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URADNI LIST 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA LETO 1953 

LJUBLJANA 1953 



Stvarno kazalo 
k številkam 1. (20.1.1953) do 45. (30. XII. 1953)" 

(Prve številke za besedilom navajajo številko lista, druge pa zaporedno številko predpisov — Predpisi, 
ki niso posebej označeni, so odloki — Odloki ljudskih odborov so še posebej uvrščeni pod geslom: Ljud- 
ski odbori — pravni predpisi (odloki) po abecednem redu kraja in kronološki razporeditvi objave) 

Absolventi: 
srednjih strokovnih šol, fakultete 

in oddelki  fakultet, na  katere 
se lahko vpišejo, 37—123, popr. 
v št. 38 

Administracija: 
državna LRS,  preimenovanje se- 

kretariata v Drž. sekretariat za 
občo upravo in proračun, ured- 
ba, 45—151 

Izvršnega sveta LRS,  organizaci- 
ja,  19—68 

Agrarna reforma: 
'in   kolonizacija, obvezna   razlaga 

2. člena zakona, 21—75 
Agronomska fakulteta: 

in gozdarska v Ljubljani, razširi- 
tev   in  preimenovanje,   uredba, 
19—69 

Akontacije: 
na  dohodnino  kmetijskih  gospo- 

darstev   za   januar—september 
1953,   razpored   in   plačevanje, 
25—84 

na dohodnino   kmetijskih gospo- 
darstev   za   januar—september 
1933  v   »kraju   Gorica,  29—346 

Alkoholne pijače: 
prepoved  točenja mladini  do  18. 

leta v okraju Kranj, 19—173 
Glej  tudi: Vino! 

Ambulante: 
zobne, najvišje cene za zobozdrav- 

stvene storitve, odredba, 17—60 
Akumulacija: 

in družbeni skladi, glej: Družbe- 
ni plan! 

Arbitraža: 
državna LRS, seznam izvedencev, 

1—6 
Avtobusi: 

vozne olajšave za slepe, odredba, 
12—46;  navodilo,  16—57 

Avtobusna postaja: 
in proge na območju mesta Ljub- 

ljane,     ureditev     obratovanja, 
33—375 

Avtomobili: 
na javnih cestah, oprema, dovo- 

ljena obtežitev, uredba, 41—134 
Avtoprometna šola: 

v   Ljubljani,   preimenovanje   in 
sprememba, odredba, 27—93 

B 
Babice: 

začasna delitev  preživnin, 23—79 
Bifeji, glej: Obratovalni čas! 

Blago: 
sanitetno,    strokovno   nadzorstvo 
nad proizvodnjo in prodajo, pra- 
vilnik, 8—52 

Blejsko jezero: 
izdajanje  dovoljenj  za  čolnarje- 

nje,   obvezna   registracija   čol- 
nov, 38—465 

Bolezni: 
nalezljive,    sanitarno-epidemiolo- 

ški ukrepi, odredba, 12—47 
živalske,   kužne,   v   okraju   Ra- 

dovljica, zatiranje, 13—98 
Glej  tudi:  Bruceloza! Ogrčavost! 

Tuberkulinizacijal 
Bolnice: 

najvišje cene za zdravstvene sto- 
ritve, odredba, 17—61; dop. od- 
redbe, 35—120 

Brivnice; glej: Obratovalni časi 
Bruceloza: 

goveja, v okraju Tolmin, prepre- 
čevanje in zatiranje, 7—29 

Cene: 
za zdravstvene storitve v zavodih 

s samostojnim finansiranjem, 
navodilo, 12—tö, 17—61 

za zobozdravniške storitve, odred- 
ba, 17—60 

na sejmih, glej: Sejmi! Red! 
Cepanice: 

tehnične, za klanje, prometni da- 
vek, odredba, 37—124 

Cestarji: 
šola pri Gradbenem tehnikumu v 

Ljubljani, ustanovitev, odredba, 
27—94 

Ceste: 
javne, ureditev službe, uredba, 

41—133, popr. v št. 45, potrditev 
uredbe, 45—147 

javne, njih varstvo, uredba, 
41—134, potrditev uredbe, 45— 
—147 

III. reda, kategorizacija po okra- 
jih: Celje okolica, 18—163; Čr- 
nomelj, 26—286; Gorica, 18—164; 
Kočevje, 26—288; Kranj, 18— 
165; Krško, 18—166; Ljubljana 
okolica, 19—175; Ljutomer, 27— 
—316; Maribor okolica, 37—448; 
Murska Sobota, 18—168; Novo 
mesto, 19—179; Postojna, 19— 
—180; Ptui, 28—338; Radovljica, 
26—302; Sežana, 26-303; Slo- 
venj Gradec, 19—184; Šoštanj, 
19—185; Tolmin, 37—452; Trbov- 
lje. 29—359 

Cvetličarstvo: 
opravljanje    mojstrskih    izpitov, 

dop. pravilnika, 7—28, pomočni- 
ških izpitov, 7—29 

Cas, obratovalni, glej: Obratovalni 
časi 

Četa: 
gasilska, poklicna, ustanovitev, v 

Ljubljani, 43—489, v Mariboru, 
35—424 

Čevljarji: 
mojstrska šola v Mariboru, usta- 

novitev, odredba,- 41—136 
Člani: 

rep. volilne komisije za volitve 
poslancev, imenovanje, odločba, 
31—103; za volitve odbornikov 
ljudskih odborov, imenovanje, 
odločba, 31—106 

sveta za prosveto in kulturo LRS, 
imenovanje, 7—26 

sveta za zdravstvo in socialno po- 
litiko LRS, imenovanje, 7—27 

Čolni: 
na Blejskem jezeru, obvezna re- 

gistracija, 38—465 

Davek: 
prometni, po tarifni številki 40 de- 

la A tarife, odredba, 11—i3 
prometni, na glavne proizvode iz- 

koriščanja gozdov — panoge 
513, odredba, 37—124 

prometni, na vino in žganje, opro- 
stitev za proizvajalce v domači 
porabi, odredba, 57—125 

prometni, po predpisih ljudskih od- 
borov: Jesenice, 35—4-37; Kam- 
nik, 36—344; Kranj, 36—440; 
Ljubljana mesto, 35—417; Ljub- 
ljana okolica, 39—171; Ljuto- 
mer, 34—400; Maribor mesto, 
34—403; Murska Sobota mesto, 
35—432; Postojna, 43—Î93; Se- 
žana, 33—384; Šoštanj, 35—431; 
Trbovlje mesto, 39—473 

Dela: 
v katerih se vrednost uporablje- 

ne delovne sile prizna za režijo, 
odredba, 11—42 

prosti dnevi v LRS, spr. uredbe. 
11—40 

zobozdravstvena in zdravstvena, 
najvišje cene za storitve, odred- 
ba, 17—60, 17—61 

*V uredbenem delu lista Je treba popraviti »Leto X., kakor Je pravilno označeno v razglasnl prilogi. 
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Delavci: 
grafične   stroke,   kvalificirani   in 

visokokvalificirani,    pristojnost 
komisij    za    strokovne    izpite, 
odredba, 17—67 

rudarske   stroke,   visokokvalifici- 
rani,   postavitev   m   pristojnost 
izpitne   komisije   v   Trbovljah, 
odredba, 15—56 

v   zdravstvenih   in   socialnoskrb- 
stvenih zavodih, ki delajo v tež- 
kih   pogojih,   posebni   dodatki, 
odredba, 8—53 

zadružnih, zakupnih  in  zasebnih 
gostinskih obratov, polkvalifici- 
rani,   priznanje  strokovne  izo- 
brazbe, navodilo, 25—86 

Glej  tudi:  Dnevnice!   Potovanja! 
Delavnice: 

obrtne, obratovalne, glej: Obrato- 
valni časi 

šolske, uporaba skladov iz presež- 
ka dela, navodilo, 20—71 

Delavnosti: 
gospodarske,   ki so podobne obr- 

tom, uredba, 34—117; v okraju 
Krško, določitev, 29—348; v me- 
stu Mariboru, 29—353 

Delavski sveti, glej: Sveti! 
Delo: 

glasbenih šol, pravilnik,  13—51 
komisije za tehnični pregled izve- 

denega objekta, sodelovanje sa- 
nitarne inšpekcije in inšpekcije 
dela, odredba, 37—126 

odborov in komisij Izvršnega sve- 
ta   LRS,   začasna   določitev,   19— 

—68 
šole Drž. sekretariata za notranje 

zadeve LRS, uredba, 44—142 
terensko, glej: Dnevnice! Potova- 

nja! 
Delovodska šola, glej: šola! 
Deško vzgajališče v Gradacu: 

državno, opravljanje pomočniških 
izpitov,   odredba,   21—74,  popr. 
v št. 22 

Dijaki: 
srednjih strokovnih šol, fakultete 

in oddelki  fakultet, na  katere 
se lahko vpišejo, 37—123, popr. 
v št. 38 

Direktor: 
, Rep. zavoda za gospodarsko pla- 
\ niranje LRS, imenovanje, 3—19 

Disciplina: 
družbena, ?lej: Javni red! 

Divjačina: 
izdajanje potrdil o izvoru, odred- 

ba. 7—31 
Divjad: 

zaščitena, lovopust, odredba, 353— 
-128 

, Dnevi: 
dela  prosti v LRS,   spr. uredbe, 

11-40 
ssjmiški, v Novi Gorici, 15—141 
Glej tudi: Sejmi!      '•* 

Dnevnice: 
za službena potovanja, povračilo: 

v  okraju Celje okolica, 8—32, 
37—447; Črnomelj, 14—109, 36— 
—438; Gorica, 38—456; Kočevje, 
6—20,    31—367;    Kranj,    9—54, 
38—457; Krško,  12—83, 38—458, 
popr. v št. 40; Ljubljana okoli- 
ca, 4-€, 29—349, 41—466; Lju- 

tomer,  13—84, 29—354, 29—352; 
Maribor okolica, 12—36, 34—404; 
Murska Sobota, 13—96, 35—428, 
30—362; Novo mesto, 8—43, 38— 
—460, popr. v št. 40; Postojna, 
5—13, 33—381; Ptuj, 8—45, 37— 
—449, 37—450; Radovljica, 28— 
—339, 41—485;  Sežana, 45—518, 
45—519;    Slovenj   Gradec,   21— 
—227, 29—356, 38—461; Šoštanj, 
8—49,     razveljavitev,     36—443, 
pavšal za terensko delo 43—495; 
Tolmin, 5—14, 38—462, popr.  v 
št. 40: 38—463, Trbovlje, 9—63, 
38-464 

Dnine: 
in obračunavanje  vrednosti  tuje 

delovne sile v  režijo, odredba, 
11—42 

Dodatki: 
za delavce, ki delajo v zdravstve- 

nih in soc. skrbstvenih zavodih 
ob    posebno    težkih    pogojih, 
odredba, 8—33 

Dodatni  proračun,  glej:  Proračun! 
Dohodnina: 

določitev  davčne lestvice, 11—37, 
popr. v št. 12 

kmetijskih   gostpodarstev,   razpo- 
red in plačevanje akontacij za 
jan.—se,pt.  1953,  25—84 

kmetijskih gospodarstev  v okra- 
ju Gorica, plačevanje akontacij, 
29—346 

Določitev : 
dneva volitev ljudskih poslancev 

v   Zbor   proizvajalcev   Ljudske 
skupščine LRS, odločba, 34—118 

dnevnic    za    uradna    potovanja, 
glej: Dnevnice! 

namestnika drž. sekretarja za go- 
spodarstvo, odločba, 13—50 

turistične  sezone  v  LRS,  odred- 
ba,  17—65 

turističnih   krajev   oz.   območij, 
odredba, 17—66 

zavodov in organizacij, ki delegi- 
rajo svoje člane v svet za pro- 
sveto in kulturo LRS, 7—24; v 
svet za zdravstvo in soc. politi- 
ko LRS, 7—25 

Dolžnosti: 
ljudskih  poslancev   LRS,   zakon, 

31—98 
ustanoviteljev podjetij, prenos na 

okrajne   (mestne)   ljudske   od- 
bore, 27—89 

Dražba: 
hiš  spi. ljudskega premoženja v 

mestu  Kamnik, 30—365, v me- 
stu Mariboru, 22—245, v Tržiču, 
43—500 

Domači oreh: 
omejitev sekanja in gojitev, od- 

redba, 2—11 
Dovoljenja: 

gradbeina,   na   območju   naftinih 
polj, omejitev  in prepoved iz- 
dajanja, 1—2 

gradbena, ob jezeru pri Zbiljah, 
začasna prepoved zidanja, 19— 
—174 

Drva: 
trda, skupine AB, določitev pro- 

metnega , davka,  odredba,  37— 
—124 

Družbeni plan: 
LRS, za leto 1953, zakon, 3—15, 

spr. povprečne stopnje akumu- 
lacije in skladov, 45—148; za 
usnjarne, 45—149 

ljudsikih odborov za 1. 1953; Celje 
mesto, 26—278; Celje okolica, 
27—317, spremembe 26—282, 26— 
—283, 26—284; Črnomelj, 15— 
131, spremembe 22—237, 35—418; 
Gorica, 8—35; Kočevje, 35—419; 
Kranj, 26—290; Krško, 27—319, 
spr. 22—239, 28—333, 35—421, 
35—422; Ljubljana m., 15—127, 
Ljubljana okolica, 4—6, spre- 
membe 40—475, 45 -513; Ljuto- 
mer, 8—40, 40—479, 44—503, 44— 
—504, 44—505; Maribor mesto, 
35—423,  Maribor  okolica,   28— 

'—334; Murska Sobota, 28—335, 
spremembe 35—429, 44—508; 
Novo mesto, 14—118, spr. 34— 
—405, 34—406; Postojna, 35— 
—430, spr. 34—407, 34—408, 45— 
—516; Ptuj, 28—337; Radovljica, 
15—135; Sežana, 14—121, spr. 
34—410; Slov. Gradec, 28—341; 
Šoštanj, 28—357, spremembe 22— 
—242, 22—243; Tolmin, 15—126; 
Trbovlje, 29—358, spremembe 
26—309, 26-310 

Družine: 
žrtve fašističnega nasilja, podelje- 

vanje podpor, uredba, 11—39 
Državni sekretariat: 

za notranje zadeve LRS, ustano- 
vitev šole, uredba, 44—142 

za proračun in drž. administra- 
cijo LRS, preimenovanje v Dr- 
žavni sekretariat za občo upra- 
vo in proračun, uredba, 45—151 

E 

Eleiktrična energija: 
splošni pogoji za preskrbo iz jav- 

nega omrežja LRS, pravilnik, 
1—4, tarifa,  1—5, popr. v št. 2 

sprememba tarife za prodajo, od- 
ločba, 26—87 

Enote : 
volilne, za Republiški zbor in 

Zbor proizvajalcev Ljudske 
skupščine LRS, zakon, 31—98; 
za volitve poslancev Zbora pro- 
izvajalcev, razdelitev, 32—109, 
za Republiški zbor, 32—110 

volilna, 33., umaknitev kandida- 
ture, objava, 41—137; ponovne 
volitve, odločba, 45—14C 

Fakulteta: 
agronomska in gozdarska v Ljub- 

ljani, razširitev in preimenova- 
nje, uredba, 19—69 

in oddelki fakultet, na katere se 
lahko  vpišejo  dijaki  posamez- 
nih strokovnih šol, 37—123, popr. 
v št. 38 

Fazanke: 
odprava prepovedi lova, odredba, 

24—82 
Finansiranje: 

proračunskih potreb LRS,   ukaz, 
1—2 
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Finan siran je: 
proračunskih potreb okraja Črno- 

melj, 8—34; okraja Gorica, 5— 
—15; okraja Maribor okolica, 
7—27, okraja Postojna, 14—120 

proračunskih potreb zdravstvenih 
ustanov, začetek uporabljanja, 
12—44 

Fhiorogiafiranje: 
prebivalstva v okrajih: Črnomelj, 

22—236; Kočevje, 9—IH; Kranj, 
11—77, Ljubljana okolica, 26— 
—296; Radovljica, 10—66; Tr- 
bovlje, 12—89 

Frizerji, glej: Obratovalni čas! 

Gamsi: 
odprava prepovedi lova, odredba, 

24—81 
Gasilci: 

poklicni, ustanovitev čete v Ljub- 
ljani, 43—489, v Mariboru, 35— 
—424 

Gojitev: 
domačega oreha, odredba, 2—11 
gozdov, spr. in dop. zakona, 22— 

—78 
Gospodarstvo: 

delavnosti, ki so podobne obrtom, 
uredba, 54—117; določitev teh v 
okraju Krško, 29—348; v mestu 
Mariboru, 29—555 

kmetijsko, razporeditev in plačilo 
akontacij dohodnine za jan.— 
—sept. 1953, 25—84; v okraju 
Gorica, 29—346 

narodno, potrditev uredb, ki jih 
je izdala vlada LRS na podlagi 
zakona o pooblastilu, 3—18 

kmetijsko, ustanovitev šol v okra- 
ju   Ljutomer,  43—514,   Murska 
Sobota, 38—349, Tolmin, 43—496 

Gospodinjstvo: 
ustanovitev   zavoda  v  Ljubljani, 

odločba, 36—121 
Gostinstvo: 

izpitne komisije za polkvalificira- 
ne delavce, pristojnost, 4—21 

obvezno vodenje poslovnih knjig 
v zasebnih obratih okraja Go- 
rica, 36—439-, v okraju Ptuj, 
36—441;  Radovljica,  29—354 

obrati, zadružni, zakupni in za- 
sebni, priznanje strokovne izo- 
brazbe polkvalificiranim delav- 
cem, navodilo, 25—86 

. razveljavitev odloka okraja Mari- 
bor okolica o odvajanju zakup- 
nine gostinskemu združenju, 
19—178 

•ureditev obratov v mestu Celju, 
26—280 

ustanavljanje, vodenje in poslo- 
vanje obratov v okraju Ptuj, 
36—441 

v okraju Celje okolica, nadzor 
nad vinom v obratih, 27—318 

v okraju Postojna, 16—149 
Glej tudi: Obratovalni čas! 

Gozdarska fakulteta,   glej:   Fakul- 
teta! 

Gozdovi: 
izkoriščanje,  prometni   dayek  na 

glavne proizvode, odredba, 37— 
—124, popr. y St. 40 

Gozdovi: 
sklad za obnovo, ustanovitev, 

uredba, 2—9; razdelitev pri- 
spevkov, odločba, 2—12, popr. 
v št. 5 

spr. in doip. zakona, 22—78 
Govedo: 

obvezna tuberkulinizacija na ob- 
močju ljudskih odborov: Celje 
mesto, 19—195; Celje okolica, 
25—267; Kočevje, 12—82; Kranj, 
7—23; Ljubljana okolica, 7—25; 
Maribor okolica, 7—26; Novo 
mesto, 23—255; Postojna, 15— 
—133; Ptuj, 6—19; Sežana, 34— 
—411; Šoštanj, 1—3 

zatiranje bruceloze v okraju Tol- 
min, 7—29 

zatiranje ogrčavosti v okrajih: 
Črnomelj, 34—396, Tolmin, 17— 
—159 

zatiranje živalskih kužnih bolezni 
v okraju Radovljica, 13—98 

Glasbene šole: 
organizacija   in   delo,   pravilnik, 

13—51 
Glasovanje: 

za odbornike   ljudskih   odborov, 
spr. in dop. zakona, 31—102 

za Zbor   proizvajalcev   in   Repu- 
bliški zbor, zakon, 31—98 

Glej tudi: Volitvel 
Gradbena delovodska šola: 

v Ljubljani, sprememba v Grad- 
beno  mojstrsko  šolo,  odredba, 
27—92 

Gradbeni tehnikum: 
v Ljubljani,   ustanovitev   cestar- 

ske šole,*odredba, 27—94 
Gradbeništvo: 

pregled objektov po tehnični ko- 
misiji   s   sodelovanjem   inšpek- 
cije  dela  in  sanitarno inšpek- 
ciji, odredba, 37—126 

uporaba    zemljišč    za    zazidavo, 
uredba, 44—143 

Gradiš IMM: 
v Ljubljani,  spr. Delovodske  te- 

sarske šole v Tesarsko mojstr- 
sko šolo, odredba, 27—91 

Graditev: 
objektov  ob  jezeru   pri   Zbiljah, 

začasna  prepoved,   19—174 
Grafična stroka, glej: Stroka! 
Grozdje: 

žlahtnih sort v okraju Ptuj, dolo- 
čitev trgatve, 31—370 

H 

Hidrotehnični objekti: 
zavarovanje, v okraju Krško, *25— 

—272; v okraju Murska Sobota, 
16—147 

Higiena: 
v pekarnah,   zdravstveni   nadzor 

in   sanitarni   ukrepi,  pravilnik, 
38—127 

v mestu   Celju,   varstvo,   19—192, 
v okraju Črnomelj, 33—376 

Glej tudi: Javni red! 
Hiše: ' 

cestarske, uporaba samo za javno 
cestno sltóbo, uredba, 41—134 

Hiše: 
stanovanjske, delitev sredstev 

sklada za njih vzdrževanje po 
ljudskih odborih: Bled, 29—360; 
Celje mesto, 19—196; Celje oko- 
lica, 22—235; Črnomelj, 21—223; 
Gorica. 14—110; Idrija, 17—160; 
Jesenice, 20—214; Kamnik, 13— 
—101, spr. odloka, 27—324; Ko- 
čevje, 20—203: Kranj mesto, 
20—216; Kranj okraj, 19—172; 
Krško, 14—111; Ljubljana me- 
sto, 14—107; Ljubljana okolica, 
14—112; Ljutomer, 23—252; Ma- 
ribor mesto, 25—276; Maribor 
okolica, 18—167; Murska Sobo- 
ta, 17—161; Murska Sobota 
okraj, 16—148; Nova Gorica, 
15—140: Novo mesto, 15—142; 
Novo mesto okraj, 20—206; Po- 
stojna mesto, 21—231; Postojna 
okraj, 19—181; Ptuj mesto, 20— 
—220; Ptuj okraj, 33—382: Ra- 
dovljica, 20—210; Sežana, 14— 
—122; Slovenj Gradec, 21—226; 
Skofja Loka, 16—155; Šoštanj, 
19—186; Tolmin, 24—263; Trbov- 
lje mesto, 21—233; Trbovlje 
okraj. 26—308; Tržič. 22—246 

stanovanjske, sipi. ljudskega pre- 
moženja, prodaja na dražbi:1 v 
Kamniku, 30—363, v Mariboru, 
22—245, v Tržiču, 43—500 

Hišni red: 
v mestu Celju, 34—392; v Murski 

Soboti, 9—64; v Ptuju. 30—364: 
v Tržiču. 27—328 

Glej tudi: Javni redi 
Hlodi: 

za žage iz gozdne proizvodnje pa- 
noge 313, določitev prometnega 
davka, odredba, 37—124 

Hoteli,  glej:  Obratovalni  časi 
Hrošč: 

koloradski, zatiranje v okraju 
Postojna, 19—182 

I 
Iglavci: 

prometni   davek   na   jamski   les, 
odredba, 37—124, popr. v št. 40 

Imena: 
naselij v LRS, dopolnitev enako 

se glasečih, uredba, 2—7 
naselje Strnišče, preimenovanje v 

Kidričevo, uredba, 12—45 
Imenovanje: , 

drž. sekretarjev in podsekretar- 
jev svetov LRS, direktorja Rep. 
zavoda za gospodarsko planira- 
nje in javnega pravobranilca 
LRS, 3-19 

okrajnih in mestnih volilnih ko- 
misij za volitve odbornikov 
ljudskih odborov, odločba, 32— 
—111, za volitve poslancev LRS, 
odločba, 32—112 

rep.   volilne  komisiie  za  volitve 
poslancev LRS, odločba, 31—105, 
za volitve odbornikov ljudskih 
odborov, odločba, 31—106 

Industrija: 
dopolnitev seznama arbitražnih 

izvedencev, 1—6 
potrjene kandidature za volitve 

ljudskih poslancev v Zbor pro- 
izvajalcev, odločba, 39—129 
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Inšpekcija: 
dela in sanitarna, nadzor v pekar- 

nah, pravilnik, 38—127; pregled 
fradbenih. objektov s tehnično 
omisijo, odredba, 37—126 

Institut: " 
••   telesno   vzgojo   v   Ljubljani, 

ustanovitev, uredba, 41—132; po- 
trditev uredbe, 45—147 

• vali di: 
slepi, olajšave na vožnjah z avto- 

busi, odredba, IZ—io 
vojaški, vojni, iz 8. točke XIV. 

priloge k mirovni pogodbi z Ita- 
lijo, začasna pomoč, uredba, 
14—53, popr. v Št. 24, navodilo, 
24—83 

Investicije: 
gospodarskega pomena za 1. 1933, 

sklepanje pogodb pri  ljudskih 
odborih: Črnomelj, 23—270; Go- 
rica, 33—377; Idrija, 34—415; Je- 
senice,   38—466;   Kočevje,   34— 
—398;   Krško,  25—271;   26—292, 
povečan je sklada, 26—293; Ljub- 
ljana mesto, 33—374, popr. v št. 
37, izvenproračunske, za 1. 1951, 
sklepni račun, 15—129; Ljublja- 
na okolica,  34—399;  Ljutomer, 
29—350;   Maribor okolica,  35— 
—425,   sklad   za   kreditiranje, 
35—426,    spr.   odloka,    44—506, 
45—515; Murska Sobota, 25—273; 
Postojna, 26—300; Ptuj,.25—275; 
Sežana,   34—409;   Šoštanj,   26— 
—307; Tolmin,  34—414;  Trbov- 
lje mesto, 35—436; Tržič, 27—327 

[zbris: 
zastavne pravice na stare terjatve, 

spr. uredbe, 9—35 
Izdajanje: 

gradbenih  dovoljenj  na  naîtinih 
poljih prepoved, 1—2 

legitimacij^ za znižano voznino v 
železniškem, rečnem in pomor- 
skem  prometu,   navodilo,   44— 
—512 

potrdil o izvoru divjačine, odred- 
ba, 7—51 

izid: 
glasovanja in volitev za Rep. zbor 

in   Zbor   proizvajalcev, zakon, 
31-98 

volitev ljudskih poslancev za Rep. 
zbor in Zbor proizvajalcev, po- 
ročilo, 42—138, 42—139, popr. v 
št. 43 

Izobrazba: 
polkvalificiranih   delavcev   v   za- 

družnih,   zakupnih in zasebnih 
gostinskih   obratih,   priznanje, 
navodilo, 25—86 

Ispiti: 
mojstrski, v vrtnarski stroki (cvet- 

ličarstvu), dop. pravilnika, 7—28, 
pomočniški, 7—29 
pomočniški,  v  vzgojnih zavodih, 

dop.   odločbe,   3-^-20,    odredba, 
21—74, popr. v št. 23 

strokovni, za kvalificirane delav- 
ce v gostinstvu, pristojnost ko- 
misij, odločba, 4—21 

strokovni, za kvalificirane in vi- 
sokokvalificirane delavce v gra- 
fični stroki, pristojnost komisij, 
odredba, 17—67 

Izpiti: 
strokovni, za kvalificirane in vi- 

sokokvalificirane   voznike   mo- 
tornih vozil, odredba, 24—80 

strokovni, zdravnikov  pripravni- 
kov na specializaciji, opravlja- 
nje, uredba, 39—130 

Izvedenci: 
državne  arbitraže LRS,   eeznam, 

1-6 
Izvor: 

divjačine, izdajanje potrdil, odred- 
ba, 7—31 

Izvršni svet: 
Ljudske skupščine LRS, delovno 

področje odborov in komisij, 
19—68; potrditev uredb, 21—72, 
45—147; preimenovanje Drž. 
sekretariata za proračun in drž. 
administracijo, uredba, 45—151 

Javni pravobranilec LRS: 
imenovanje, 3—19 

Javni red 
in mir na območjih ljudskih od- 

borov: Celje mesto, 19—194; 
popr. v št. 38; Črnomelj, 33— 
—376; Kamnik, spr. in dop. od- 
loka, 19—199; Krško, 26-291, 
pop*, v št. 36; Ljubljana okolica, 
30—36•; Ljutomer, spr. in dop. 
odloka, 12—85; Maribor okolica, 
17—158; Nova Gorica, 24—264; 
Novo mesto, spr. in dop. odloka, 
45—522; Postojna, 16—150; Ra- 
dovljica. 20—211; 'Sežana, 27— 
—322; Slovenj Gradec, 26—306; 
Škof ja Loka, 12—91; Šoštanj, 
spr. in dop. odloka, 21—228; 
Trbovlje mesto, spr. in dop. od- 
loka, 10-72; Tržič, 50-365 

Jezero: 
Blejsko, obvezna registracija čol- 

nov,  58—46 
pri Zbiljah, začasna prepoved gra- 

ditve objektov,  19—174 

Kandidature: 
za Rep. zbor in Zbor proizvajal- 

cev, vlaganje, razglaševanje, za- 
kon, 31—98 

ljudskih poslancev za Rep. zbor 
in Zbor proizvajalcev, objava, 
59—129; umaknitev v 33. volilni 
enoti, objava, 41—137, ponovne 
volitve, odločba, 45—146 

odbornikov v občinski in okrajni 
oz. mestni ljudski odbor, spr. 

•in dop. zakona, 31—102 
Kataster: 

razvrstitev občin v okraju Kranj 
v   vrednostne   razrede,   8—39, 
spr. odloka, 15—132 

Kategorizacija: 
cest III. reda v okrajih: Celje 

okolica, 18—163; Črnomelj, 
26-386; Gorica, 18—164; Kočev- 
je, 26—288; Krško, 18—166; Lju- 
tomer, 27—316; Kranj, 18—165; 
Ljubljana okolica, 19—175; Ma- 
ribor okolica, 37—448; Murska 
Sobota,   18—168;    Novo  mesto, 

19—179; Postojna, 19—180; Ptuj, 
28—338; Radovljica, 26—302, Se- 
žana, 26—303; Slovenj Gradec, 
19—184; Šoštanj, 19—185; Tol- 
min, 27—452; Trbovlje, 29—359 

Kavarne, glej: Obratovalni časi 
Kidričevo: 

preimenovanje  iz  naselja  Strni- 
šče, uredba, 12—45 

Klanje: 
živine v mestni občini Trbovlje, 

spr. in dop. odloka, 13—102 
Klinike: 

najvišje cene za zdravstvene sto- 
ritve, odredba, 17—61 

Kmetijstvo: 
potrjene kandidature za Zbor pro- 

izvajalcev, 39—129, izvoljeni 
poslanci, 42—139 

razpored in plačevanje akontacij 
dohodnine za jan.—sept. 1933, 
25—84; v okraju Gorica, 29— 
—346 

šole, ustanovitev v okraju: Ljuto- 
mer,   45—514;   Murska   Sobota, 
38—459; Tolmin, 43—496 

Knjige: 
poslovne, v zasebnih gostinskih 

obratih, obvezno vodenje, v 
okraju Gorica, 36—439, v okra- 
ju Radovljica, 29—354; v vseh 
gostinskih obratih okraja Ptuj, 
36-441 

Kolonizacija: 
obvezna razlaga 2. člena zakona, 

21—75 
Koloradski hrošč: 

v okraju Postojna, zatiranje, 19— 
—182 

Komisije: 
izpitne, za gostinsko stroko, pri- 

stojnost, odločba, 4—21; za gra- 
fično stroko, 17—87; za rudar- 
sko stroko, odredba, 15—56 

Izvršnega sveta LRS, začasna do- 
ločitev delovnega področja, 19— 
—68 

mestne in okrajne, za volitve od- 
bornikov ljudskih odborov, od- 
ločba, 32—111 

republiška, volilna, za volitve 
ljudskih poslancev, imenovanje, 
odločba, 31—105; spr. sestave, 
odločba, 37—122; za volitve od- 
bornikov ljudskih odborov, ime- 
novanje, odločba, 31—106 

strokovna, za nadzorstvo nad ob- 
novo sadovnjakov v Ljubljani 
okolici, 43—492 

volilne, okrajne in mestne, za vo- 
litve poslancev, imenovanje, od- 
ločba, 32—112 

za izdajo dovoljenj uporabe zem- 
ljišč v gradbene namene, ured- 
ba, 44—143 

za tehnični pregled izvedenega 
gradbenega objekta s sodelova- 
njem inšpekcije dela in sani- 
tarne inšpekcije, odredba 37— 
—126 

za   ureditev   pomanjkljivosti   ob 
javnih cestah, uredba, 41—134 

Kopalci: 
na Dravi na območju Mariboru, 

prepoved prostega kopanja, 15— 
—137 
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Komunalne naprave, glej: Naprave I 
Ureditev! 

Koze: 
omejitev števila v okraju: Seža- 

na, 34—412; Tolmin, 6—21 
Kraji: 

njih zunanje lice, glej: Javni redi 
posebni   prispevek,   uredba,   34— 

—116 
turistični, v LRS, uredba, 17—66 
Glej tudi: Naselja! 

Krediti: 
okrajnemu zavodu za soc. zavaro- 

vanje v Krškem, 35—420 
za  investicije  gospodarskega  po- 

mena v letu 1953, sklepanje po- 
.   godb, glej: Investicije! 

Krojači: 
mojstrska šola v Mariboru, usta- 

novitev, 4*1—136 
KrompiriŠča: 

v okraju Kočevje, škropljenje, in 
zatiranje samosevca, 23—251 

v okraju Postojna, zatiranje ko- 
loradskega hrošča, 19—182 

Kropa: 
kulturni    spomenik,    zavarova- 
nje, odločba, 44—144 

Kruh: 
pravilna peka, pravilnik, 38—127 

Legitimacije: 
za popust v železniškem, rečnem 

in pomorskem prometu, navodi- 
lo za izdajanje, 44—512 

Lekarne: 
'    strokovno   nadzorstvo,   pravilnik, 

8—32 
Glej tudi: Obratovalni čas! 

Les: 
gozdne   proizvodnje   panoge   313, 

določitev    prometnega    davka, 
odredba, 37—124 

Lestvica: 
davčna  (dohodnina), 11—37 

Ljudje: 
njih varstvo, glej: Javni red! 

Ljudska republika Slovenija: 
finansiranje proračunskih potreb, 

ukaz, 1—2 
dopolnitev imen naselj, ki imajo 

enako se glaseča imena, ured- 
ba, 2—7 

razglasitev novih naselij in zdru- 
žitev, uredba, 2—8, popr. v št. 6 

razglasitev ustavnega zakona, 3— 
—13, popr. v št, 8; izvršitev za- 
kona, 3—14 

družbeni plan za leto 1953, zakon, 
3—15 

proračun za leto 1953, zakon, 3— 
—16 

• zaključni' račun za leto 1951, za- 
kon, 3—17 

sprememba zakona o razdelitvi na 
mesta, okraje in občine, 31—101 

razdelitev na volilne enote za vo- 
litve ljudskih poslancev, 32— 
—109, 32—110 

sprememba ustavnega zakona, 33— 
-113 

Ljudska skupščina LRS: 
sklicanje k zasedanjem, ukazi: k 

IV. rednemu -1—1; IV. izredne- 
mu,. 6—23; V. rednemu, 20—70; 
VI. rednemu, 30—96 

Ljudska skupščina LRS: 
razpis volitev ljudskih poslancev, 

31—103; določitev števila, 32— 
—107,  32—108 

sprememba ustavnega zakona, 
33—115 

razpust, 34—115 
volitve v zbor proizvajalcev, od- 

ločba. 34—118 
potrjene kandidature, objava, 

39—129 
poročilo o izvoljenih poslancih, 

42—138, 42—139 
sklicanje novoizvoljenih poslan- 

cev na prri sestanek, 42—140 
ponovne volitve v 33. volilni eno- 

ti, 45—146 
potrditev uredb, ki jih je izdal 

Izvršni svet, 45—147 
zapisniki sej v št. 3, 21, 33 

Ljudski praznik: 
razglasitev po ljudskih odborih: 

Begunje, 12—92; Dobrna, 13— 
—103; Gorica, 51—366; Idrija, 
14—123; Kamnik, 20—215; Kranj, 
22—244; Nova Gorica, 34—416; 
Novo mesto, 20—219; Pivka, 
6—22; Postojna, 31—369; Škof ja 
Loka, 43—499; Tolmin, 34—413; 
Trbovlje. 25—277 

Ljudski odbori: 
dopolnitev imen naselij, ki imajo 

enako se glaseča imena, uredba 
2—7; razglasitev novih naselij 
in združitev, uredba, 2—8 

in javna cestna služba, uredba, 
41—133, 41—134 

ki   opravljajo overitev  prepisov, 
Eisave in podpisov, dop. odred- 

e, 2—10 
mestni in mestnih občin, spr. in 

dopolnitev  zakona,  31—100 
mestni in okrajni, razpis volitev 

odbornikov v zbore proizvajal- 
cev, sklep, 34—114 

pravni sklepi in predpisi (odloki): 
Apače, nadomestne volitve, 27— 

—329 
Begunje,  ljudski praznik,  12—92 
Beltinci, nadomestne volitve, 28— 

—342 
Bled, najem poslovnih prostorov, 

19—187; hišni red, 19—188, ko- 
munalna ureditev, zunanje lice 
mesta, 19—189; obratovalni čas, 
20—212; sklad za vzdrževanje 
hiš, 29—360; registracija čolnov 
na jezeru, 38—465; turistična 
taksa, 44—510 

Bogojina, nadomestne volitve, 
28—343 

Braslovče, nadomestne volitve, 
26—315 

Breginj, nadomestne volitve, 22— 
—247 

Brestanica, nadomestne volitve, 
28—344 

Celje mesto, nadomestne volitve, 
7—30, 19—197, 40—477; uničeva- 
nje poljskega plevela, 19—190; 
prepoved reje živali, 19—191; 
varstvo higiene, 19—192; odvoz 
smeti, 19—193; • vzdrževanje 
snage, javnega reda in miru, 
19—194; popr. v št. 38; tuberku- , 
linizacija goveje živine, 19—195; 
delitev sredstev sklada za vzdr- 

ževanje hiš, 19—196; najem po- 
slovnih prostorov, 19—198; druž- 
beni plan, 26—278; proračun za 
leto 1953, 26—279; ureditev go- 
stinskih obratov in trg. poslo- 
valnic, 26—280; obratovalni čas, 
26—281; hišni red, 34—392 

Celje okolica, dnevnice za služ- 
bena potovanja, 8—32; spr. od- 
loka, 37—447; zaključni račun 
za 1. 1951, 8—33; kategorizacija 
cest III. reda, 18—163; sklad za 
vzdrževanje hiš, 22—235; spr. 
odloka, 25—268; nadomestne vo- 
litve, 24—260, 24—261, 24—262; 
obvezna tuberkulinizacija go- 
veda, 25—267; najem poslovnih 
prostorov, 25—269; spr. družbe- 
nega plana za 1953, 26—282, 
26—283. 26—284; dodatni prora- 
čun za 1953, 26—285; družbeni' 
plan za 1953, 27—317; nadzor 
nad prodajo vina v gostinskih 
obratih, 27—318; obratovalni 
čas, 34—393, spr. odloka 34—394; 
pavšalno povračilo za služb, po- 
tovanja, 38—455; proračun za 
1953, 40—478 

Crenšovci,    nadomestne    volitve, 
15—143 

Crna, nadomestne volitve, 33—390 
Črnomelj, finansiranje proračun- 

skih potreb, 8—34, zaklj. račun 
za 1951, 9—51; proračun za 1953, 
9—52; dnevnice za službena po- 
tovanja, 14—109, 36—348; druž- 
beni plan za 1953, 15—131, spre- 
memba plana, 22—237, '35—418, 
sklad za vzdrževanje hiš, 21— 
—223; obvezno fluorografiranje 
prebivalstva, 22—236; kreditne . 
pogodbe glede investicij za le- 
to 1953, 25—270; kategorizacija 
cest III. reda, 26—286; javni red 
in 4iaga, 33—376; zaključni ra- 
čun za 1952, 34—395; prepreče- 
vanje, zatiranje ogrčavosti, 34— 
—396 

Dobrna, razglasitev partizanskega 
praznika, 13—103 

Gorica, finansiranje proračunskih 
potreb za jamiar-tebrnar 1953, 
5—15; družbeni plan za 1953, 
8—35; proračun za 1953, 8—36; 
zaklj. račun za 1951,8—37; siklad 
za vzdrževanje hiš, 14—110; ka- 
tegorizacija cest III. reda, 18— 
—164; ureditev pokopališč, 21— 
—224; najem poslovnih prosto- 
rov, 22—23S; nadomestne volit- 
ve, 26—287, 43—498; obratovalni 
čas, 28—331; akontacije kmet. 
gospodarstev na dohodnino za 
jan.-sept. 1953, 29—346; razgla- 
sitev ljudskega praznika, 31— 
—366; kreditne pogodbe za in- 
vesticije v 1953, 33—377; dodat- 
ni proračun za 1953, 34—397; ob- 
vezno vodenje poslovnih knjig 
v zasebnih gostinskih obratih, 
36—439; dnevnice za. služb, po- 
tovanja, pavšal za terensko 
delo, 38—456; načrtna obnova " 
vinogradov, sadovnjakov, nad- 
zor nad pridelovanjen in 'pro- 
dajo trenega materiala, .44—501 



Gornja Radgona, nadomestne vo- 
litve, 28—345 

Grosuplje, potrditev zaključnega 
računa za 1951, T—24; razpis na- 
domestnih volitev, 7—31 

Hoče, nadomestne volitve, 27—330 
Idrija, razglasitev ljudskega praz- 

nika, 14—123; razveljavitev od- 
lokov, 14—124; obratovalni čas, 
15—138, 33—386; sklad za vzdr- 
ževanje hiš, 17—160; tržni in 
sejemski red, 18—170; najem 
poslovnih prostorov, 33—385; 
kreditne pogodbe glede investi- 
cij v 1953, 34—415; zaključni 
račun za 1951, 9—60 

Ilirska Bistrica, zaključni račun 
za 1951, 11—79 

Jesenice, zaključni račun za 1951, 
10—68; krajevni samoprispevek, 
spr. in dop. odloka, 14—125; 
proračun za 1933, 16—152; plaka- 
tiranje, 16—153; najem poslov- 
nih prostorov, 20—213; sklad za 
vzdrževanje hiš, 20—214, obra- 
tovalni čas, 27—323; takse in 
prometni davek, 35—437; formi- 
ranje in črpanje kreditnega 
sklada za investicije 1953, 38— 
—466 

Juršinci, nadomestne volitve, 22— 
—248 

Kamnik, zaključni račun za 1951, 
7—24; sklad za vzdrževanje hiš, 
13—101, spr. odi., 27—324; prora- 
čun za 1953, 15—139; javni red 
in mir, spr. in dop. odloka, 19— 
—199; najem poslov, prostorov, 
19—200; razglasitev ljudskega 
praznika, 20—215; prodaja hiš 
sploš. ljudskega premoženja, 
36—363; takse, prometni davek, 
36—444, spr. odloka, 43—497 

Kočevje, dnevnice za službena 
potovanja, 6—20, 31—367; obra- 
tovalni čas, 12—81; tuberkulini- 
zacija govedi, 12—82, popr. v št. 
25; fluorografiranje prebival- 
stva, 19—171; sklad za vzdrže- 
vanje hiš, 20—203; škropljenje 
krompirišč, zatiranje samosev- 
ca, 23—251; kategorizacija cest 
III. reda, 26—288; najem poslov- 
nih prostorov, 33—378; kreditne 
pogodbe glede investicij 1953, 
34—398; družbeni plan za 1953, 
35—419 

Kranj mesto, nadomestne volitve, 
10—65; sklad za vzdrževanje 
hiš. 20—216; obratovalni čas, 
20—217; najem poslovnih pro- 
storov, 21—230, razglasitev ljud- 
skega praznika, 22—244 

Kranj, okraj, tuberkulinizacija 
goveda, 7—23; zaključni račun 

. za 1951, 8—38j razvrstitev kata- 
strskih občin v vrednostne raz-' 
rede, 8—39, spr. odloka, 15—132; 
proračun za 1953, 9—53; dnev- 
nice za službena potovanja, 9— 
—54, spr. odloka 38—457; fluo- 
rografiranje prebivalstva, U— 
77; kategorizacija cest III. reda, 
18—165; sklad za vzdrževanje, 
hiš, 19—172; prepoved točenja 
alkoholnih pijač mladini do 18. 

leta, 19—173; obratovalni čas, 
20—204; nadomestne volitve, 
26—289; družbeni plan za 1953, 
26—290; takse in prometni da- 
vek, 36—440, popr. v št. 38 in 39 

Krka, nadomestne volitve, 15—144, 
15—145 

Krško, dnevnice za službena po- 
tovanja ozir. terensko delo, 
12—85, 38—458, popr. v št. 40; 
sklad za vzdrževanje hiš, 14— 
—111; kategorizacija cest III. 
reda, 18—166; najem poslovnih 
prostorov, 20—205; znižanje 
stopnje akumulacije nekaterim 
podjetjem, 22—239; sklad za kre- 
ditiranje investicij 1953, 25—271; 
varstvo hidrotehničnih naprav, 
čiščenje potokov, 25—272; javni 
red in mir, 26—291, popr. št. 36; 
sklepanje pogodb za gospodar- 
ske investicije, 26—292, poviša- 
nje sklada, 26—293; dodatni 
proračun za 1953, 26—294; druž- 
beni plan za 1953, 27—319, spr. 
in dop. plana, 28—333, 35—421, 
35—122; izravnava predpisov o 
prekrških, dop. odloka, 28—332; 
proračun za 1953, 29—347; gospo- 
darske delavnosti, podobne obr- 
ti, 29—348; garancija za kredite 
okr. zavodu za soc. zavarovanje, 
35—420; nadomestne volitve v 
občini Bizeljsko, 44—502 

Lenart v Slov. goricah, nadomest- 
ne volitve, 4—11, 6—17 

Lendava, nadomestne volitve, 
12—90 

Ljubljana mesto, prenos pravic 
gospodarjenja z nepremičnina- 
mi, ukaz, 1—3; razpis nadomest- 
nih volitev, 6—16, 15—130, 32— 
—372; 39—472; 43—490; razpis 
brezobrestnega posojila, 13—100; 
sklad za vzdrževanje hiš, 14— 
— 107; najem poslovnih prosto- 
rov, 14—108; družbeni plan za 
1953, 15—127; zaključni račun 
za 1951, 15—128, izvenproračun- 
skih investicij, 15—129; prora- 
čun za 1953, 16—146; kreditne 
pogodbe glede investicij v 1. 
1953, 33—374, popr. v št. 37; red na 
avtobusni postaji, 33—375; ta- 
kse in prometni davek, 35—417; 
ustanovitev poklicne gasilske 
čete, 43—489 

Ljubljana okolica, družbeni plan 
za 1953, 4—6, spr. odloka, 40— 
—475, 45—513; proračun za 1953, 
4—7; dnevnice za službena po- 
tovanja, 4—8; spr. odloka, 29— 
—349; odprava odloka o nazivih 
in plačah v logarski službi, 
4—9; zaključni račun za 1951, 
7—24, za 1952, 40—476; tuber- 
kulinizacija goveda, 7—25; sklad 
za vzdrževanje hiš, 14—112; na- 
domestne volitve, 14—113, 14— 
—114, 14—115; prepoved gradit- 
ve ob jezeru pri Zbiljah, 19— 
174; kategorizacija cest III. re- 
da, 19—175; najem poslovnih 
prostorov, 21—225; obratovalni 
čas, spr. odloka, 26—295; fluoro- 
grafiranje prebivalstva, 26—296; 
javni red in mir, 30—361; kre- 

ditne pogodbe glede investicij 
1953, 34—399; takse in prometni 
davek, 39—471; pavšal za služ- 
bena potovanja, 41—486; olaj- 
šave samoplačnikov za zdrav- 
stvene storitve, 43—491; nadzor- 
stvo nad obnovo sadovnjakov, 
43—492 

Ljutomer, družbeni plan za leto 
1953, 8—40, spr. odloka, 40—479, 
44—503, 44—504, 44—505; prora- 
čun za 1953, 8—41, izvršitev pro- 
rač. za 1951, 8—42; dnevnice za 
službena potovanja, 13—84, spr. 
in dop. odi., 29—351; javni red in 
mir, spr. in dop. odloka, 12—85; 
sklad za vzdrževanje hiš, 23— 
—252; najem poslovnih prosto- 
rov, 23—253; kategorizacija cest 
III. reda, 27—316; kreditne po- 
godbe glede investicij v 1.1953, 
29—350; pavšal za služb, potova- 
nja ozir. terensko delo, 29—352; 
taikse in promet, davek, 34—400; 
ustanovitev kmetijskih gospo- 
darskih šol, 45—514 

Maribor mesto, obratovalni čas, 
1—1, spr. in dop. odloka, 10—69, 
23—257; odstranitev ribiških na- 
prav, prepoved prostega kopanja 
na Dravi, 15—137; nadzorstvo 
nad obnovo vinogradov in sa- 
dovnjakov, 20—218; prodaja 
stanovanjskih hiš spi. ljudske- 
ga premoženja, 22—245; sklad 
za vzdrževanje hiš, 25—276; 
najem poslovnih prostorov, 26— 
—297; sveti stanovalcev, 26—298; 
gospodarske delavnosti, podob- 
ne obrti, 29—353; nadomestne 
volitve, 32—373; proračun za 
1953, 34—401; zaklj. račun za 
1951, 34—402; takse in prometni 
davek, 34—403; družb, plan za 
1953, 35—423; ustanov, poklicne 
gasilske čete, 35—424; dodatni' 
proračun za 1953, 40—481; raz- 
tegnitev veljavnosti pravnih 
predpisov na priključena na- 
selia, 42—487 

Maribor okolica, tuberkulinizaci- 
ja goveda, 7—26; začasno finan- 
siranje proračunskih potreb z$ 
jan.-febr. 1953, 7—27; dnevnic« 
za službena potovanja, 12—86, 
34—404; nadzor nad obnovo sa- 
dovnjakov in vinogradov, 13— 
—94; obratovalni čas, 13—95; 
proračun za 1953, 14—116; za- 
ključni račun za 1951, 14—117; 
javni red in mir, 17—158; sklad 
za vzdrževanje hiš, 18—167; na- 
jel poslovnih prostorov, 19— 
176; razveljavitev odloka o na- 
zivih in plačah logarjev, 19—177; 
odvajanje zakupnine gostinske- 
mu združenju, 19—178; družbe- 
ni plan za 1953, 28—334; kredit- 
ne pogodbe za investicije v 1. 
1953, 35—425, sklad za krediti- 
ranje, 35—426, spr. odloka, 44— 
—506, kreditiranje investicij po' 
družb, planu za 1953, spr. odlo- 
ka, 45—515; kategorizacija cest 
III. reda, 37—448; nadomestne 
volitve v Lenartu, Slov. gorice, 
44—507 



Markovci,    nadomestne    volitve, 
22—249 

Medvode,     nadomestne     volitve, 
3S—469 

Mirna, nadomestne volitve, 33—391 
Murska  Sobota,  pokopališki   red, 

8—50;   hišni   red,   9—64;   nado- 
mestne volitve, 12—87; sklad za 
vzdrževanje hiš,  17—161; takse 
in prometni davek, 35—432; ko- 
munalna ureditev, zunanje lice 
mesta, 38—467; najem poslovnih 
prostorov,   38—468;   razglasitev 
ljudskega praznika, 45—520 

Murska   Sobota   okraj,   omejitev 
prepovedi   izdajanja   dovoljenj 
ia graditve na naftinih poljih, 
1—2; dnevnice za službena po- 
tovanja, 13—96, spi. in dop. od- 
loka, 35—428; varstvo hidroteh- 
ničnih objektov,  16—147;  sklad 
za vzdrževanje hiš, 16—148; ka- 
tegorizacija cest 111. reda, 18— 
—168; zaključni  račun za  1952, 
23—254;   kreditne   pogodbe   za 
investicije 1953, 25—273; prora- 
čun  za  1953, 26—299;   družbeni 
olan za 1953, 28—335, spr. odlo- 
ta, 35—429,  44—508;   pavšal za 

<lužbena    potovanja,    terensko 
.  , delo,  30—362;  najem  poslovnih 

prostorov, 31—368; dodatni pro- 
račun  za  1953, 35—427; ustano- 
vitev   kmetijskih   gospodarskih 
šol, 38—459 

Nova Gorica, sklad za vzdrževa- 
nje hiš, 15—140; sejmiški dnevi 
in pristojbine, 15—141; zaključ- 
ni račun za 1952, 16—154; snaga 
in kulturno lice mesta, spr.  in 
dop. odloka,  19—201;  proračun 
za 1953, 23—258, dodatni prora- 
čun, 35—433; javni  red in mir, 
24—264;   najem  poslovnih   pro- 
storov, 26—311; razglasitev ljud- 
skega  praznika, 34—416;  nado- 
mestne volitve, 37—453, 43—498 

Novo mesto, povišanje sejemskih 
pristojbin, 10—70; sklad za vzdr- 
ževanje hiš, 15—142; najem po- 
slovnih prostorov, 19—202; raz- 
glasitev     ljudskega     praznika, 
20—219; obratovalni čas, 26—312, 
"plačevanje    vodarine,    27—325; 
nadomestne     volitve,     33—379; 
javni  red in  mir, spr.  in  dop. 
odloka, 45-522 

Novo. mesto   okraj,  dnevnice  za 
službena   potovanja,   8—43,   in 
pavšalno    povračilo     stroškov, 
38—460, popr. v št. 40; proračun 
za   1953,   9—55;   družbeni   plan 
za   1953,   14—118,   spr.   odloka, 
34—403,  34—406,   kategorizacija 
cest III. reda, 19—179; sklad za 
vzdrževanje hiš, 20—206; obra- 
tovalni čas, 20—207; najem po- 
slovnih   prostorov,   22—240;   tu- 
berkulinizacija govedi, 23—255; 
lazdelitev investicij družbenega 
plana za 1953, 28—336 

Pivka, razglasitev ljudskega praz- 
nika, 6—22 

• Planina, nadomestne volitve 40— 
•     —484 

Poljčarie,     nadomestne     volitve, 
12—93     ' 

Postojna, mesto, sklad za vzdrže- 
vanje hiš, 21—231; najem po- 
slovnih prostorov, 26—313 

Postojna, okraj, dnevnice za 
službena potovanja, 5—13, 33— 
—381; zaključni račun za 1951, 
11—78; razveljavitev odloka o 
nazivih in plačah logarjev, 13— 
—97; proračun za 1953, 14—119; 
finansuanje proračunskih po- 
treb za jan. in lehr. 1953, 14—120; 
tuberkulinizacija govedi, 15— 
—133; gostinski obrati, 16—149; 
javni red in mir, 16—150, obra- 
tovalni čas, 18—169; kategori- 
zacija cest III. reda, 19—180; 
sklad za vzdrževanje hiš, 19— 
—181; zatiranje koloradskega 
hrošča, 19—182; najem poslov- 
nih prostorov, 25—274; kreditne 
pogodbe za investicije 1953, 
26—300; razglasitev ljudskega 
praznika, 31—369; družbeni plan 
za 1953, 35—430, spr. odloka, 
34—407, 34—408, 45—516; takse 
in prometni davek, 43—493; na- 
domestne volitve, 44—509; do- 
datni proračun za  1953, 45—517 

Ptuj mesto, pokopališki red, 5— 
—12; sklad za vzdrževanje hiš, 
20—220; prepoved reje domačih 
živali, 20—221; hišni red, 30— 
—364; plakatiranje, 33—387; 
najem poslovnih prostorov, 
33—388; tržni red, 35—434; 
obratovalni čas, 40—482 

Ptuj okraj, načrtna obnova vino- 
gradov, 6—18; tuberkulinizaci- 
ja govedi, 6—19; odprava odlo- 
ka o nazivih in plačah logar- 
jev, 8—44; dnevnice za službe- 
na potovanja, 8—45, dnevnice 
in pavšal za terensko delo, spr. 
in dop. odloka, 37—449, pavšal- 
no povračilo stroškov, 37—450; 
odprava prispevka za javne ve- 
selice, 8—46; obratovalni čas; 
15—134, spr. in dop. odi., 36—183; 
zaključni račun za 1951, 19—183; 
kreditne pogodbe za investicije 
1953, 25—275; proračun za 1953, 
26—301; družbeni plan za 1953, 
28—337; kategorizacija cest III. 
reda, 28—338; določitev trgatve 
žlahtnih sort grozdja, 31—370; 
sklad za vzdržev. hiš, 33—382; 
ustanavljanje, vodenje in poslo- 
vanje gostin. obratov, 36   411 

Radovljica, proračun za 1953, 
9—56; zaključni račun za 1951, 
9—57; fluorografiranje prebi- 
valstva, 10—66; zatiranje žival- 
skih kužnih bolezni, 13—98; 
obratovalni čas, 13—99, spr. in 
dop. odloka, 20—208; družbeni 
plan za 1953,. 15—135; najem po- 
slovnih prostorov, 20—209; sklad 
za vzdrževanje hiš, 20—210; 
javni rod in mir, 20—211; kate- 
gorizacija cest, 26—302; sklad 
zemljiških skupnosti spi. ljud- 
skega premoženja, 27—320; na- 
domestne volitve, 27—321, 40— 
—480; povračilo za službena po- 
tovanja, 28—339, 41—485; obvez, 
vodenje poslovnih knjig v go- 
stinskih obratih, 29—354 

Razkrižje, nadomestne volitve, 
36—446 

Sežana, okrajni proračun za 1953, 
7—28, dodatni proračun, 43—494; 
družbeni plan za 1953, 14—121, 
spr. plana, 34—410; sklad za 
vzdrževanje hiš, 14—122; obra- 
tovalni čas, 16—151, popr. v št. 
19; javni red in mir, 27—322; 
zdravstveno varstvo in snaga, 
28—340; kategorizacija cest III. 
reda, 26—303; najem poslovnih 
prostorov, 26—304; razglasitev 
ljudskega praznika, 33—383; 
takse in prometni davek, 33— 
—384; investicijski krediti go- 
spodarskim, zadružnim in druž- 
benim organizacijam, 34—409; 
tuberkulinizacija govedi, 34— 
411; omejitev števila koz, 34— 
—412; dnevnice za službena po- 
tovanja, 45—518, pavšalno po- 
vračilo stroškov, 45—519 __ 

Slivnica, nadomestne volitve, 44— 
—511 

Slovenj Gradec, obratovalni čas, 
12—88; kategorizacija cest III, 
reda, 19—184; «klad za vzdrže- 
vanje hiš, 21—226; dnevnice za 
službena potovanja, 21—227, 
29—356, pavšalno povračilo stro- 
škov za terensko delo, 38—461; 
zaključni račun za 1951, 23—256; 
najem poslovnih prostorov, 
26—305; javni red in mir, 26— 
—306; družbeni plan za 1953, 
28—341; proračun za 1953, 29— 
—355 

Smlednik, nadomestne volitve, 
22—250, 38—470 

Studenec pri Sevnici, nadomestne 
volitve. 23—259 

Šenčur, nadomestne volitve, 36— 
—445 

Šentjur pri Celju, nadomestne vo- 
litve, 13—104, 37—454 

Skofja Loka, javni red' in mir, 
12—91; sklad za vzdrževanje 
hiš, 16—155; tržni in sejemski 
red, 20—222; najem poslovnih 
prostorov, 24—2<ë, popr. v št. 
34; obratovalni čas, poletni, 
24—266, zimski, 40—483; razgla- 
sitev ljudskega praznika 43—499 

Šoštanj, tuberkulinizacija govedi, 
1—3; nadomestne volitve, 8—47, 
8—48; dnevnice za službena po- 
tovanja, 8—49, razveljavitev od- 
loka, 36—443, pavšalno povra- 
čilo stroškov za terensko delo, 
43—495; odprava odloka o na- 
zivih in plačah logarjev, 10— 
—67; kategorizacija cest III. 
reda, 19—185; sklad za vzdrže- 
vanje hiš, 19—186; javni red in 
mir, spr. in dop. odloka, 21—228; 
obratovalni čas, 21—229; najem 
poslovnih prostorov, 22—241; 
kreditne pogodbe za investicije 

. 1953, 26—307; družbeni plan za 
1953, 29—357, spr. stopnje aku- 
mulacije, 22—242, 22—243; takse 
in prometni davek, 35—431 

Tolmin, odprava odloka o nazi- 
vih in plačah v logarski služ- 
bi,' 1—4; dnevnice za službena 
potovanja, 5—14, 38—463, povra- 



— lo- 

čilo za terensko delo, 38—462, 
popr.v št. 40; omejitev števila 
koz, 6—21; zatiranje bruceloze 
pri govedi, 7—29; proračun za 
1953, 9—58; zaključni račun za 
1951, 9—59; družbeni plan za 
1933,15—156; zatiranje ogrčavosti 
govedi, IT—159; nadomestne vo- 
litve, 21—232; sklad za vzdrže- 
vanje hiš, 24—263; razglasitev 
ljudskega praznika, 34—413; 
kreditne pogodbe glede inve- 
sticij 1953, 34—414, najem po- 
slovnih prostorov, 37—451; ka- 
tegorizacija cest •1. reda, 37— 
452; ustanovitev kmetijskih go- 
spodarskih šol, 43—496 

Trbovlje mesto, tržni red, 10—71; 
javni red in mir, spr. in dop. 
odloka, 10—72; varstvo in upo- 
raba komunalnih naprav, spr. 
in dop. odloka, 10—73; uporaba 
in vzdrževanje privatnih in dr- 
žavnih zgradb v mestu, spr. in 
dop. odloka, 10—74; ureditev in 
zavarovanje zgradb v zvezi s 
protiletalsko obrambo, spr. in 
dop.k>dlo>ka, 10—75; zaključni ra- 
čun za 1951, 10—76; klanje živi- 
ne, prevoz in prodaja mesa, spr. 
in dop. odloka, 13—102; sklad za 
vzdrževanje hiš, 21—233; razgla- 
sitev ljudskega praznika, 25— 
—277; najem poslovnih prosto- 
rov, 27—326; proračun za 1953, 
35—435; kreditne pogodbe za 
investicije 1953, 33—436; takse 
in prometni davek, 39—475 

Trbovlje okraj, proračun za 1953, 
9—61, zaključni račun za 1951, 
9—62; povračilo za službena po- 
tovanja, 9—63, za terensko delo, 
38—464; fluorografiranje prebi- 
valstva, 12—89; sklad za vzdr- 
ževanje hiš, 26—508; družbeni 
plan za 1955, 29—358, spr. stop- 
nje akumulacije, 26—309, 26— 
—310; kategorizacija cest III. 
reda, 29—359; najem poslovnih 
prostorov, 31—371 

Trebelno, nadomestne volitve, 
14—126 

Tržič, nadomestne volitve, 10—65, 
11—SO, 33—389; sklad za vzdr- 
ževanje hiš, 22—246, popr. v št. 
39; najem poslovnih prostorov, 
26—314; kreditne pogodbe za 
investicije 1953, 27—327; hišni 
red, 27—328; javni red in mir, 
30-365; prodaja hiš spi. ljud- 
skega premoženja, 43—500; 
obratovalni čas, 45—521 

Tržišče, nadomestne volitve, 4—10 
Velika Polana, nadomestne volit- 

ve, 42—488 
Velka, nadom, volitve, 16—156 
Videm ob Sčavnici, nadomestne 

volitve, 17—162 
Vransko, nadomestne volitve, 

39—474 
Vrhnika, nadomestne volitve, 3—5 
Zagradec, nadomestne volitve, 

16—157 
Zgornja Polskava, nadomestne 

volitve, 13—106 
Žirovnica, nadomestne volitve, 

21—234 

Logarji: 
nazivi in plače, odprava odlokov 

v   okrajih:   Ljubljana  okolica, 
4—9; Maribor okolica,  19—177; 
Postojna,   13—97;   Ptuj,   8—14; 
Šoštanj,  10—67; Tolmin,  1—4 

Lov: 
odprava   prepovedi,   odredba,   za 

gamse, 24—81, za fazanke, 24— 
—82 

Lovopust: 
v Sloveniji, odredba, 38—128 

M 
Material: 

trsni in sadni,  v okraju Gorica, 
nadzor nad pridelovanjem, 44— 
—501 

volilni, za volitve v republ. zbor 
in   zbor   proizvajalcev,   zakon, 
31—98 

Mesnice: glej Obratovalni čas! 
Meso: 

higienski   in   kulturni   prevoz   v 
mestu Trbovlje, spr. in dop. od- 
loka, 13—102 

Mesta: • ' 
Celje,   upravna   razdelitev,   spr. 

zakona, 31—101 
določitev    števila    poslancev    za 

Republ. zbor, 32—108 
in njih zunanje lice, glej: Javni 

red! 
njih ljudski odbori, spr. in dop. 

zakona, 31—100 
Glej tudi: Ljudski odbori! 

Mir: 
in  javni   red,   vzdrževanje,  glej: 

Javni red! 
Mladina: 

nje varstvo; glej: Javni  red! 
Mojstri: 

gradbeni,   Gradbena   delovodska 
šola v Ljubljani, 27—92 

oblačilne   in    čevljarske   stroke, 
ustanovitev   šole   v   Mariboru, 
odredba, 41—136 

tesarji, Tesarska šola v Ljubljani, 
odredba 27—91 

vxtnarski    (cvetličarski),    oprav- 
ljanje izpitov, dop. pravilnika, 
7—28 

Mojstrska šola: 
pri TVS v Ljubljani, preimenova- 
nje iz delovodske in nadzorniške 

rudarske šole, odredba, 27—90 

N 

Nadomestne volitve, glej: Volitve! 
Nadzorstvo: 

nad gozdovi, spr. in dop zakona, 
22—78 

nad obnovo sadovnjakov v Ljub- 
ljani okolici, 43—492 

nad obnovo sadovnjakov in vino- 
gradov v mestu Mariboru, 20— 
—218, v okraju Maribor okolica, 
13—94 

nad .pridelovanjem trsnega in sad- 
nega materiala in prometom 
z njim v okraju Gorica, 44—501 

nad vinom v gostinskih obratih 
v okrajih: Celje okolica, 27— 
—318, Gorica, 36-439, Ptuj, 
36—441 

Nadzorstvo: 
strokovno, nad lekarnami, zavodi 

in podjetji s proizvodnjo zdra- 
vil, pravilnik, 8—32 

zdravstveno, nad pekarnami, pra- 
vilnik, 38—127 

Nadzorniška rudarska šola: 
v  Ljubljani,  preimenovanje,  od- 

redba, 27—90 
Naftina polja: 

omejitev  in   prepoved  izdajanja 
gradbenih dovoljenj, 1—2 

Nagrade: 
.   za pokončevanje volkov, dop. od- 

Tedbe, 41—135 
Najem: 

poslovnih prostorov na območju 
ljudskih odborov: Bled, 19— 
—187; Celje mesto, 19—198; Ce- 
lje okolica, 25—269; Gorica, 
22—238; Idrija. 33—385; Kočev- 
je, 33—378; Kranj mesto, 21— 
230; Krško, 20—203; Ljubljana 
mesto, 14—108; Ljubljana oko- 
lica, 21—225; Ljutomer, 23—253; 
Maribor mesto, 26—297; Maribor 
okolica, 19—176; Murska Sobo- 
ta, 38—468; Murska Sobota 
okraj, 31—368; Nova Gorica, 
26—311; Novo mesto, 19—202; 
Novo mesto okraj, 22—240; Po- 
stojna mesto, 26—313; Postojna 
okraj, 25—274; Ptuj mesto, 33— 
—388; Radovljica, 20—209; Se- 
žana, 26—304; slovenj Gradec, 
26—305; Skofja Loka, 24—265, 
popr. v št. 34; Šoštanj, 22—241; 
Tolmin, 37—451; Trbovlje me- 
sto, 27—326; Trbovlje okraj, 31— 
—371, Tržič 26—314 

Nalezljive bolezni: glej: Bolezni! 
Namestnik: 

drž.   sekretarja   za   gospodarstvo 
v   odsotnosti,   imenovanje,   od- 
ločba, 13—50 

Naprave: 
komunalne, v mestu Trbovlje, 

varstvo in uporaba, spr. in dop. 
odločbe, 10—73     - 

ribiške, na Dravi pri Mariboru, 
odstranitev, 15—137 

vodne,    zavarovanje,    v   okraju 
Krško, 25—272, v okraju Mur- 
ska Sobota, 16—147 

Naselja: 
dopolnitev enako se glasečih 

imen, uredba, 2—7 
nova, razglasitev in združitev, 

uredba, 2—8, popr. v št. 6 
ob javnih cestah, ureditev in za- 

zidava, uredba, 41—134 
priključena k mestu Mariboru, 

raztegnitev veljavnosti pravnih 
predpisov nanje, 42—487 

Strnižce, preimenovanje v Kidri- 
čevo, uredba, 12—45 
Glej tudi: Javni red! 

Nazivi: 
v logarski službi, odprava odlo- 

kov, glej: Logarji! 
Nepremičnine: 

prenos pravice gospodarjenja z 
njimi od MLO Ljubljana na 
Svet za zdravstvo in soc. politi- 
ko LRS, ukaz, 1—3 
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Občine: 

katastrske, glej: Kataster! 
mestne, spr. in dop. zakona, 31— 

—100 
po upravni razdelitvi, spr. zako- 

na, 31—101 
Objekti: 
gradbeni, pregled po tehnični ko- 

misiji, inšpekciji dela in sani- 
tarni inšpekciji, odredba,  37— 
—126 

bidrotehnični,     zavarovanje,    v 
» okraju Krško, 25—272; v okraju 

Murska Sobota, 16—147 
Obnova: 

gozdov, ustanovitev skladov, ured- 
ba,   2—9,   popravek v  štev. 5; , 
razdelitev   skladov   zanjo,   od- 
ločba, 2—12 

sadovnjakov,     nadzorovanje,    v 
Ljubljani okolici, 43—492 

sadovnjakov   in   vinogradov,   v 
okraja Gorica, 44—501, v mestu 
Mariboru,   20—18,   v   Mariboru 
okolici, 13—94 

vinogradov, v okraju  Ptuj,6—18 
Obračunavanje: 

popusta za vožnje slepih na avto- 
busih, navodilo, 16—57 

vrednosti tuje delovne sile, višina 
dnin, odredba, 11—42 

Obrati: 
gostinski, zadružni, zakupni in za- 

sebni,  priznanje  strokovne  iz- 
obrazbe   polkvalificiranim   de- 
lavcem, navodilo, 25—86 

gostinski   in   trgovski   v   mestu 
Celju, ureditev, 26—260 

gostinski, v Celju okolici, nadzor- 
stvo nad vinom, 27—318 

gostinski, ustanavljanje in vode- 
je v okrajih: Postojna, 16—149, 
Ptuj 36—441 

gostinski,   obvezno   vodenje   po- 
slovnih knjig, v okraju Gorica, 
36—439, Radovljica, 29—354 
Glej tudi: Obratovalni časi 

Obratovanje: 
avtobusnih'prog na območju me- 

sta Ljubljane, ureditev, 33—375 
žag veneciank, uredba, 11—41, na- 

vodilo, 14—54 
Obratovalni čas:   > 

trgovskih,   gostinskih  in  obrtnih 
poslovalnic na območju ljudskih 
odborov:   Bled,   20—212,   Celje 
mesto, 26—280;     Celje okolica, 
34—393,   spr.    odloka,    34—394; 
Gorica, 28—331; Idrija, 15—138; 
33—386;   Jesenice,  27—323;   Ko- 
čevje, 12—81; Kranj mesto, 20— 
—217;    Kranj    okraj,    20—204; 
Ljubljana     okolica,      26—295; 
Maribor mesto, 1—1, spr. odlo- 
ka, 10—69, 23—257; Maribor oko- 
lica, 13—95;    Novo mesto, 26— 
—312,  Novo  mesto okraj,  20— 
—207;   Postojna.   18—169;   Ptuj 
mesto, 40—482; Ptuj okraj, 15— 
134; spr. in dop. odloka, 36—442; 
Radovljica, 13—99; spr. in dop. 
odloka, 20—208; Sežana, 16—151. 
popr.   v  št.   19;  Slov.   Gradec. 
12—88;   Škof ja   Loka,   poletni, 
24—265, zimski, 40—483; Šoštanj, 
21-229; Tržič, 45-521 

Obrti: 
opravljanje   gospodarskih   delav- 

nosti, ki   so   podobne   obrtom, 
uredba, 34—117 

potrjena kandidatura za volitve v 
Zbor proizvajalcev, 39—129, izid 
volitev, poročilo, 42—139 

proste, v okraju Krško, 29—348; 
v mestu Mariboru, 29—353 

Obsojenci: 
pomilostitve, 45—150 

Odbori: 
cestni, pri okrajni (mestni) cestni 

upravi,   delo,   uredba,   41—133, 
41—134 

Izvršnega    sveta   LRS,    začasna 
določitev   delovnega   področja, 
19—68 

ljudski: glej: Ljudski odbori! 
Odborniki: 

ljudskih odborov, volitve in od- 
poklic, spr. in dop. zakona, 31— 
—102 

v zborih proizvajalcev okrajnih in 
mestnih ljudskih odborov, raz- 
pis splošnih volitev, sklep, 34— 
—114 

razpis nadomestnih volitev, glej: 
Volitve! 

Odpoklic: 
ljudskih   poslancev   LRS,   zakon, 

31—98 
odbornikov ljudskih odborov, spr. 

in dop. zakona, 31—102 
Odprava: 

odredbe   o   prepovedi   lova   na 
gamse, 24—61, na fazanke, 24— 
—82 

viničarskih in podobnih razmerij, 
zakon, 22—77 

Ogrča^ost: 
govedi,  preprečevanje  in  zatira- 

nje v okraju Črnomelj, 34—396; 
v okraju Tolmin, 17—159 

Okraji: 
določitev   števila   poslancev   za 

Republ. zbor, 52—108 
dopolnitev imen enako se glasečih 

naselij, uredba, 2—7; razglasitev 
novih naselij in združitev, ured- 
ba, 2—8 

razdelitev   v   LRS,   spr.   zakona, 
31—101 

takse   in   prometni   davek,   glej: 
Takse! Davek! 

Olajšave: 
za   vožnjo   slepih na   avtobusih, 

odredba, 12—46; navodilo, 16— 
—57 
Glej tudi: Popust! 

Omejitev: 
števila   koz v    okrajih:   Sežana, 

34—412, Tolmin, 6—21 
sekanja  domačega  kostanja, od- 

redba, 2—11 
Opravila: 

sodna, prenos na okrajno sodišče 
v Sevnici, odredba, 13—52 

Oreh: 
domači, gojitev in omejitev seka- 

nja, odredba, 2—11 
Organi: 

oblasti LRS, razglasitev ustavnega 
zakona, 3—13, izvršitev zakona, 
3—14 

Organi: 
republ. uprave, ki nadaljujejo z 

delom, 11—38 
republ. podjetij, prenos pravic in 

dolžnosti ustanoviteljev na 
okrajne (mestne) ljudske odbo- 
re, 27—69 

upravljanja, začasni, v zdrav- 
stvenih zavodih s sam. finansi- 
ranjem, uredba, 17—58 

za varstvo in nadzorstvo nad jav- 
nimi cestami,  uredba, 41—133, 
41—134 

Organizacija: 
in administracija Izvršnega sveta 

LRS, 19—68 
in delo glasbenih   šol,  pravilnik, 

13—51 
Organizacije: 

družbene, izdajanje legitimacij za 
znižano voznino v 1. 1954, navo- 
dilo, 44—512 

ki delegirajo člane v Svet za pro- 
sveto in kulturo, 7—24; v Svet 
za   zdravstvo   in   soc.   politiko, 
7—25 

Osebje: 
v pekarnah, zdravstveni in sa- 
nitarni ukrepi, pravilnik, 38— 
—127 
Glej tudi: Red! 

Oskrbnine: 
v zdravstvaenih zavodih s samo- 

stojnim finansiranjem, navodi- 
lo, 12—48 

Overitev: 
podpisov, pisave in prepisov, dop. 

odredbe, 2—10 

Pavšal: 
za terensko delo, glej: Potovanja! 

Pecivo: 
predpisi o pravilni pripravi, pra- 

vilnik. 38—127 
Pijače: 

alkoholne, glej: Alkoholne pijače! 
Pisava: 

overitev, dop. uredbe, 2—10 
Plače: 

logarjev, razveljavitev odloka • 
okrajih: Ljubljana okolica, 4—9; 
Maribor   okolica,   19—177;   Po- 
stojna, 13—97; Ptuj, 8—44; Šo- 
štanj. 10—67; Tolmin, 1-4 

Plakatiranje: 
v mestnih občinah: Jesenice, 16— 

153; Ptuj, 33—387 
Plan: 

družbeni, glej: Dražbeni  plan! 
Plevel: 

poljski, v okraju Celje, obvezno 
uničevanje, 19—190 

Podjetja: 
gospodarska, odpiranje in zapira- 

nje, glej: Obratovalni čas! 
izdajanje legitimacij za znižano 

vožnjo v 1. 1954, navodilo, 44— 
—502 

ki se ukvarjajo s proizvodnjo in 
prodajo zdravil in sanitarnega 

blaga, pravilnik, 8—32 
njih ustanovitelji, prenos pravic 

•in dolžnosti na okrajne (mestne) 
ljudske odbore, 27—89 
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Podjetja: 
spremembe  stopnje  akumulacije 

in skladov, glej Ljudski odbori, 
družbeni plan! 

žage     venecianke,    obratovanje, 
uredba, li—41, navodilo, 14—54 

Podpisi: 
overitev, dop. odredbe, 2—10 

Podpore: 
denarne; za žrtve fašističnega te- 

rorja, uredba, 11—39 
Podsekretarji: 

državni LRS, imenovanje, 3—19 
Pogodbe: 

kreditne,  glede   investicij   gospo- 
darskega pomena v 1. 1933, glej: 
Investicije I 

Pokončevanje: 
volkov,   nagrajevanje,   dop.   od- 

redbe, 41—135 
Pokopališča: 

ureditev in red v okraju Gorica, 
21—224; v mestu Murska Sobo- 
ta, 8—50; v mestu Ptuju, 5—12 

Pomilostitev: 
obsojencev, 45—150 

Pomoč: 
začasna, voj. invalidom po pogod- 

bi z Italijo, uredba, 14—53, popr. 
v št. 22 

zdravniška, pri porodu na domu, 
določitev  cene za storitve, od- 
redba, 17—62 

Pomočniki: 
opravljanje izpitov  v VTtnarstvu, 

dop. pravilnika, 7—29; v vzgoj- 
nih zavodih, dop. odločbe, 3—20, 
odredba, 21—74, popr. v št. 22 

Popusti: 
v železniškem, rečnem in pomor- 

skem prometu v 1. 1954, izdaja- 
nje, legitimacij,  navodilo,  44— 
—512 

za   vožnjo   slepih na   avtobusih, 
obračunavanje,   navodilo,   16— 
—57 

Porodi: 
na domu, cene za zdravniüsko po- 

moč, odredba, 17—62 
Posebni   krajevni   prispevek, glej: 

PrispevekI 
poslanci: 

•ljudske skupščine LRS, pravice in 
dolžnosti,   volitve   in   odpoklic, 
zakon, 31—98 

za   Republ.   zbor   Lj.   skupščine 
LRS,   določitev  števila,  32—108 

za  Zbor  proizvajalcev,   določitev 
števila, 32—107, določitev dneva 
volitev, odločba, 34—118 

izid volitev, poročilo, 42—138, 42— 
—139, popr. v št. 43 

sklicanje  na  prvi  sestanek,  42—• 
—140 

ponovne  volitve za Republ. zbor 
v   33.   volilni    enoti,   odločba, 
45—146 

Poslopja: 
stanovanjska,   vzdrževanje,   glej: 

Hiše! 
Poslovalnice: 

trgovske, obrtne, gostinske, glej: 
Obratovalni čas! 

Poslovne  knjige: glej:  Knjige! 
Poslovni prostori, glej: Najem! Pro- 

stori! 

Posojilo; 
brezobrestno,  krajevno  notranje 

v Ljubljani, razpis, 13*—100 
Postaja: 

avtobusna v Ljubljani,  določitev 
reda, 33—375 

Potoki: 
v okraju Krško, čiščenje, 25—272 

Potovanja: 
službena, povračilo stroškov na 

območju ljudskih odborov: Ce- 
lje okolica, 8—32, 37—447; Čr- 
nomelj, 14—109, 36—436; Gorica, 
38—456; Kočevje, 6—20, 31—367; 
Kranj, 9—54, 38—457; Krško, 
12—83, 38—458, popr. v št. 40; 
Ljubljana okolica, 4—8, 29—349, 
41—486; Ljutomer, 13—84, 29—, 
351, 29—352; Maribor okolica, 
12—36, 34—404; Murska Sobota, 
13—96, 30—362, 35-428; Novo 
mesto, 8—43, 38—460, popr. v št. 
40; Postojna, 5—13, 33—381; 
Ptuj, 8—45, 37—449, 37—450; 
Radovljica, 28—339, 41—485; Se- 
žana, 45—518, 45—519; Šoštanj, 
8—49, 36—443, 43—493; Tolmin, 
5—14, 38—462, popr. v št. 40; 
38—463, Trbovlje, 9—63, 38—464 

Potrdila: 
o izvoru divjačine, izdajanje, od- 

redba, 7—51 
Potrditev: 

državnega zaključnega računa za 
1951, zakon, 3—17 

uredb, ki jih je izdala vlada LRS 
po zakonu o pooblastilu, 3—18 

uredb vlade LRS in Izvršnega 
sveta, 21—72 

' uredb, ki jih je izdal Izvršni svet 
n" podlagi 1. točke 2. člena za- 
kona za izvršitev ustavnega za- 
kona, 45—147 
zaključnih  računov,   glej:'   Ra- 
čun! 

Potrebe: 
proračunske LRS, ukaz, 1—2 

Glej tudi: Finansiranje! 
Povračilo: 

stroškov   za  službena   potovanja, 
glej: Potovanja! 

Pravice. 
in dolžnosti ljudskih poslancev v 

LRS, zakon, 31—98 
in dolžnosti ustanoviteljev pod- 

jetij, prenos na okrajne (mest- 
ne)  ljudske  odbore, 27—89 

zastavne, na stare terjatve, izbris, 
spr. uredbe, 9—35 

Pravobranilec: 
javni LRS, imenovanje, 3—19 

Praznik: 
ljudski, glej: Ljudski praznik! 

Prebivalstvo: 
obvezno   fluorografiranje    (rent- 

genski    pregled)     v    okrajih: 
Črnomelj,     22—236;     Kočevje, 

<19—171;  Kranj,  11—77; Radov- 
ljica, 10—66 

ustanovitev, vodenje stalnega re- 
pistra, uredba, 9—34 

varstvo, glej: Javni  red! 
Predpis' • 

pravni, razširitev veljavnosti na 
naselja, priključena k Maribo- 
ru, 42—477 .     . 

Preimenovanje; 
A v top ro motne   šole   v   Ljubljani, 

odredba, 27—93 
Glej tudi: Sole! 

Državnega sekretariata za pro- 
račun in drž. administracijo 
LRS, uredba, 45—161 

naselja Strnišče v Kidričevo, 
uredba,  12—45 

samostojne   agronomske   in   goz- 
darske   fakultete   v   Ljubljani, 
uredba, 19—69 

Preiskave: 
sanitarne: odvzemanje  vzorcev 
živil,   odredba,   7—30,   popr.   r 
št. 9 

Prekrški: 
v okraju  Krško,  izravnava, dop. 

odloka, 28—332 
Premogovniki: 

sprememba   stopnje   akumulacije 
in   družbenih   skladov,   15—55. 
Glej tudi: Družbeni plan! Ljud- 
ski odbori! 

Premoženje: 
splošno ljudsko, sklad zemljiške 

skupnosti, 27—320 
splošno ljudsko, prodaja hiš na 

dražbi, glej: Hiše! 
varstvo, glej: Javni red! 

Prenočišča: 
poslovanje, glej: Obratovalni čas! 

Prenos:   • 
opravil na okrajno sodišče v Sev- 

nici, odredba, 13—52 
pravice gospodarjenja ustanovi- 

teljev s podjetji na ljudske od- 
bore, 27—89 

pravice gospodarjenja z nepremič- 
nino  MLO  Ljubljana  na   Svet 
za  zdravstvo  in  socialno poli- 
tiko LRS, ukaz, 1—3 

Prepisi: 
overitev, dop. odredbe, 2—10 

Prepoved: 
izdajanja gradbenih dovoljenj na 

naitinih poljih, 1—2; ob jezeru 
pri Zbiljah, 19—174 

lova, odpravljena: za gamse, od- 
redba, 24—81, za fazanke, od- 
redba, 24—82     * 

reje živali v ožjem središču Ce- 
lja,   19—191;   v   Ptuju,  20—221. 

• Glej tudi: Javni red! 
točenja alkoholnih pijač mladini 

do   18.  leta v   okraju   Kranj, 
19—173 

Preskrba: 
z električno  energijo  iz  javnega 

omrežja   LRS,   pravilnik,   1—i, 
tarifa  1—5, popr.  v št. 2;  spr. 
pravilnika, 45—252 

Prevoz: 
klavne živine v mestu Trbovlje, 

spr. in dop. odloka, 13—102 
Preživnina: 

babicam, začasna, 23—79 
Prireditve: 

javne, glej:' Javni red! 
Prispevek: 

krajevni posebni, uredba, 34—116 
Gle' tudi: Samoprispevek! 

za sklade za obnovo gozdov, raz- 
delitev,    odločba,    2—10.    Glej 
tudi: Hiše! 

Pristojbine: 
sejmiške, glej: Sejnm 
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PriStojnost: 
Drž. sekretariata za občo upravo 
• proračun, uredba, 45—151 

izpitnih   komisij,  glej:   Komisije! 
Prodaja, 

električne   energije,   spr.   tarife, 
26—87 

hiš spi. ljudskega premoženja na 
dražbi   v   Kamniku,   30—363;   v 
Mariboru,   22—245;    v    Tržiču, 
43—590 

vina v Celju okolici, nadzorstvo, 
27—318 

sadnega   in   trsnega   materiala   v 
okraju Gorica, nadzor, 44—501 

zdravilnega in sanitetnega blaga, 
strokovno nadzorstvo, pravilnik, 
8—32 

Proge: 
avtobusne, v Ljubljani, ureditev, 

33—375 
Proizvajalci: 

vina   in   žganja,  količine,  ki  jih 
lahko porabijo doma brez pla- 
čila prometnega davika, odredba, 
37—125 

Glej tudi: Zbori! 
Proizvodi: 

glavni,   izkoriščanje   gozdov, pa- 
noge   313,   določitev   prometne- 

/        ga   davka,  odredba,   37—124 
pekovski,   predpisi  o  kakovosti, 

pravilnik,  38—127 
zdravstveni   in   sanitarni,   nadzo- 

rovanje, pravilnik, 8—32 
Promet: 

na javnih cestah, uredba, 41—134 
s   trsnim  in   sadnim  materialom 

v   okraju   Gorica,   nadzorstvo, 
44—501 

železniški, rečni in pomorski, iz- 
dajanje  legitimacij  za  znižano 
vožnjo,   navodilo,   44—512 

"Prometni  davek;  glej:  Davek! 
Proračun: 

LRS,  fmansiranje  potreb,   ukaz, 
1—2 

LRS za leto 1953, zakon, 3—16 
ljudskih odborov za 1953: Celje 

mesto, 26—279; Celje okolica, 
40—478, sklepni za 1951, 8—33, 
dodatni za 1953, 26—285; Črno- 
melj, fmansiranje zač. potreb, 
&—34, za 1953, 9—52; Gorica, 
fin. začasnih potreb, 5—15, za 
1953, 8—36, dodatni, 34—397; Je- 
senice, 16—152; Kamnik, 15—139; 
Kranj, 9—53; Krško, dodatni, 
26—294, 29—347; Ljubljana 
mesto, fin. odlok, 16—146; Ljub- 
ljana okolica, 4—7; Lju- 
tomer, 8—41, izvršitev, 8—42; 
Maribor mesto, 34—101, dodatni, 
40—481; Maribor okolica, začas- 
no finansiranje potreb, 7—27, 
za 1953, 14—116; Murska So- 
bota, 26—299, dodatni, 35— 
427; Nova Gorica, 23—258; No- 
vo mesto, 9—55; Postojna, 14— 
119, dodatni, 45—517, Ptuj, 
26—301; Radovljica, 9—56; Se- 
žana, 7—28, dodatni, 43—499; 
Sloveni , Gradec, 29—355; Tol- 
min, 9—58; Trbovlje mesto, 
35—435; Trbovlje okraj, 9—61 

Prosti dnevi: 
dela v LRS, spr. uredbe, 11—40 

Prostori: 
delovni v pekarnah, higienski 

in sanitarni predpisi, pravil- 
nik, 38—127 

poslovni, glej: Najem! 
stanovanjski  in  poslovni,  pravil- 

nik za   izvajanje, spr. zakona, 
27—88 

Protil talska zaščita: 
zavarovanje zgradb v mestu Tr- 

bovlje, spr. in dop. odloka, 10— 
—75 

Ptiči : 
zaščiteni, lovopust, odredba, 38— 

—138 

R 
Račun: 

državni, zaključni LRS za leto 
1951, potrditev, zakon, 3—17 

zaključni, za leto 1951, ljudskih 
odborov: Celje okolica, 8—33; 
Črnomelj, 9—51; za 1952, 34— 
—395; Gorica, 8—37; Grosuplje, 
7—24; Idrija, 9—60; Ilirska Bi- 
strica, 11—79; Jesenice, 10—68; 
Kamnik, 7—24; Kranj, 8—38; 
Ljubljana mesto, 15—128, izven- 
Eroračuskih   investicij,   15—129; 

jubljana    okolica,    7—24    (za 
bivše     okraje     Grosuplje     in 
Kamnik) ; za 1952, 40—476; Mari- 
bor    mesto,    34—402;    Maribor 
okolica 14—117; Murska Sobota, 
za  1952, 23—254;  Nova Gorica, 
za 1952, 16—154; Postojna, 11— 
—78; Ptuj, 19—183; Radovljica, 
9—57; Slovenj Gradec, 23—256; 
Tolmin, 9—59; Trbovlje mesto, 
10—76; Trbovlje okraj za 1952, 
9—62 

Razmerja: 
viničarska  in  podobna,  odprava, i 

zakon, 22—77 
Razglasitev: 

partizanskih in  ljudskih  prazni- 
kov, glej: Ljudski praznik! 

Razpis: 
brezobrestnega   notranjega   poso- 

jila v Ljubljani, 13—100 
nadomestnih   volitev,   glej:   Vo- 

litve! 
volitev odbornikov zborov proiz- 

vajalcev za okraine in mestne 
ljudske odbore, sklep, 34—114 

Razpust: 
Ljudske skupščine LRS, 34—115 

Razvrstitev: 
katastrskih občin okraja Kran t v 

vrednostne   razrede,  spr.   odlo- 
ka, 15—132 

Red: 
avtobusni, na postaji v Ljubljani, 

33—375 
hišni, v mestu Bledu,  19—188, v 

mestu  Celju,  34—392, v  mestu 
Murski  Soboti, 9—64, v  Ptuju, 
30—364, Tržiču, 27—328 

javni in mir, glej: Javni red! 
pokopališki, v Murski Soboti, 8— 

—50, v Ptuju, 5—12 
sejemski in tržni, v Idriji, 18—170, 

v Ptuju, 35—434, v Skofji Loki, 
20—222, v Trbovljah, 10—71 

Register: 
stalnega prebivalstva, ustanovitev 

m vodenje, uredba, 9—34 
Registracija: 

čolnov   na  Blejskem jezeru,   ob- 
vezna, 38—463 

Reja: 
domačih   živali,   prepovedana,   v 

mestu Celje , 19—191, v Ptuju, 
20—221 

Republiška   volilna   komisija,  glej: 
Komisije! 

Ribarjenje: 
v Dravi na območju Maribora, od- 

stranitev naprav, 15—137 
Rudarji: 

sprememba  nadzorniške šole pri 
TVŠ   v   Ljubljani   v   mojstrsko 
šolo, odredba, 27—90 

pristojnost izpitne komisije za to 
stroko, odredba, 15—56 

Rudniki: 
7 premoga,   spr.   stopnje   akumula- 

cije  in  družbenih skladov, od- 
redba, 15—55 

Glej tudi: Družbeni plani 

Sadovnjaki: 
načrtna obnova, v okraju Gorica, 

44—501; Ljutomer, 43—492, Ma- 
ribor   mesto,   20—218;   Maribor 
okolica, 13—94 

Samoplačniki : 
oprostitve in olajšave za zdrav- 

stvene storitve v okraju Ljub- 
ljana okolica, 43—491 

Samoprispevek: 
krajevni,   na   Jesenicah,   spr.  in 

dop. odloka, 14—125 
Sanitarne preiskave, glej: Zivilal 
Seje: 

Ljudske skupščine LRS, glej: Za- 
pisniku 

Sejmi: 
v Idriji, tržni red, 18—170, v Novi 

Gorici,   15—141,  Novem  mestu, 
povišanje  pristojbin,   10—70,   v 
Skofji Loki, 20—222 

Sekanje: 
in gojitev domačega oreha, ome- 

jitve, odredba, 2—11 
Seznam: 

cest III. reda, glej: Kategorizacija! 
arbitražnih izvedencev, 1—6 

Sezona: 
turistična v LRS, odredba, 17—65 

Sekretarji: 
državni LRS, in svetov, imenova- 

nje, 3—19 
za   gospodarstvo  LRS,    določitev 

namestnika   v   odsotnosti,    od- 
ločba,   13—50 

Sekretariat: 
državni, za proračun in drž. ad- 

ministracijo  LRS,   preimenova- 
nje, uredba, 45—151 

Sestava: 
Republiške   volilne   komisije   za 

volitve   poslancev  v  Lj.  skup- 
ščino LRS, sprememba, odločba, 
37—122 

Sveta za prosveto in kulturo, 7— 
—26, spr. odloka, 41—131 

Sveta  za  zdravstvo  in   soc.  poli- 
tiko,   7—27,   13—49,   dop.   odlo- 
ka, 25—85 ' 
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Skladi: 
Borisa Kidriča, ustanovitev, za- 

kon, 22—76 
družbeni, spremembe, glej: Druž- 

beni plani 
iz presežka dela šolskih delavnic, 

uporaba, navodilo, 20—71 
kreditni, za investicije gospodar- 

skega pomena v letu 1953, glej: 
Investicije! 

osrednji, za strokovno vzgojo va- 
jencev v gostinstvu, pravilnik, 
43—141 

za obnovo gozdov, ustanovitev, 
uredba, 2—9, popr. v št. 5; raz- 
delitev prispevkov, odločba, 
2—12 

za vzdrževanje hiš, delitev sred- 
stev na območju ljudskih odbo- 
rov, glej: Ljudski odbori (od- 
loki)! 

zdravstvenih zavodov s samostoj- 
nim, finansiranjem, odredba, 
17—59 

zemljiških   skupnosti   spi.   ljud- 
skega premoženja, 27—320 

Sklicanje: 
Ljudske skupščine LRS: k IV. 

rednem zasedanju, ukaz, 1—1, 
k IV. izrednemu zasedanju, 6— 
—23; k V. rednemu zasedanju, 
20—70; k VI. rednemu zaseda- 
nju, 30—96 

novoizvoljenih poslancev LRS na 
prvi sestanek, 42—140 

Slaščičarne; glej: Obratovalni čas! 
Slepci: 

vozne olajšave na avtobusih, od- 
redba, 12—46, navodilo, 16—57 

Slikanje: 
rentgensko, glej: Fluorografiranje! 

Služba: 
logarska, nazivi in plače, odpra- 

va, odlokov, glej: Logarji! ( 
na javnih cestah, ureditev, ured- 

ba, 41—p3; potrditev uredbe, 
45—147 

Službena potovanja, glej: Dnevnice! 
Snaga, glej: Javni red! 
Sodišče: 

okrajno, v Sevnici, prenos opra- 
vil, odredba, 13—52 

Spričevala: 
zdravniška, enotna cena za izda- 

janje, odredba, 17—63 
Stanovalci: 

v  Mariboru,  naloge  svetov,  26— 
—298 

Stanovanja: 
in poslovni prostori, spr. pravil- 

nika za izvajanje zakona, 27— 
—88 

Glej tudi: Hišel Najem! 
Statut: 

Zavoda za soc. zavarovanje LRS, 
44—145 

ij/ Steklarne:      , 
spr. stopnje akumulacije in druž- 

benih  skladov;  glej: Družbeni 
plan! 

Storitve, glej: Cene! 
Strnišče: 

preimenovanje   naselja  v Kidri- 
čevo, uredba, 12—45 

Stroka: 
gostinska, pristojnost izpitnih ko- 

misij za izpite kvalificiranih 
delavcev, odločba, 4—21 

gostinska, šolanje vajencev, usta- 
novitev osrednjega sklada za 
strokovno vzgojo, pravilnik, 
43—141 

grafična, pristojnost izpitnih ko- 
misij za kvalificirane in visoko- 
kvalificirane delavce, odredba, 
17—67 

• oblačilna in čevljarska, ustanovi- 
tev mojstrske šole v Mariboru, 
odredba, 41—136 

razne, podobne obrti, opravljanje 
gospodarske delavnosti, uredba, 
34—117; v okraju Krško, 29— 
—348, v mestu Mariboru, 29— 
—353 

rudarska,  komisija za  strokovne 
izpite    za    visokokvalificirane 
delavce   v   Trbovljah,   pristoj- 
nost, 15—56 

Strokovne šole, glej: Sole! 
Sveti: 

delavski, rok za razpis rednih vo- 
litev, odredba, 5—22 

Izvršni LRS, delovno področje od- 
borov in ki-Ajiisij, organizacija 
administracije, 19—68; potrdi- 
tev uredb, izdanih na podlagi 
1. točke 2. člena zakona za iz- 
vrševanje ustavnega zakona, 
21—72; 45—147; preimenovanje 
Drž. sekretariata za proračun 
in administracijo LRS, uredba, 
45—151 

LRS, imenovanje sekretarjev, 3— 
—19 

stanovalcev   v   Mariboru,  26—298 
za prosveto in kulturo LRS, zavo- 

di in organizacije, ki delegirajo 
člane vanj, 7—24; sestava, 7— 
—26, spr. sestave, 41—131 

za zdravstvo in soc. politiko LRS, 
zavodi in organizacije, ki de- 
legirajo člane vanj, 7—25; se- 
stava, 7—27, spr. sestave, 13—49, 
dop. sestave, 25—85; prenos pra- 
vice gospodarjenja z nepremič- 
nino MLO Ljubljana, ukaz, 1—3 

Šivilje: 
ustanovitev mojstrske šole v Ma- 

riboru, odredba, 41—136 
Šoferji: 

kvalificirani in visokokvalificira- 
ni, opravljanje strokovnih izpi- 
tov, odredba, 24—80 

strokovna  šola  v  Ljubljani,  od- 
redba, 27—93 

Šolanje: 
osemletno, obvezno, 35—119 
vajencev  gostinske  stroke,  usta- 

novitev  osrednjega   sklada  za 
strokovno    vzgojo,    pravilnik, 
43—141 

Sole; 
avtoprometna v Ljubljani, pre- 

imenovanje, odredba, 27—93 
cestarska, pri Gradbenem tehni- 

kumu v Ljubljani, ustanovitev, 
odredba, 27—94 

Šole: 
delavnice šolskih zavodov, upo- 

raba skladov iz presežka dela, 
navodilo, 20—71 

delovodska in nadzorniška pri 
TVS v Ljubljani, sprememba v 
mojstrsko šolo, odredba, 27—90 

delovodska tesarska, pri Gradisu 
IMM v Ljubljani, sprememba v 
tesarsko mojstrsko šolo v Ljub- 
ljani, odredba, 27—91 

Drž. sekretariata za notranje za- 
deve LRS, ustanovitev in delo, 
uredba, 44—142 

glasbene, organizacija in delo, 
pravilnik, 13—51 

gradbena delovodska pri Gradbe- 
nem tehnikumu v Ljubljani, 
spr. v gradbeno mojstrsko šolo 
v Lj., odredba, 27—92, popr. v 
št. 28 

kmetijske gospodarske, ustanovi- 
tev, v okrajih: Ljutomer, 45— 
—514; M. Sobota, 38—459; Tol- 
min, 43—496 

mojstrska, za oblačilno in čevljar-« 
sko stroko v Mariboru, ustano- 
vitev, odredba, 41—136 

srednje   strokovne,   določitev   fa- 
kultet in oddelkov fakultet, na 
katere se lahko absolventi stro- 
kovnih šol vpišejo, 37—123, popr. ^ 
v Št. 38 

strokovne, spr. odločbe o ustano- 
viteljih, odredba, 27—95 

tesarska mojstrska v Lj., spr. de- 
lovodske tesarske šole pri Gra- 
disu IMM v Lj., odredba, 27—91 

Škropljenje: 
krompirišč in zatiranje samosev- 

ca v okraju Kočevje, 23—251 

Takse: 
uvedba na območju ljudskih od- 

borov, glej: Ljudski odbori (od- 
loki) ! 

turistična, v območju Bleda, 44— 
-510 

za prodajo električne energije, 
1—5. ,Popr. v št4 2; spr. tarife, 
odločba, 26—87 

Tehnikum: 
gradbeni v Ljubljani, spr. Šole v 

gradbeno mojstrsko šolo v Lj., 
odredba, 27—92; ustanovitev ce- 
starske šole, odredba, 27—94 

Tehniška srednja šola: 
v Ljubljani,   spr.  delovodske   in 

nadzorniške   rudarske   šole   v 
mojstrsko šolo, odredba, 27—90 

Telesna vzgoja: 
ustanovitev inštituta v Ljubljani, 

uredba, 41—132 
Terensko delo, povračilo za stroške, 

glej: Dnevnice! Potovanja! 
Terjatve: 

stare, izbris zastavne pravice, spr. 
uredbe, 9—35 

Trgatev: 
grozdja   žlahtnih   sort v  okraju 

Ptuj, določitev termina, 31—370 
Trgovina: 

dopolnitev seznamq arb. izveden- 
cev, 1—6 
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Trgovina: 
ureditev poslovalnic v mestu Ce- 

lju, 26—280 
potrjene   kandidature za volitve 

poslancev v Zbor proizvajalcev, 
59—129 
Glej tudi: Obratovalni časi 

Tržni red, glej: Scjmil 
Tuberkulinizacija: 

goveje živine, obvezna, glej: Go- 
vedo 1 

Turizem: 
na Bledu, uvedba turistične takse, 

44—510 
v LRS, določitev sezon, odredba, 

17—65, določitev turističnih kra- 
jev oz. območij, 17—66 

Ù 
Uprave: 

državne, prenos pravic in dolž- 
nosti ustanoviteljev podjetij na 
okrajne (mestne) ljudske od- 
bore, 27—89 

gozdov, spr. in dop. zakona, 22— 
—78 

republiška, določitev organov in 
zavodov, ki nadaljujejo z de- 
lom, 11—38 

v zdravstvenih zavodih s samo- 
stojnim finnnsiranjem, začasni 
organi, uredba, 17—58 

za ceste LRS, ustanovitev, uredba, 
41—133 

Uradi: 
izdajanje legitimacij  za znižano 

vožnjo v 1. 1934, navodilo, 44— 
—502 

Uradna potovanja, glej: Potovanja I 
Ureditev: 

gostinskih obratov in trgovskih 
poslovalnic v Celju, 26—280 

javne cestne službe, uredba, 41— 
—133 

komunalna, na Bledu, 19—189, v 
Murski Soboti, 38—467 

pokopališč, v okraju Gorica, 21— 
—224; v mestu M. Sobota, 8—50; 
v mestu Ptuju, 5—12 

Uslužbenci: 
zavoda za soc. zavarovanje LRS, 

statut, 44—145 
Glej tudi: Dnevnice! Potovanja! 

Usnjarne: 
spr. povprečne stopnje akumula- 

cije in družbenih skladov, 45— 
—149 

Ustanavljanje: 
gostinskih obratov v okraju Ptuj, 

36—441 
Ustanove: 

izdajanje  legitimacij  za  znižano 
vožnjo v letu 1954, navodilo, 44— 

—512 
zdravstvene, začetek uporabljanja 

odloka o finansiranju in poslo- 
vanju, 12—14 

Ustanovitelji: 
podjetij,  prenos   pravic  in   dolž- 

nosti,   27—69;    strokovnih    šol, 
spr. odločbe, 27—95 

Ustanovitev: 
cestarske šole pri Gradbenem 

tehnikumu v Ljubljani, odred- 
ba, 27—94 

Ustanovitev: 
in delo šole Drž. sekretariata za 

notranje zadeve LRS, uredba, 
44—142 

in vodenje registra stalnega pre- 
bivalstva, uredba, 9—34 

Inštituta za telesno vzgojo v Ljub- 
ljani,  uredba, 41—132 

kmetijskih gospodarskih šol, v 
okrajih: Ljutomer, 45—514; 
M. Sobota,- 38—459; Tolmin, 
43—496 

komisije za nadzorstvo nad ob- 
novo sadovnjakov v •••••• 
Ljubljana okolica, 43—492 

osrednjega sklada za strokovno 
vzgojo vajencev gostinstva, 
pravilnik, 43—141 

poklicne gasilske čete, v Ljublja- 
ni, 43—489; v Mariboru, 35— 
—424 

sklada Borisa Kidriča, zakon 
22—76 

sklada za obnovo gozdov, ured- 
ba, 2—9; razdelitev prispevkov 
zanj, odločba, 2—12 

uprave za varstvo javnih cest, 
41—134 

Zavoda za napredek gospodinjstva 
v Ljubljani, 36—121 

Ustavni zakon: 
o temeljih družbene in politične 

ureditve  in  o organih oblasti 
LRS, 3—13, popr. v št. 8; izvr- 
šitev zakona, 3—14 

Vajenci: 
gostinske  stroke,  šolanje, osred- 

nji sklad za strokovno vzgojo, 
pravilnik, 43—141 

Varstvo: 
gozdov, spr. in dop. zakona, 

22—78 
hidrotehničnih naprav, v okrajih: 

Krško, 25-272, M. Sobota, 16— 
—147 

higiene in estetskega lica Celja, 
19—192,   glej   tudi:   Javni   red! 

javnih cest, uredba, 41—134, po- 
trditev uredbe 45—147 

komunalnih naprav v mestu Tr- 
bovlje, spr. in dop. odloka, 10— 
—73 

ljudi in premoženja, glej: Javni 
red! 

zdravstveno, v okraju Sežana, 
28—340 

Venecianke: 
obratovanje  žag,  uredba,  11—41, 

navodilo, 14—54 
Veselice: 

javne, v okraju Ptuj, odprava od- 
loka  o  plačevanju   prispevka, 
8-46 

Viničarji: 
dosedanja razmerja, odprava, za- 

kon 22—77 
Vinogradi: 

načrtna  obnova   v  okrajih:   Go- 
rica, 44—501; v mestu Mariboru, 
20—218; v okraju Maribor oko- 
lica, 13—94; Ptuj, 6—18 

Vino: 
v domači porabi brez plačila pro- 
. metnega davka, določitev koli- 

čin za proizvajalca, odredba, 
37—125 

v gostinskih obratih okraja Ce- 
lje okolica, neposredna potroš- 
nja, nadzor in prodaja, 27—518 

Vlada LRS: 
potrdilo  uredb,  ki  jih  je  izdala 

po zakonu o pooblastilu, 3—18, 
21—72 

Vodarina: 
v Novem mestu, plačevanje, 27— 

—325 
Vojni ;nvalidi, glej: Invalidi! 
Volilne komisije: glej: Komisije! 
Volitve: 

nadomestne, razpis, glej: Ljudski 
odbori (odloki)! 

odbornikov ljudskih odborov, 
spr. in dop. zakona, 31—102; 
imenovanje rep. vol. komisije, 
odločba, 31—106; imenovanje 
okrajnih in mestnih volilnih 
komisij, odločba, 32—111 

poslancev v Ljudsko sfkupščino 
LRS, zakon, 31—98; razpis, 31— 
103; določitev števila poslancev 
za Rep. zbor, 32—108, za Zbor 
proizvajalcev, 32—107; razdeli- 
tev na volilne enote, 32—109, 
32—•0; določitev dneva voli- 
tev, odločba, 34—118; spr. v 
rep. volilni komisiji, odločba, 
37—122; potrjene kandidature, 
objava, 39—129; umaknitev kan- 
didature v 33. volilni enoti, od- 
ločba, 41—137; izidi volitev, 
42—138, 42—139, popr. v št. 43; 
ponovne volitve v 33. volilni 
enoti, odločba, 45—146 

redne,_ v delavske svete, rok za 
razpis, določitev, odredba, 5— 
—22 

v zbore proizvajalcev okrajnih 
in lestnih ljudskih odborov, 
spr. in dop. zakona, 31—104; 
razpis splošnih volitev odbor- 
nikov, sklep, 34—114 

Volkovi: 
pokončevanje, dop. odredbe o na- 

gradah, 41—135 
Vozila: 

na javnih cestah, oprema in ob- 
težitev, uredba, 41—134 

motorna, strokovna šola za vozni- 
ke   v   Ljubljani,   ustanovitev, 
odredba, 27—93 

Vozniki: 
kvalificirani in visokokvalificira- 

ni motornih vozil, opravljanje 
strokovnega izpita, 24—80 

strokovna šola v Ljubljani, usta- 
novitev, 27—93 

Voznina: 
na avtobusih, olajšava za slepe, 

odredba, 12—46 
Vpis: 

dijakov   srednjih   strokovnih   šol 
na fakultete in oddelke fakul- 
tet, določitev teh, 37-123 

Vrtnarstvo: 
opravljanje   mojstrskih    izpitov, 

dop.   pravilnika,  7—28,  pomoč- 
niških izpitov, 7—29 
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Vstaja, ljudska, glej: Ljudski praz- 
nik! 

Vzgajališče: 
deško v drž. zavodu  v Gradacu, 

opravljanje    pomočniških     iz- 
pitov, odredba, 21—64, popr. v 
št. 22 

Vzgoja: 
telesna,   ustanovitev   inštituta   v 

Ljubljani, uredba, 41—132 
vajencev  gostinske   stroke,   usta- 

novitev osrednjega sklada, pra- 
vilnik, 43—141 

Vzgojni zavodi: glej: Zavodi! 
Vzorci: 

živil, odvzemanje zaradi sanitar- 
ne   preiskave,   odredba,   1—30, 
popr. v št. 9 

Zapisniki: 
1., 2., in 3. peje IV. rednega zase- 

danja Lj. skupščine LRS v št. 3 
1. in 2. seje IV. izrednega zaseda- 

nja ter 1. in 2. seje V. rednega 
zasedanja v št. 21 

1. seje VI.  rednega zasedanja v 
št. 33 

Zasedanje: 
Ljudske   skupščine   LRS,   sklica- 

nje: IV. redno, ukaz, 1—1; IV. 
izredno, 6—23; V. redno, 20—70; 
VI. redno, 30-96 

Zaselki, glej: Naselja! 
Zastavna pravica, glej: Terjatve! 
Zaščita: 

divjadi   in   ptic,   določitev   lovo- 
pusta, odredba, 38—128 

Zatiranje: 
nalezljivih bolezni, sanitarno epi- 

demiološki ukrepi, 12—47 
goveje bruceloze v okraju Tol- 

min, 7—29 
koloradskega hrošča v okraju 

Postojna,  19—182 
krompirjevega samosevca v okra ju 

Kočevje, 23—251 
poljskega Dlevela v mestu Celju, 

19—190 
ogrčavost:   v   okrajih:   Črnomelj, 
v 34—396, Tolmin, 17—159 
živalskih kužnih bolezni v okra- 

ju Radovljica, 13—98 
Zavarovanje: 

hidrotehničnih objektov v okra- 
jih: Krško, 25—272; M. Sobota, 
16—147 

Krope, odločba 44—144 
socialno, dodelitev kreditov okra j- 

nemu zavodu v Krškem, garan- 
cija, 35—420 

socialno, statut Zavoda LRS v 
Ljubljani, 44—145 

Zavarovanje: 
zgradb v mestu Trbovlje v zvezi 

s  protiletalsko   zaščito,  spr. in 
dop. odloka, 10—75 

Zavodi: 
ki delegirajo člane za Svet za 

prosveto in kulturo LRS, 7—24; 
v-Svet za zdravstvo in soc. po- 
litiko, 7—25 

opravljanje strokovnega nad- 
zorstva, pravilnik, 8—32 

republiške uprave, ki nadaljujejo 
z delom, 11—38 

republiški, za gospodarsko plani- 
ranje LRS, imenovanje direk- 
torja, 3—19 

s samostojnim finansiranjem, naj- 
višjo cene za zdravstvene stori- 
tve, dop. odredbe, 35—120. Glej 
tudi: Proračun! 

vzgojni, opravljanje pomočniških 
izpitov, dop. odločbe, 3—20, 
21—74 

za napredek gospodinjstva v 
Ljubljani, ustanovitev, odločba, 
36—121 

za soc. zavarovanjev okr. Krško, 
garancija za dodeljene kredite, 
35—420 

za soc. zavarovanje LRS v Ljub- 
ljani, statut, 44—145 

zdravstveni in soc. skrbstveni, 
posebni dodatki za delavce pri 
težkem delu, odredba, 8—33 

zdravstveni, s samostojnim finan- 
siranjem, poslovanje, cene za 
storitve in oskrbnine, navodilo, 
12—18; začetek upravljanja, 
uredba, 17—58, skladi, uredba, 
17—59, najvišje cene za stori- 
tve, odredba, 17—61 

Zbori: 
proizvajalcev Lj. skupščine LRS, 

določitev števila poslancev, 32— 
107; volilne enote, 32—109; 
določitev dneva volitev, 34—118; 
potrjene kandidature, objava, 
39—129, poročilo o izvoljenih 
poslancih, 42—139, 

republiški, Lj. skupščine LRS, 
določitev števila poslancev, 32— 
—108; volilne enote, 32—110; 
kandidature, 39—129; poročilo 
o izidu volitev, 42—138; umakni- 
tev kandidature v 33. volilni 
enoti; objava, 41—137, ponovne 
volitve, odločba, 45—146 

sklicanje izvoljenih poslancev na 
prvi sestanek, 42—140 
Gle}  tudi:   Ljudska   skupščina 
LRS! 

Zdravila: 
nadzorstvo nad proizvodnjo in 

prodajo, pravilnik, 8—32 

Zdravljenje: 
v zdravstvenih zavodih s samo- 

stojnim finansiranjem, najviš- 
je cene za storitve, dop. odred- 
be, 35—120 

oprostitve   in   olajšave   za   samo- 
plačnike   v   okraju   Ljubljana 
okolica, 43—491 

Zdravje,  ljudsko,  glej:   Javni   redi 
Zdravniki: 

cena za pomoč pri porodih na 
domu, odredba, 17—62; enotne 
cene za zdravstvena spričevala, 
odredba, 17—63 

pripravniki      na      specializaciji, 
splošni   strokovni   izpiti,   ured- 
ba, 39—130 

Zemljišča: 
v mestu Ljubljani, prenos pravice 

gospodarjenja na Svet za zdrav- 
stvo in soc. politiko LRS, ukaz. 
1-3 

uporaba za gradbene namene, 
uredba, 44—143 

njih skupnosti, glej: Premoženje! 
Skladi! 

Zgradbe: 
v   mestu   Trbovlje,   uporaba   in 

vzdrževanje,  spr. n  dop. odlo- 
ka, 10—74 

Zobozdravniki: 
najvLje cene za storitve, odred- 

ba, 17—60 

Zage: 
venecianke, obratovanje,  uredba, 

il-»41, navodilo, 14—54 
Železnice: 

popust pri voznini, izdajanje le- 
gitimacij za 1954, navodilo, 44— 
512 

Živali: 
domače, prepoved  reje, v mestu 

Celju, 19—191, v mestu Ptuju, 
20-221. Glej tudi: Javni redi 

zatiranje kužnih bolezni v okraju 
Radovljica, 13—98 

Živila: 
sanitarna   preiskava, odvzemanje 

vzorcev,  odredba,  7—30,   popr. 
v št. 9 

Živina: 
prevoz in klanje v mestu Trbov- 

lje, spr. in dop. odloka, 13—102 
tuberkulinizirana, glej: Govedo! 

Žganje: 
v   domači   porabi   proizvajalcev 

brez plačila prometnega  iavka, 
določitev količin, odredba, 37— 
125 

Žrtve: 
fašističnega nasilja, podeljevanje 

denarnih  podpor,  uredba,  U— 
39; navodilo za izvajanje ured- 
be,  17—64 
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LJUDSKE REPUBLIKE j^üVENIJE 

Leto IX V LJUBLJANI, dne 20. januarja 1953 Številka 1 

VSEBINA 
1. Ukaz o sklicanju Ljudske skupačlne LRS k IV. rednemu 

zasedanju. 
2. Ukaz o začasnem flnanslranju proračunskih potreb Ljudske 

republike Slovenije. 
3. Ukaz o prenosu pravice gospodarjenja z zemljišči In s 

poslopji MLO glavnega mesta LJubljana na Svet vlade LRS 
za ljudsko zdravstvo In socialno politiko. 

4. Pravilnik o splošnih pogojih za preskrbo z električno ener- 
gijo iz Javnega omrežja LRS. 

5. Tarifa za prodajo električne energije. 
S. Dopolnitev seznama arbitražnih Izvedencev. 

— Popravek  pravilnika  o  opravljanju  strokovnih  izpitov  za 
kvalificiranega In visoko kvalificiranega delavca. 

Odloki ljudskih odborov: 

L Odlok o obratovalnem času gospodarskih podjetij  na ob- 
močju MLO Maribor. 

2. Odlok OLO Murska  Sobota o omejitvi oziroma prepovedi " 
Izdaje gradbenih dovoljenj za območje naftnih polj. 

3. Odlok o obvezni tuberkullnizadjl goveje živine na območju 
OLO SoîtanJ. 

4. Odlok OLO Tolmin o odpravi odloka o nazivih In plačah 
v logarski službi. 

Piiloga: Kazalo za leto 1S52 

Prezidi] Ljudske skupščine LRS 

Na podlagi 1. točke 72. 'člena ustave LR Slove- 
nije izdaja Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije 

UKAZ 
o sklicanju Ljudske skupščine Ljudske republike 

Slovenije 
Ljudska skupščina LR Slovenije drugega sklica 

se skliče k IV. rednemu zasedanju na dan 28. ja- 
nuarja  1953. 

U št. 171 
Ljubljana, dne  19. januarja  1935. 

Prezidij  Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

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

Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LR Slovenije 
in tretjega odstavka 29. čuena zakona o proračunih 
Izdaja Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije 

UKAZ 
o začasnem finanstranju proračunskih potreb 

Ljudske republike Slovenije 

I 
Do izdaje proračuna Ljudske republike Slovenije 

za leto 1953 se bodo proračunske potrebe Ljudske 
republike Slovenije začasno finansirale na podlagi 
mesečnih proračunskih načrtov dohodkov in izdatkov 
v n e.;ah proračuna Ljudske republike Slovenije za 
leto  1952. 

II 

Zneski dohodkov in izdatkov, pobrani oziroma 
porabLjeni na podlagi tega ukaza, so sestavni del pro- 
računskih dohodkov in izdatkov po proračunu Ljud- 
ske republike Slovenije za leto 1933. 

• 
Ta  ukaz  dobi obvezno  moč  takoj  —  z  veljav- 

nostjo od 1. januarja 1953. 
U št. 136 
Ljubljana, dne 9. januarja 1953. 

Prezidij  Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Sekretar: Predsednik: 
France Luh*j 1. r. Josip Vidmar 1. r. 

J. 

Na podlagi 22. točke 4. člena zakona o Prezidiju 
Ljudske skupščine LR Slovenije z dne 23. IV. 1947 
in drugega odstavka 29. 'člena zakona o ljudskih od- 
borih mest in mestnih občin z dne 8. VII. 1932 izdaja 
Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije po zasliša- 
nju Mestnega ljudskega odbora glavnega mesta 
Ljubljana 

UKAZ 
o prenosu pravice gospodarjenja z zemljišči in s po- 
slopji od Mestnega ljudskega odbora glavnega mesta 
Ljubljana  na  Svet vlade LR Slovenije za  ljudsko 

zdravstvo in socialno politiko 

1. člen 
Od Mestnega ljudskega odbora glavnega mesta 

Ljubljana se brez povračila protivrednosti prenese 
na Svet vlade LR Slovenije za ljudsko zdravstvo • 
sociajno politiko pravica gospodarjenja z nepremič- 
n:nama parcela št. 236/2 — travnik In parcela št 18 — 
stavbišče, ki sta obe pripisani vložku št. 2497 k. o. 
Trnovsko predmestje. 

2. člen 
Ta ukaz velja takoj. 
U št. 135 
Ljubljana, dne 9. januarja 1953. 

Prezidij Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Sekretar: Predsednik: 
Fraace Lubej L r, Josip Vidmar 1. r. 
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Ministrstva in sveti vlade LRS 

Na podlagi 6. in 7. člena uredbe o sklepanju po- 
godb v gospodarstvu (Uradni list FLRJ, št 103—723/46) 
in na podlagi pooblastila Gospodarskega sveta vlade 
FLRJ izdaja Gospodarski svet LRS na predlog pred- 
sednika Sveta vlade LRS za industrijo. 

PRAVILNIK 
o splošnih pogojih za preskrbo z električno energijo 

iz javnega omrežja LRS 

I 

SPLOŠNE DOLOČBE 
1. Pravilnik o splošnih pogojih za preskrbo z 

električno energijo iz javnega omrežja LRS ureja 
dobavo električne energije iz javnega omrežja po do- 
baviteljih ter odjem električne energije po odje- 
malcih. 

2. Pod javno omrežje LRS spadajo vsa omrežja in 
naprave visoke in nizke napetosti od obratov za pro- 
izvodnjo električne energije, ki obratujejo v elektro- 
energetskem sistemu LR Slovenije, do uvoda v stavbo, 
pri kabelskih priključkih pa do priključne omarice 
pri malih odjemalcih oziroma do transformatorskih 
postaj do vkljuino konzole oziroma vključno kabel- 
ske glave pri pogodbenih odjemalcih. 

Izjemna razmejitev med zunanjim priključnim 
vodom, ki je sestavni del javnega omrežja, in notra- 
njim priključnim vodom, ki je v odjemalcev! lasti ozi- 
roma v upravi, se pri veleodjemu po potrebi določi 
s posebno pogodbo. 

3. Dobavitelj je podjetje, ki dobavlja električno 
energijo in javnega omrežja pogodbenim in malim 
odjemalcem. 

Pogodbeni odjemalec je tisti, ki odjema elek- 
trično energijo po pismeni pogodbi o dobavi In od- 
jemu električne energije. V mali odjem se štejejo 
odjemalci, ki prejemajo električno energijo od do- 
bavitelja, pa nimajo za dobavo in odjem z njim po- 
sebnih pismenih pogodb. 

i. Posebno pismeno pogodbo o dobavi in odjemu 
električne energije morajo z dobaviteljem obvezno 
sklepati vsako leto vsi odjemalci, kt plačujejo odjem 
po tarifi za veleodjem ali po tarifi za posebne od- 
jemalce. 

5. Ta pravilnik nadomešča posebno pogodbo za 
preskrbo z električno energijo ter velja, kolikor ni 
razmerje med dobaviteljem in odjemalcem s posebno 
pogodbo drugače urejeno. 

II 

INSTALACIJA ODJEMALCEV 

Pojem 
6- Instalacijo (industrijsko ali hišno) sestavljajo 

vse napeljave in naprave, vključno porabnike, ki se 
nahajajo za števcem, po katerem se električna ener- 
gija zaračunava odjemalcu. 

Pri veleodjemaldh in pri posebnih odjemalcih 
se montirajo števci praviloma na visokonapetostni 
strani. Pri pavšalistu se šteje instalacija od mesta, 
kjer bi moral biti montiran števec. 

Način  izvedbe 
?, Instalacija mora ustrezati varnostnim predpisom 

ter mora biti projektirana in izvršena tako, da se 
električna energija v njej uporablja gospodarno, in 
tako, da v nobenem primeru ne moti niti dobavitelja 
niti odjemalca pri dobavi oziroma odjemu električne 
energije ali obratovanju z njihovimi električnimi 
napravami. 

8. V instalaciji naj ne bodo priključeni električni 
motorji z večjo močjo, kot je potrebno, ali neustrezni 
transformatorji, ki bi v praznem teku ali pri delni 
obremenitvi povzročali slabo delavnost električnega 
toka. 

V izjemnih primerih si mora odjemalec izposlo- 
vati dobaviteljevo privolitev. 

9. Električni motorji morajo biti praviloma 
opremljeni s primernimi napravami za zmanjšanje 
zagonskega toka. 

Vsi porabniki, ki bi mogli povzročati tokovne 
sunke ali kolebanje napetosti v električnem omrežju, 
morajo biti primerno opremljeni z napravami, ki 
zmanjšujejo sunke in kolebanja. 

Nadzorstvo 

10. Preden dobavitelj montira merilno napravo 
in jo priključi, pregleda in preizkusi odjemalčevo 
instalacijo, ali ustreza vsem veljavnim predpisom in 
pogojem, ter določi mesto, kjer se bo instalacija pri- 
ključila. S pregledom instalacije kakor tudi z njeno 
priključitvijo pa dobavitelj ne prevzame nobene od- 
govornosti za kakovost njene izvedbe, pač pa je dol- 
žan od dneva uveljavitve tega pravilnika odkloniti 
priključitev instalacije, ki ni napravljena po veljav- 
nih predpisih. 

11. Dobavitelj je upravičen zahtevati od odje- 
malca, da v primernem roku odstrani vse ugotov- 
ljene napake in pomanjkljivosti, ki motijo ali bi 
utegnile motiti redno dobavo električne energije ali 
redno obratovanje električnih naprav dobavitelja ali 
drugih odjemalcev. 

12. Pomanjkljivosti, ki sicer ne motijo redne do- 
bave električne energije ali obratovanja električnih 
naprav, povzročajo pa negospodarno uporabo elek- 
trične energije, prijavi dobavitelj oblastvenemu or- 
ganu, ki nadzira pravilno uporabo električne energije. 

13. Dobavitelj je upravičen odkloniti priključitev 
instalacije ali jo odklopiti v vseh primerih, v katerih 
niso izpolnjeni pogoji, določeni v tem poglavju. 

14. Odjemalec je dolžan povrniti škodo, ki je 
dobavitelju nastala zaradi nepravilnega obratovanja 
z odjemalčevimi napravami. 

Dobaviteljeva odgovornost za škodo zaradi ne- 
pravilnega načina in obsega dobave pa je določena 
v V. poglavju  tega pravilnika. 

III 

PRIKLJUČNI VOD 

Pojem 
13. Priključni vod je sklop vodov in naprav viso- 

ke ali nizke napetosti od dobaviteljevega omrežja do 
števca, s katerim se meri dobavljena električna ener- 
gija zaradi obračunavanja. Priključni vod je zunanji 
in notranji. Pri prostovodih sega zunanji priključni 
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vod do uvoda v stavbo, pri kabelskem omrežju pa 
do priključne omarice- 

Notranji priključni vod sega do uvoda v stavbo 
oziroma od priključne omarice do števca. 

Izjemna razmejitev med zunanjim in notranjim 
priključnim vodom ter med priključnim vodom in 
instalacijo se pri veleodjemu po potrebi določi s po- 
godbo. 

Graditelj 
16. Montažna in preureditvena dela na priključ- 

nih vodih in merilnih napravah izvršuje dobavitelj. 
Dela na priključnih vodih sme pod dobaviteljevim 
nadzorstvom opraviti tudi odjemalec ali podjetje s 
primerno strokovno sposobnostjo. 

17.^Za vzdrževanje zunanjega priključnega voda 
je dolžan skrbeti dobavitelj, v primerih drugega od- 
stavka 2. točke tega pravilnika na stroške lastnika 
oziroma Upravitelja, za vzdrževanje notranjega pri- 
klj.uSnega voda pa odjemalec pod dobaviteljevim 
nadzorstvom. 

Odjemalce priključuje na električno omrežje sa- 
mo dobavitelj. 

Način   izvedbe 

18- Praviloma ima vsak odjemalec samo en pri- 
ključni vod in merilno naprave samo na enem mestu. 
Le če zahtevajo posebne okolnosti, dovoli dobavitelj 
odjemalcu več priključnih vodov, več odjemnih mest 
in ločene merilne naprave. 

19. Priključni vod mora biti izveden tako, da bo 
čimbolj dostopen dobaviteljevemu kontrolnemu oseb- 
ju zaradi lažjega nadziranja in vzdrževanja. 

• t Notranji priključni vodi ne smejo potekati skozi 
tuje stanovanjske ali poslovne prostore in morajo 
biti montirani tako, da je vsak nekontroliran odjem 
nemogoč. 

20. Stroški za zgraditev priključnih vodov, za 
montažo števčnih in drugih merilnih naprav, za pre- 
gled Instalacije, izvršene pred priključitvijo, se za- 
računajo odjemalcu po veljavnih cenah. 

V utemeljenih primerih ima odjemalec pravico 
zahtevati od dobavitelja da sklene poseben dogovor 
o tem, kako se povrne del stroškov v primeru, ko 
bo na novozgrajeni priključni vod priključil nove 
interesente. 

Višina plačila in način povračila dela stroškov v 
primerih sprednjega odstavka se določi vnaprej. 

21. Pred začetkom montažnih del na priključnem 
vodu sme dobavitelj od naročnika zahtevati neplačilo 
za delo in material. 

Upravni   organ   oz.   lastnik   priključ- 
nega  voda 

22. Zunanji priključni vod je praviloma sestavni 
del javnega omrežja in spada v dobaviteljeva osnov- 
na sredstva. 

23. Če dobavitelj souporablja odjemalčeve na- 
prave za svoje potrebe, se morajo medsebojne raz- 
mere urediti s posebno pogodbo. 

i *i_24' PredPij,i  °  prilagoditvi  sedanjega stanja do- 
ločbam tega pravilnika so v X, poglavju. 

IV 

NASTANEK   POGODBENEGA   RAZMERJA 
IN OBVEZNOSTI ODJEMALCEV 

Nastanek   pogodbenega   razmerja 

23. Pogodbeno razmerje med dobaviteljem in od- 
jemalcem nastane s sklenitvijo pogodbe o preskrbi 
z električno energijo ali pa s tem, da dobavitelj pri- 
ključi odjemalca na javno omrežje. 

Prijava 

26. Interesent, ki želi postati odjemalec električno 
energije, se mora dobavitelju pismeno prijaviti na pred- 
pisanem obrazcu. 

Izpolnjene prijave za nove instalacije se pošiljajo 
dobavitelju po instalacijskem podjetju, montužnem od- 
delku odjemalčevega podjetja ali dobaviteljevem in- 
stalacijskem oddelku ter morajo biti podpisane od na- 
ročnika in od osebe, odgovorne zu montažna dela. 

Soglasje   dobavitelja 

27. Za priključek nove instalacije ali dodatnih elek- 
tričnih naprav z novim priključkom mora odjemalec 
predložiti načrt instalacije in izposlovati dobaviteljevo 
soglasje. Dobaviteljevo soglasje je potrebno tudi za 
bistveno povečanje priključene vrednosti instalacije. 
Za tako povečanje su pri malem odjemu šteje poveča- 
nje za več kot 1 KW nazivne moči porabnikov, kolikor 
dobavitelj glede na zmogljivost svojih proizvodnih, pre- 
nosnih ali razdelilnih naprav ne predpiše drugačne 
meje. 

Priključna vrednost instelacije je vsota nazivnib, 
moči vseh porabnikov električne energije v instalaciju 
Priključna vrednost pa je lahko tudi manjša, če je 
instalacija urejena tako, da ni mogoče uporabljati vseh 
porabnikov istočasno. 

28. Dobavitelj je dolžan dati svoje soglasje po 
27. točki tega pravilnika samo takrat, če razpolaga 
s potrebno energijo ter je možnost prenosa do kraja 
porabe podana. V tem primeru predpiše v skladu 9 
tem pravilnikom posebne pogoje, ki jih ima za po- 
trebne. 

Obveznosti   odjemalcev 

2X Interesent, ki ni istočasno tudi upravitelj ozi- 
roma lastnik zemljišča ali stavbe, mora svoji prijavi 
priložiti pismeno privolitev upravitelja oziroma last- 
nika, da daje na svojih nepremičninah dobavitelju 
služnostno pravico za napeljavo daljnovoda oiiroma 
hišnega priključka ter da glede tega priznava ve- 
ljavno:t tega pravilnika. 

30. Odjemalec je dolžan podpirati dobavitelja pri 
odkrivanju nevarnosti za njegove naprave, pri iskanju 
kvara in pri ukrepih za preprečevanje in skrajšanje 
motenj v.obratovanju ter pri preprečevanju nesreč in 
škod s tem, da ga obvesti o nenavadnih pojavih, ki jih 
je opazil ali za katere je izvedel, ter o napakah in 
nevarnostih, ki groze njegovim napravam in ki bi 
mogle povzročiti motnje v obratovanju, nesreče ali 
škode. 

Za take usluge je odjemalec upravičen zahtevati 
povračilo stroškov. 

31. Odjemalec je dolžan omogočiti dobaviteljevim 
uslužbencem, ki se izkažejo s posebnim pooblastilom, 
vsak čas neoviran pristop do vseh priključnih vodov, 
merilnih naprav in instalacij vse do porabnikov. 
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32. Stroške za zavarpvanje proti požaru, streli in 
električnim obratnim škodam plaça vsaka stranka za 
svoj del naprave. 

V 

NAČIN IN OBSEG DOBAVE 

Obseg 

33. Dobavitelj je dolžan v mejah obstoječih tehnič- 
nih možnosti in javnih gospodarskih interesov dobav- 
ljati odjemalcem električno energijo nazivne napetosti 
in frekvence, tako da je napetost in frekvenca na 
odjcinnih mestih kolikor mogoče stalna, to je v mejah 
± 5% pri napetosti in ± 3% pri frekvenci 

54 Ce se pokažejo dalj časa trajajoča odstopanja 
od zgoraj predpisanih mej ali če se taka odstopanja 
večkrat ponovijo, ima odjemalec pravico zahtevati, 
da organi elektroenergetske inšpekcije preverijo od- 
stopanja. 

33. Pogodbeni odjemalec, ki razpolaga z odjemnimi 
napravami na dveh ali več ločenih mestih, sklene za 
vsako mesto prevzema posebno pogodbo. 

36. Poleg količin električne energije, ki se dobav- 
ljajo oziroma prevzemajo, se določi v pogodbi za vsako 
delovno izmeno tudi maksimalna obtežba, ki traja 
15 minut 

Pogodbene obtežbe je treba razumeti pri faktorju 
moči cos f = 0.85. Ce je ta na mestu prevzeme nižji, 
se pogodbena obtežba sorazmerno zmanjša. 

37. Dobavitelj je dolžan dajati električno energijo 
odjemalcu na razpolago ves čas, dokler traja pogod- 
beno razmerje, v obsegu, določenem v odobreni prijavi 
oziroma v pismeni pogodbi, in praviloma podnevi in 
ponoči, kolikor ni s tem pravilnikom drugače določeno. 

Omejitve 

38. Dobavitelj in odjemalec sta dolžna držati se 
določb uredbe o elektro energijski dispečerski službi 
(Ur. 1. FLRJ. št 95-530/50). Dispečerjeve odločbe o 
spremembi načina in okvira dobave ter o višini ob- 
težbe so obvezne. 

39. Ce dobavitelja pri proizvodnji, prenosu, raz- 
deljevanju ali dobavi ovira višja sila, preneha dobavna 
obveznost vse dotlej, dokler ovira traja. 

Za višjo silo" vel;ajo nepričakovane in od dobavi- 
teljev nezakrivljene okvare na proizvodnih, prenosnih 
in razdelilnih napravah. 

Nastale ovire je dobavitelj dolžan kar najhitreje 
odstraniti. 

40. Količine električne energije, ki so zaradi pri- 
merov iz 38. in 39. točke tega pravilnika ostale ne- 
dobavljene, ugotovita skupaj dobavitelj in odjemalec 
vendar pa brez pravice do kakršnekoli odškodnine. Na 
ta način izostale količine se morejo naknadno dobaviti 
samo po medsebojnem sporazumu. 

41. Dobavitelj sme dobavo prekiniti ali skrčiti za- 
radi vzdrževalnih, razširitvenih ali premestitvenih del 
ter zaradi kontrolnih merjenj in preizkusov na svojih 
napravah. Navedena dela izvaja po možnosti ob ne- 
deljah in praznikih v dnevnem času, ob nujni potrebi 
pa tudi ob delavnikih in v vsakem času po poprejš- 
njem sporazumu s podjetji in večjimi odjemalci. 

O predvidenih prekinitvah je dobavitelj dolžan 
obvestiti odjemalca vnaprej, po dnevnem časopisju ali 
drugače. Odjemalce z občutljivejšem odjemom pa 
mora obvestiti najmanj 24 ur vnaprej. 

Povračilo  škode 

42. Dejansko škodo, ki je pogodbenemu odjemalcu 
nastala zaradi omejitev v dobavi iz vzrokov, ki niso 
zapopadeni pod 38., 39. in 41. točko tega pravilnika, 
ali zaradi prekomernega kolebanja napetosti in fre- 
kvence, je dolžan dobavitelj povrniti pogodbenemu od- 
jemalcu, kolikor je škoda nastala po dobaviteljevi 
krivdi. Ta dobaviteljeva odškodninska odgovornost se 
s pogodbo ne more izključiti ali omejiti. 

VI 

OiMEJITEV ODJEMA 

Omejitve 

43. Odjemalec sme uporabljati dobavljeno električ- 
no energijo samo za lastne potrebe. 

Oddaja prejete električne energije drugim odje- 
malcem, med katere se štejejo tudi odjemalčevi usluž- 
benci, je dopustna samo z dobaviteljevo posebno pi- 
smeno privolitvijo. 

44. Odjemalec sme odjemati električno energijo 
samo v določenem obsegu in za določene namene, ka- 
kor je predvideno v odobreni prijtvi oziroma T pismeni 
pogodbi ih kolikor to' dopuščajo določbe tarife, dispe- 
čerjeve odredbe in drugi zakoniti predpisi. 

45. Ce je dobavljeno oziroma prevzeto manj kot 
90% pogodbene količine električne energije, mora po- 
godbena stranka, ki je za to odgovorna, plačati penale 
v znesku 10% vrednosti količine, izračunane po pov- 
prečni ceni dotičnega obračunskega razdobja, ki je do 
navedene meje ostala nedobavljena oziroma neprevzeta. 

Količine, ki niso bile dobavljene oziroma prevzete 
iz razlogov, navedenih v 38. in 39. točki tega pravil- 
nika, se pri obračunu penalov štejejo za dobavljene 
oziroma za prevzeta 

46. Cc prevzame odjemalec več kot 110% pogod- 
bene količine električne energije, mora plačati penale 
v znesku 5% vrednosti količine, ki je bila prevzeta 
nad navedeno mejo (gl. 45. toJko). 

47. Penali pod 45. in 46. točko tega pravilnika so 
ne plačajo, če te obseg dobave med letom spremeni iz 
objektivnih razlogov, ki jih ob sklepanju pogodbe ni 
bilo mogoče predvidevati 

Penali izpod 1.000 din mesečno .se ne zaračunavajo. 

48. Ce odjemalec brez dobaviteljeve privolitve pre- 
korači dovoljeno obtežbo, mora obtežbo na prvi opo- 
min znižati na dovoljeno višino. Pri vsaki prekoračitvi 
pogodbene konice brez dobaviteljeve privolitve mora 
potrošnik plačati penale v znesku 100 din za vsak 
prekoračeni KW. 

Poleg tega je potrošnik dolžan na zahtevo povrniti 
na ta način nastalo škodo dobavitelju in prizadetim 
potrošnikom. 

Penali pod 45.—48. točko se zaračunavajo mesečno. 

Neupravičen   o d,j e m 
49. Ce odjemalec porablja električno energijo v 

nasprotju s tem pravilnikom in določbami tarife ali pa 
nekontrolirano, je dobavitelj ne glede na event ka- 
zensko prijavo upravičen zahtevati od njega: 

a) plačilo odškodnine za odvzeto energijo, 
b) povračilo stroškov, zvezanih z ugotovitvijo in 

obračunom neupravičenega odjema, 
c) povračilo stroškov odklopa in ponovnega pri- 

klopa. 
Dobavitelj je upravičen znrnPnniti odjemalcu vso 

škodo in strtškc, ki to nastali, če je odjemalec samo- 
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voljno odstranil ali poškodoval priključni vod, merilne 
in varovalne naprave, plombe in pod. 

50. Za nekontrolirani odjem električne energije 
velja tista poraba, ki je nastala tako, da je odjemalec 
svoje naprave priključil pred števcem, ali števec pre- 
mostil oziroma kakorkoli vpliva» na števec, da ni kazal 
celotne odjemalčeve porabe. 

Za nekontrolirani odjem pri pavšalnem odjemalcu 
velja poraba, ki jo povzročijo neprijavljeni porabniki. 

Enako se obravnava utaja podatkov, ki vplivajo na 
odmero tarifnega prispevka. 

VII 

MERJENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE 

Merjenje 
51. Količina, moč in kakovost dobavljene In od- 

vzete električne energije se redoma ugotavlja z 
ustreznimi merilnimi napravami, kolikor se Izjemoma 
ne ugotavljajo pavšalno. 

Meri se na določenih predajnih mestih. 

52. Merilne naprave odčitava jo zaradi obračuna 
dobaviteljevi pooblaščeni uslužbenci praviloma vsak 
mesec po možnosti na isti dan. 

Obračunsko obdobje pa more dobavitelj iz tehtnih 
razlogov podaljšati ali skrajšati. 

53. Ce se ugotavlja odjem električne energije z 
dvema merilnima napravama in znaža razlika več kot 
5% manjše izkazane vrednosti, se izvrši preizkus • 
popravilo, toda tako, da ostane ena merilna skupina 
vselej vgrajena. Začasni podatki ene take skupine otti- 
roma števca se vzamejo kot dokončni, če se po preiz- 
kusu ugotovi, da se razlika giblje v mejah ±3%. V na- 
sprotnem primeru se mora obračun popraviti. 

Umerjen.j e 

54. Merilne naprave morajo biti preizkušene in 
umerjene ter opremljene z veljavnimi žigi in piombami 
urada za umerjenje in žigosanje števcev v terminih, 
ki so določeni s predpisi o kontroli mer. 

Nabava merilnih naprav 

55. Merilne naprave dobavi praviloma dobavitelj, 
z njegovim dovoljenjem pa se smejo uporabljati tudi 
merilne naprave, ki niso njegova last. 

Odjemalec je upravičen nabaviti kontrolno merilno 
napravo, ki se more v izjemnih primerih uporabljati 
tudi sama za obračun. 

Svoje in odjemalčeve merilne naprave montira do- 
bavitelj na odjemalčeve stroške. 

Nadzorstvo  in  vzdrževanje 

56. Dobavitelj je zaradi kontrole odjema upravičen 
vsak čas pregledati priključne vode, merilne naprave 
m instalacije vključno porabnike ter vgraditi regi- 
strirne aparate. Dobaviteljevim uslužbencem, poobla- 
ščenim za merjenje in kontrolo, je odjemalec dolžan 
omogočiti neoviran dostop ter jim dajati potrebna po- 
jasnila, pri Čemer mu pripada pravica, sodelovati 
osebno ali po zastopniku pri njihovem delu. 

57. Število, vrsto, merilni obseg in namestitev me- 
rilne naprave za obračun električne energije določa 
dobavitelj, kolikor tega ne določa od revizijske komi- 
sije odobreni projekt. 

58. Dobavitelj je upravičen svojo merilno napravo 
vsak čas zamenjati, pri malih odjemalcih pa tudi 
odvzeti. 

59. Za redno vzdrževanje, popravljanje in za umer- 
jenje svojih in odjemalčevih merilnih naprav skrbi 
dobavitelj. Ti stroški bremene lastnika. 

Če odjemalec meni, da dobaviteljeva merilna na- 
prava ne deluje pravilno, sme zahtevati, da se merilna 
naprava preizkusi. Če se pri preizkusu ugotovi, da 
naprava ni merila v mejah toleranc, dopustnih po ve- 
ljavnih predpisih, plača stroške dobavitelj, v nasprot- 
nem primeru pa odjemalec. 

Prijava  kvara 
60. Odjemalec je dolžan takoj obvestiti dobavitelja, 

če opazi, da so poškodovane merilne naprave, njihove 
zaščitne naprave, plombe ali če sumi, da posamezne 
naprave ne delujejo pravilno. 

Odgovornost za merilno naprave 

6L. Odjemalec odgovarja dobavitelju za njegovo 
merilno napravo in za poškodbe na njej, kolikor jih 
ne  povzročijo  višja sila ali dobaviteljevi  uslužbenci 

PavSalistI 

62. Količina in moč dobavljene električne energije 
se določa pavšalno v primerih, ko jo je mogoče dovolj 
natančno ugotavljati in če dobavitelj nima na razpo- 
lago zadostnega števila merilnih naprav. 

Dobavitelj je pri pavšalistih upravičen napraviti 
vse potrebne ukrepe, da se omeji možnost uporabe 
močnejših porabnikov oziroma odjema večje moči, kot 
je v pavšalu določeno. 

Pri pavšalistu se šteje, da je v uporabi vsak po- 
rabnik, ki je v njegovi posesti ter njegova uporaba ni 
onemogočena. 

Dobavitelj lahko v pavšalistovo instalacijo vsak 
čas montira števec in mu po njem obračunava dobav- 
ljeno električno energijo. 

VIII 

OBRAČUNAVANJE IN PLAČILO 

Obračunavanje 

63. Dobavitelj zaračunava dobavljeno električno 
energijo odjemalcu po veljavni tarifi. 

Če se tarifa, ki je veljala ob sklenitvi pogodbe, z 
odločbo pristojnih organov spremeni med pogodbeno 
dobo, mora dobavitelj po novi tarifi obračunati odje- 
malcu dobavljeno energijo do dneva njent veljavnosti. 

Električna energija, ugotovljena na podlagi odčit- 
kov merilnih naprav, se zaračunava za nazaj, pavšalno 
zaračunana električna energija in stalni prispevki pa 
veljajo za mesec, v katerem se je račun izstavil. 

64. Če se merilna naprava na odjemnem mestu po- 
kvari ali pa je začasno montirana drugje, se izgube 
med odjemnim mestom in začasnim krajem meritve 
upoštevajo. 

Kjer sta montirani dve merilni garnituri, je za ob- 
račun odločilna aritmetična sredina obeh odčitkov. 

65. če se ugotovi, da merilne naprave niso regi- 
strirale ali pa so registrirale napačno, oceni dobavitelj 
velikost porabe v zadnjem obračunskem razdobju na 
podlagi podatkov za poprejšnje in naslednje obračun- 
sko razdobje ali na podlagi podatkov o porabi v pre- 
teklem letu ob primernem upoštevanju dejanskih 
okolnosti. 
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Će se nepravilno registriranje merilnih naprav 
zanesljivo ugotovi, se obračuni popravijo za ves čas 
trajanja napake, vendar največ za 6 mesecev nazaj. 

66. Izgube energije zaradi napake v instalaciji (od- 
vod zaradi slabe izolacijo), ki jih ni povzročil odje- 
malec, se cbračunajo po najnižji tarifni postavki odje- 
malčeve kategorije, če so te izgube znatne. Popravila 
instalacije se v tem primeru obračunajo nosebej. 

67. Ugotovljeni nekontrolirani odjem se obračuna 
po določbah tarife. 

Dospelost  računa 
68. Račun za porabljeno električno energijo je 

plačljiv takoj ob predložitvi. Od tega dneva do plačila 
tečejo zak. obresti, če račun ni plačan v treh dneh od 
predložitve. 

Ugovori proti računu 
69. Morebitne ugovore proti pravilnosti računa 

mora pogodbeni odjemalec predložiti dobavitelju pi- 
smeno v treh mesecih, drugi odjemalci pa v 8 dneh po 
prejemu računa. Ce se pri pregleda računa ugotovi, tla 
je bilo odjemalcu zaračunano preveč, se razlika, k\ ne 
presega enomesečnega računa, upošteva pri računu za. 
naslednje obračunsko razdobje, večja razlika se rta 
odjemalčevo zahtevo povrne v gotovini. 

Varščina 
70. Dobavitelj je upravičen v zavarovanje svojega 

zahtevka i2 naslova dobavljene električne energije 
zahtevati vsak čas od odjemalca plačilo varščine do 
višine predvidenega računa za dvomesečno porabo. 

Sanacije 
71. Če odjemalec ne plača računa v 10 dneh po 

njegovi predložitvi, mu sme dobavitelj dobavo elek- 
trične energije ustaviti. 

72. Manipulacijske stroške, zvezane z naknadnim 
izterjevanjem računov, sme dobavitelj zaračunati po- 
sebej. 

IX 
USTAVITEV DOBAVE IN PRENEHANJE 

POGODBENEGA RAZMERJA 

Odklopitev 
73. Dobavitelj je upravičen ustaviti dobavo elek- 

trične energije, če odjemalec krši določbe tega pravil- 
nika, zlasti če: 

a) odjema električno energijo nekontrolirano ali v 
nasprotju z dispečerjevimi odredbami in drugimi zako- 
nitimi predpisi, 

b) prekorači brez dobaviteljevega dovoljenja po- 
gojeno ali prijavljeno višino odjema, 

c) samovoljno priključi svojo instalacijo na doba- 
viteljevo omrežje, 

č) poškoduje merilne naprave ali odstrani plombe 
na njih, 

d) povzroča motnje v dobaviteljevem omrežju s 
pogrešnim obratovanjem ali z uporabo neustreznih 
instalacij, 

e) ne vzdržuje svojih instalacij v predpisanem 
stanju in jih na dobaviteljevo zahtevo ne popravi, 

f) preuredi svojo Instalacijo brez dobaviteljeve 
vednosti ali poveča njeno priključno vrednost brez 
njegove privolitve. 

g) odstrani dobaviteljeve plombe na hišnih pri- 
ključnih varovalkah, 

h) prepreči dobaviteljevim pooblaščenim uslužben- 
cem dostop do merilnih naprav in pregled instalacije 
vse do porabnikov, 

i) ovira dobavitelja pri vzdrževanju njegovih na- 
prav in svojega priključnega voda ter pri dobavi elek- 
trične energije drugim odjemalcem, 

j) ne poravnava računov za porabljeno električno 
energijo ali računa za vzdrževalna dela na svojem pri- 
ključnem vodu v 10 dneh po prejemu računa, 

k) odkloni plačilo zahtevane varščine za plačilo 
tokovine. 

Dobavitelj odklopi odjemalca po predhodnem 
opozorilu, v primerih navedenih pod točkami a), c) in 
č) pa lahko tudi brez opozorila. 

Ponovna   priklopitev 
74. Dobavitelj priklopi ponovno odjemalca šele po 

popolili odstranitvi vseh ovir ter proti predhodnemu 
plačilu za to določenih zneskov. Stroške odklopa je 
dobavitelj upravičen zaračunati tudi takrat, če je do- 
baviteljev uslužbenec prišel z ustreznim pismenim na- 
logom k odjemalcu, pa odklopitve ni izvršil, ker je 
odjemalec med tem odstranil vse ovire. 

Ob kršitvi dispečerjevih omejitev za rud i pomanj- 
kanja električne energije je dobavitelj upravičen odlo- 
žiti ponovno priklopitev pri malih odjemalcih za ves 
čas trajanja dispečcrjcvili omejitev, najdalje pa za 
dobo enega meseca. 

Prenehanje pogodbenega razmerja 
75. Pogodbeno razmerje med dobaviteljem in odje- 

malcem preneha z odpovedjo odjemalca. Odpoved mora 
biti pismena in začne veljati z odklopitvijo, najkasneje 
pa po preteku 14 dni po odpovedi, kolikor ni s posebno 
pogodbo določeno drugače. 

76. Dobavitelj ne more odpovedati pogodbe o do- 
bavi električne energije. 

77. Če odjemalec ne odpove pogodbenega razmerja 
ali če v odpovednem roku ne omogoči odklopitve insta- 
lacije od dobaviteljevega omrežja, jamči za plačilo 
tokovine in za izpolnitev vseh drugih obvez do prene- 
hanje! pogodbenega razmerja po 75. točki oziroma do 
izvrševe odklopitve. 

X 
PREHODNE DOLOČBE 

78. 2• spore med dobaviteljem in odjemalcem je 
pristojna državna arbitraža oziroma sodišče v kraju, 
v katerem je sedež dobaviteljevega podjetja. 

70. Zars.di prilagoditve sedanjega stanja določbam 
tega pravilnika sta dobavitelj in odjemale. dolžna 
skleniti do konca leta 1936 posebne pogodbe o razme- 
jitvi med javnim omrežjem in omrežjem v upravi 
oziroma lasti ûdjemnka, določeno po 2. točki tega pra- 
vilnika. 

80. Glede nn to, da doslej vprašanje pripadnosti 
zunanjega priključnega voda ni bilo enotno urejeno, 
se zaradi ustrezne prilagoditve dejanskega stanja pri- 
znavajo dobavitelju in odjemalcu tele pravice: 

a) dobavitelj je upravičen odkloniti prevzem la 
priključitev zunanjega priključnega voda k javnemu 
obrežju v vseh primerih, v katerih ugotovi pri zuna- 
njih priključnih vodih odjemalcev kakovostne pomanj- 
kljivosti, ki jih odjemalec na njegovo zahtevo ne 
odpravi v primernem roku, 



Štev. 1. _ 20. I. 1933 URADNI LIST Str 

b) odjemalec, ki je zunanji priključni vod zgradil 
na lastne stroške, je upravičen zahtevati od dobavitelja 
sklenitev posebnega dogovora o načinu povračila dela 
stroškov v primeru, ko bo na odjemalcev priključni 
vod priključil nove interesente. 

Navedena dobaviteljeva oziroma odjemalcev a pra- 
vica ugasne po preteku enega leta. ko začne veljati ta 
pravilnik. 

81. Predpisi tegu pravilnika začnejo veljati 7 dnem 
objave v »Uradnem listu LRS'. 

Št. II-38/1-55. 
Ljubljana, dne 24. decembra 1952. 

Podpredsednik  \ lade LRb  IJI 
predsednik   Gospodarskega   «veta 

vlade LRS: 
Ivan  Maček  1. r. 

Piedsedmk 
Sjeta  vlade l.P.S zu  iiidusliijn: 

Frane Leskošek 1. r. 

•W podlagi 33. členu /akonu o planskem \odstvu 
narodnega gospodarstva (Uradni list FLHJ, St. 58-569/51) 
m ob smiselni uporabi odločbe o državnih organili, 
ki smejo predpisovati cene in tarife (Uradni list FLHJ. 
št. 39-486/32) ter v zvezi s 170. in 1?3. točko 5. člena 
uredbe o vskladitvi gospodarskih predpisov zveznih 
organov državne uprave z novim gospodarskim siste- 
mom (Uradni list FLRJ, št. 40-489/52), Gospodarski svet 
vlade LRS na predlog predsednika Sveta vlade LRS 
za industrijo 

odloča : 
Tarifa za prodajo električne energije, ki jo je 

predpjsal Svet vlade LRS za industrijo dm 14. januar- 
ja 1952 pod št. 593/1 se spremeni in dopolni tako, da 
se njeno prečiščeno besedilo glasi: 

TARIFA 
za prodajo električne energije 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. Porabljena električna energija se obračunava 

po eni od spodaj navedenih tarif, in sicer:        " 
a) po tarifi za maloodjem; 
b) po tarifi za veleodjem; 
c) po tarifi za posebno odjemalce. 

2. Po tarifi za veleodjem se obračunava poraba: 
^ a) odjemalcev, ki odjemajo letno 50.000 kWh ali 

več na istem prodajnem mestu ter so z dobaviteljem 
sklenili pogodbo o dobavi in prejemu električne ener- 
gije; 

b) odjemalcev, ki imajo v svoji instalaciji pri- 
ključen porabnik (motor ali podobno) z učinkom 
30 kW ali več; 

c) odjemalcev, ki sami proizvajajo električno 
energijo z lastnim generatorjem z učinkom 30 kW ali 
več ter prevzemajo iz javnega omrežja samo dodatno 
ali pa rezervno energijo; 

č) odjemalcev, ki prevzemajo električno energijo 
zaradi preprodaje. 

3. Po tarifi za posebne odjemalce se obračunava 
poraba električne energije: 

a) za elektrokemijo; 
b) za elektrometalurgijo; 

c) za elektrovleko v mestnem in medkrajevnem 
javnem prometu. 

Instaliranu moč porabnikov za namene, navedene 
pod a. b in c mora znašati najmanj 300 kW ter so 
mora v ia namen porabljena električna energija ugo- 
tavljati posebej. 

4. Poraba vseh drugih odjemalcev se obračunava 
po tarifi za maloodjem. Izjemoma mora dobavitelj 
na odjemalcev predlog uvrstiti v to tarifo tudi javni 
vodovod  z motorjem  do  100 kW. 

Za javne vodovode se štejejo komunalni vodo- 
\odi in vodovodi za preskrbo stanovanjskih naselij. 

5. Po določbah te tarife se ne obračunava izme- 
njava električne energije med LR Slovenijo in LR 
Hrvatsko ter oddaja električne energije v inozemstvo. 

0. Kolikor je po določbah te tarife višina ceno 
odvisna od porabe električne energije v dnevnem in 
nočnem čuMi oziroma od porabe v zimskem ali po- 
letnem času, traja: 

a) dnevni čas (podnevi) od 6. do 22. ure; 
b) nočni čas (ponoči) od 22. do 6. ure; 
c) zimski čas (pozimi) od 1. oktobra do 31. marca; 
č) poletni  čas   (poleti)   od   1.  aprila  do  30.  sep- 

tembra. 

7. Porabljena električna energija se praviloma 
fakturira mesečno. Dobavitelj pa je upravičen ta rok 
poljubno podaljšati ali po skrajšati na polovico ozi- 
roma na tretjino meseca. 

Pole« dekaduih   ali   pa   polmesečnih   faktur   se 
ob koncu meseca izstavlja faktura za ves mesec, od 
katere se n\  to razdobje že izstavljene fakture od- 
števajo. 

8. Električnu energija po tej tarifi se dobavlja 
na podlagi pravilnika o splošuih pogojih za preskrbo 
7 električno energijo iz javnega omrežja LRS z dno 
24.  decembra   1952.  (Uradni  list LRS, št.  1-4/53.) 

•. TARIFA ZA MALOODJEM 

1. Prodajna cena električne energije sestoji: 
a) iz prispevka; 
b) iz cene za porabljene kWh. 

2. Prispevek se odmerja po tarifnih enotah ter 
se plačuje mesečno vnaprej. 

Prispevek se zaračuna za ves mesec, če je bil 
priključelt prijavljen pred 15. v mesecu oziroma če 
je bil priključek odjavljen po 15. v mesecu, sicer pa 
se prispevek za tisti mesec ne zaračunava. 

3. Tarifa za maloodjem se deli v tele kategorije: 
a) gospodinjstvo (G) 
b) razsvetljava poslovjiili prostorov (R) 
c) razsvetljava društvenili prostorov (D) 
č) motorji in aparati (M) 
d) poljedelski motorji (P) 
c) zadružništvo (Z) 
f) javna razsvetljava (J) • 

4. Po tarifni kategoriji za gospodinjstvo se ob- 
računava poraba električne energije v gospodinjske 
namene, t. j. razsvetljavo stanovanj s pripadajočimi 
stranskimi in gospodarskimi prostori 1er za razsvet- 
ljavo dostopov k stanovanjskim hišam; za priprav- 
ljanje hrane, za pranje, likanje in šivanje; za čišČenjo 
stanovanj; za gretje in hlajenje; za radijske in gra- 
mofonske aparate; zn dvigala in motorje centralne 
kurjave v pretežno stanovanjskih hišah; za črpanje 
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vode za gospodinjske potrebe, Ce moč črpalnega mo- 
torja ne presega 1 kW, in podobno. 

Isto velja za otroške, dijaške, delavske in invalid- 
ske domove ter za domove onemoglih in upokojencev. 
Poraba energije v upravnih prostorih navedenih do- 
mov se obračunava po tarifni kategoriji za razsvet- 
ljavo poslovnih prostorov. 

Kot pretežno stanovanjska hiša se šteje tista, v 
kateri zavzemajo stanovanja več kot 50 odstotkov 
sknpnc površine prostorov. 

5. Po tarifni kategoriji za razsvetljavo poslova ih 
prostorov se obračunava poraba električne energije 
za razsvetljavo, če ta ne spada pod točke 4, 6, 9 in 10 
tega poglavja. 

Enako se obračunava poraba električne energije, 
k; se priložnostno rabi za termične aparate v poslov- 
nih prostorih, kolikor se ti aparati ne uporabljajo v 
pridobitvene namene. 

6. Po tarifni kategoriji za razsvetljavo društvenih 
prostorov se obračunava poraba električne energije 
v prostorih, ki jih izključno uporabljajo množične, 
prosvetne, telesnovzgojne, sindikalne, strokovne in 
gasilske organizacije, če se ne uporabljajo za prido- 
bitvene namene. Isto velja za športne prostore na- 
vedenih organizacij na prostem. 

V to kategorijo more dobavitelj na odjemalcev 
predlog uvrstiti tudi porabo energije za razsvetljavo 
uličnih izložb in reklamno razsvetljavo na prostem, 
če se ta hkrati ne  uporablja  za razsvetljavo lokala. 

7. Po tarifni kategoriji za motorje in aparate se 
obračunava poraba električne energije za vse motorje 
in aparate, kolikor ti ne spadajo pod točke 4, 5, 6, 8 
in 9 tega poglavja, kakor tudi takrat, kadar se z 
električno energijo proizvajana s\oliol>.i rabi nepo- 
sredno v proizvajalne namene tu. pr. \ kopirnih za- 
vodih, pri fotografih itd.). 

8. Po tarifni kategoriji za poljedelske nioiorje se 
obračunava poraba električne energije ?a motorje, ki 
so namenjeni za predelavo pridelkov iz lastnega kme- 
tijskega -gospodarstva. Če ima ta predelava obrtno 
naravo, se poraba energije obračunava po točki 11/7 
te tarife. 

9. Po tarifni kategoriji za zadružništvo se obraču- 
na\a poraba električne energije za razsvetljavo prosto- 
rov kmetijskih zadrug (splošnih, delovnih, sadjarskih, 
vinarskih in pod.) ter za motorje in aparate, ki jih 
uporabljajo izključno kmetijske zadruge. 

10. Po tarifni kategoriji za javno razsvetljavo se 
obračunava poraba energije za razsvetljavo ulic, cest 
in trgov v naseljih. 

11. Odjemalce uvršča v ustrezne kategorije malo- 
odjema dobavitelj. O sporih o uvrstitvi odloči sodišče 
oziroma arbitraža. 

12. Kategorije, navedene pod točko II/3, razen raz- 
svetljave društvenih prostorov in javne razsvetljave, 
imajo po dve stopnji: 

a) stopnjo z nižjo ceno za kWh in višjim prispev- 
kom (nižja stopnja — n); 

b) stopnjo z višjo ceno za kWh in nižjim prispev- 
kom (višja stopnja — v). 

13. Tarifno stopnjo si lahko odjemalec izbere sani. 
Ce si odjemalec do konca meseca, v katerem je pred- 
ložil prijavo priključka, ne izbere tarifne stopnje, ga 
dobavitelj uvrsti v višjo stopnjo. Odjemalcu se prizna 
naknadna pravica izbire tarifne stopnje, če dokaže, da 

brez lastne krivde ni mogel pravočasno prijaviti svoje 
odločitve. 

Sprememba tarifne stopnje, izvršena na odjemal- 
čevo zahtevo, ne velja za nazaj. 

14. Izjemoma pripada dobavitelju pravica, izbrati 
tarifno stopnjo, v tehle primerih: 

a) če odjemalec odjema rezervno ali dodatno ener- 
gijo v dopolnitev- energije iz lastne pogonske naprave; 

b) če odjemalec odjema električno energijo neupra- 
vičeno. 

15. Tarifno stopnjo, ki jo je izbral odjemalec ali 
določil dobavitelj, lahko odjemalce menja samo 1. ja- 
nuarja, 1. aprila, 1. julija in 1. oktobra z omejitvijo, 
da lahko 1. aprila preide samo na nižjo stopnjo, 1. okto- 
bra pa samo na višjo stopnjo. Odjemalčeva odločitev 
je za dobavitelja obvezna, če jo doba\itelju pismeno 
sporoči najpozneje do konca tromesečja. 

16. Odjemalec mora dobavitelju dati vse podatki-, 
ki so potrebni, da se določi prispevek. Najpozneje do 
prvega naslednjega odčitavanja števcev mora sporočiti 
dobavitelju vsako spremembo, ki vpliva na višino pri- 
spevka ali na obseg porabe električne energije. Dolž- 
nost prijave je šele tedaj izpolnjena, če dobavitelj 
pismeno potrdi prejem prijave. 

17. Če odjemalec nastalih sprememb, ki so odločil- 
ne za zvišanje prispevka, ne naznani pravočasno, za- 
računa dobavitelj prispevek za vsako neprijavljeno 
enoto po stopnji, ki že velja za njegov odjem. Pri tem 
se za vsako neprijavljeno enoto odnieri prispevek po 
postavkah za prvo tarifno enoto. Tako določeni pri- 
spevek se zaračunava samo za nazaj od dneva nastale 
spremembe. Če se čas nastanka ne da določiti, se pri- 
spevek zaračunava od dneva, ko je bil zadnjič določen 
prispevek, največ pa za 12 mesecev nazaj. 

18. Spremembe, ki so odločilne za znižanje pri- 
spevka, upošteva in obračuna dobavitelj po določbah 
točke II/2 te tarife od dneva prijave dalje. 

19. Odjemalcu se za vsako odjemno mesto zaraču- 
na najmanj ena tarifna enota (začetna). 

20. Če odjemalec prejema električno energijo po 
več priključkih, se v tarifnem pogledu šteje vsako od- 
jemno mesto kot samostojen odjemalec. 

21. Če se poraba več odjemalcev zaračunava po 
skupnem števcu, se po postavkah za prvo tarifno enoto 
zaračunava toliko enot za vsako kategorijo, kolikor je 
samostojnih odjemalcev, t, j. zaključenih stanovanj, 
poslovnih in društvenih prostorov. 

22. Pri neupravičenem odjemu električne energije 
se množina porabe določi na podlagi ugotovitve legiti- 
miranega dobaviteljevega zastopnika; pri tem se šteje, 
da so porabniki neupravičenega odjemalca bili pri- 
ključeni: žarnice in likalniki 0 ur, drugi porabniki 
najmanj 12 ur dnevno. Če pričetek manipulacije ni 
nesporno ugotovljen, se šteje, da je manipulacija tra- 
jala od dneva zadnjega uradnega pregleda odjemalče- 
vih naprav, vendar pa z omejitvijo, da se zaračuna 
največ za 12 mesecev za nazaj. 

Gospodinjstvo  (G) 

25. Tarifne postavke za gospodinjstvo znašajo: 
a) mesečni prispevek za stopnjo     Gn Gv 

za prvo tarifno enoto               75 din   30 din 
za vsako nadaljnjo enoto         45 din       — 

b) cena za 1 kWh 3 din   15 din 



URADNI LIST 
LJUDSKE REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik X Priloga 1. kosu z dne 20. januarja 1S53 Štev 1. 

VSAKA USTANOVA, VSAKO PODJETJE IN VSAK 
USLUŽBENEC, 

ki hoče svoje delo res kvalitetno opravljati, 
potrebuje pri svojem delu publikacije založbe 

„•1•0• UST LRS" 
Priložili smo položniceÏ 
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 po do 30. januarja 1953. S tem dnem bomo ustavili 
nadaljnje pošiljanje lista vsem, ki ne bodo imeli plačane celoletne 
naročnine vnaprej. 

Znesek nakažite na naš novi tekoči račun pri Narodni banki 
FLRJ, centrala za Slovenijo v Ljubljani, štev. 601—T—15?. 

Od doslej izdanih knjig ima založba >Uradni list LRS« med 
drugimi na zalogi še te publikacije: 
DRUŽBENI PLAN FLRJ za leto 1953. Cena 30 din. Dobi se v upravi 

»Uradnega lista LRSc Ljubljana, Kidričeva 5. 
POLITIČNA EKONOMIJA. Cena 50 din. 
ZAKON O ZAKONSKI ZVEZL Cena 12 din- 
ZBIRKA ZDRAVSTVENIH PREDPISOV. Cena*65 din. 
PREDPISI O NAZIVIH IN PLAČAH   USLUŽBENCEV   DRŽAVNIH 

ORGANOV. Cena 245 din. 
Zbirka, ki jo je izdal Sekretariat vlade LRS za personalno 
službo, vseb'jje 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 napre- 
dovanje. Iz te zbirke se lahko poučimo o nazivih, plačah, pre- 
vedbi, napredovanju itd. v pisarniški službi, 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 železničarjev, o plačah 
in napredovanju v poštno-telcgrafski in telefonski službi, v 
diplomatski-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 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 ODBORNIKOV 

LJUDSKIH ODBOROV. Cena 38 din. 
OBRAZCI K ZAKONU O VOLITVAH IN ODPOKLICU LJUDSKIH 

ODBORNIKOV LJUDSKIH ODBOROV. Cena 90 din. 
Pri vsakdanjem praktičnem opravljanju dela in uporabi za- 
konitih predpisov je nepogrešljiva periodična zbirk« splošnih 
registrov predpisov, ki Vam prihranijo mnogo truda in časa 
pri iskanj-j posameznih zakonitih predpisov. Tudi to je izdala 
založba »Uradni list LRS«, in sicer: 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1945—1947. Cena 60 din. 

Razglasi in objave 
Št. 674•-52 

Obvestilo 
Ministrstvo za zunanje zadeve 

FLRJ sporoča, da je bila nasled- 
njim konzulom izdana odobritev za 
opravljanje konzularnih poslov v 
Zagrebu na področju LR Slovenije 
in Lil Hrvatske: 

generalnemu konzulu Velike Bri- 
tanije g. Herbertu Stanley Marchan- 
tu, 

generalnemu konzulu Republiko 
Avstrije g. dr. Ernstu Krumnaar in 

generalnemu konzulu Republike 
Italije g. Giuseppu Brigidi. 

Ljubljana,  dne 8.  januarja  1053- 
Generalni sekretar vlado LRS: 

Boris Kocijančič 1. r. 

Sprememba priimka 
Št. IV-4510/1-52 9577 

Z odločbo Ministrstva za notranje 
zadeve LRS, št. IV-4510/1 z dne li. 
X. 1052 je bila na podlagi 21. člena 
zakona o osebnih imenih dovolje- 
na sprememba priimka Klincu 
Alojzu, roj. 10- VI. 1914 v Novi 
cerkvi, njegovi ženi Kline Ani •••« 
Vrečko 8. VI. 1914 in otrokom Slav- 
ku, roj. 5. III. 1943 v Celju, Danilu, 
roj. 28. IV. 1947 v Mariboru in Ani- 
ci, roj. 19. VIL 1950 v Mariboru v 
priimek >K 1 i n c<. 
Št. IV-1528/7-52 11704 

Z odločbo Ministrstva za notranje 
zadeve LRS, št. IV-1328/7-52 z dne 
19. decembra 1932 je bila na pod- 
lagi 21. člena zakona o osebnih ime- 
nih dovoljena sprememba priimka 
Kvas Ladislava, roj. 25. VL 1919 v 
Ojstrem, njegovj ženi Stokavnik 
Evi, roj. 20. XI. 1930 v Celju in otro- 
ku Kvns Evi, roj. 27. I. 1952 prt Sv. 
iederti v priimek »Kvas-Sto- 
a v n 1 k c 

Št. IV—5552/2-52 11705 
Z odločbo Ministrstva za notranje 

zadeve LRS, št IV-5552/2 z dne 23. 
XII. 1952 je bila na podlagi 2. člena 
zakona o osebnih imenih dovoljena 
sprememba priimka Kveder Hele- 
ne, rojene 6. V. 1910 v Ribnici (Ko- 
čevje) v priimek >Miheiič«. 11705 
Št. IV—5849/1-52 320 

Z odločbo Ministrstva za notra- 
nje zadeve LRS, št. IV—5849/1—52 
z dne 7. I. 1953 je bila na podlagi 
21. člena zakona o osebnih imenih 
dovoljena sprememba osebnega 
imena Jašovec Helena, roj. 16. IV. 
1933 v Volčjem potoku pri Radom- 
ljah, v nne >M 11 e n ac 
Ministrstvo za notranje zadeve LRS 
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D. št- 43307/P-1952 
Sprememba  poštnega 

okoliša 
Pošta Rankovci se z dnem 1. L 

1953 preseli v naselje Tišina in po- 
sluje od navedenega dne dalje pod 
novim nazivom. Z istim dnem se na- 
selja Kupšinci, Murski Črnci in Sa- 
tahovci izločijo iz okoliša poete 
Murska Sobota in vključijo v oko- 
liš pošte Tišina. 

Direkcija pošte, telegrafa in 
telefona, Ljubljana 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpisi 
i. 

Besedilo: »Peta«, tovarna lesenih 
pet, Radeče pri Zidanem mostu. 

Poslovni predmet: Izdelovanje le- 
senih  pet- 

Ustanovitelj podjetja: Vlada 
LUS, odločba št. II-921/1-52 z dne 1. 
X. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
škarget Maks, direktor, samostoj- 

no, v obsegu zak. pooblastil in pra- 
vil podjetja; Kožar Franc, namest- 
nik direktorja, v odsotnosti direk- 
torja v istem obsegu, in Brilej Da- 
nica, računovodja, sopodpisuje li- 
stine po 47. členu szdgp. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 23. oktobra 1952. 
St-  243-385-1952 10519 

2. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Mli- 

nare, Ljubljana. 
Poslovni predmet: Oskrba mlinov 

z vsemi mlinsko-tehničnimi potreb- 
ščinami tef stroji in strojno opre- 
mo. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada 
LRS, odločba št. U-1072/3-32 z dne 
6. XII. 1952. 

Gospodarska uprava: Gospodar- 
ski svet VLRS 

Za podjetje podpisujejo: 
Kušar Andrej, direktor, samostoj- 

no, v obsegu zak. pooblastil in pra- 
vil podjetja; Pribošič Bogomila, v. 
d. računovodje, sopodpisuje listine 
po 47. členu szdgp; Gorjanec An- 
drej, komercialist, v odsotnosti di- 
rektorja, v istem obsegu in Pol fee 
Marjan, nižji komercialist, v od- 
sotnosti v. d. računovodje, v istem 
obsegu. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne  17. decembra 1952. 
Št.   243-436-1952 11669 

Besedilo: Državno gostinsko pod- 
jetje »Kavarna Bežigrad« (Ljublja- 
na, Titova 49), skrajšano: Gostin- 
sko podjetje »Kavarna Bežigrad«, 
Ljubljana. N 

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 in SISOS oziroma LRS, v Finančnem zborniku, Vestniku 
urada za cene, Vestniku organov za cene, Službenih obvestilih 
zveznega urada za cene in Vestniku Prezidija Ljudske skup- 
ščine f LRJ. Snov je '••••••• po abecednem redu in časovnem 
razdobju, z glavnimi in stranskimi gesli, v zadnjih zbirkah 
pa so tudi pomembnejši članki, obvestila, uradne objave in 
aktualna vprašanja s področja gospodarstva in financ, ki so 
bila objavljena v Finančnem zborniku. Za vse je ta zbirka 
zelo koristen pripomoček, posebno še, ker bodo sledile v pri- 
hodnje 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. Vav- 

petič). 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 Šnuderl). Broš. 66 din, v polplatno vezano 78 din. 
Knjiga obsega 162 dokumentov, od razglasa CK KPS na slo- 
vensko ljudstvo konec aprila 1941 do ukaza o imenovanju 
Narodne vlade Slovenije dne 5. maja 1945; so to pravni doku- 
menti iz narodne osvobodilne vojne Slovenije s pomenom 
zakona ali najvišje norme, izdane od vrhovnih organov- 

GRADIVO ZA UPORABO ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI (dr. Bog- 
dan 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 čini- 
telju slede poglavja o iznajdbah v kapitalizmu z zgodovin- 
skimi in statističnimi podatki, o predmetih patentnega varstva 
in osebah, ki so zavarovane s patenti, dalje o prometu z iz- 
najdbami, o prostovoljnih in prisilnih licencah ter o pospe- 
ševanju iznajdb v buržoaznih 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 tra- 
janju varstva ter o zavarovanju oseb, o postopku za pridobitev 
izna/diteljskega ali racionalizatorskega spričevala in patenta 
4td. V dodatku so uvrščeni vsi zakoniti predpisi, ki so v zvezi 
s snovjo te knjige. 

ZAKON O UPRAVNIH SPORIH IN ZAKON O JAVNEM PRAVO- 
BRANILSTVU S KOMENTARJEM. 
Na to publikacijo še posebej opozarjamo. Komentar sta sesta- 
vila sodnika Vrhovnega sodišča LRS Krajšek Anton in Marc 
Pavel • so snov prediskutirali 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 vsa- 
komnr potreben pripomoček. Cena 88 din. 

LJUDSKI ODBORI, ORGANI LJUDSKE SAMOUPRAVE. Spisal dr. 
Josip Globevnik. 
Knjiga na kratko opiše razvoj ljudskih odborov od dni narod- 
noosvobodilnega boia pa do najnovejše ureditve, splošnega za- 
kona o ljudskih odborih in republiških znkonov 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 od- 
borih. 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- 
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V  založbi   »Uradnega   lista   LRS«   so   izšle   tudi   publikacije 
Zavoda za statistiko in evidenco LRS: 

TEORIJA STATISTIKE (Marijan Blejec). Cena 550 din. 

DEMOGRAFSKA STATISTIKA (dr- Živko šifrer). Cena 240 din. 
S to knjižico smo dobili prvič statistični priročnik, ki nas 
seznanja s to važno panogo znanosti 9 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 pomembnib ugotovitev za demografski razvoj 
gibanja prebivalstva v Jugoslaviji in še posebej v Sloveniji 
v primerjalni analizi z dragimi deželami na svetu, da bo 
koristila vsakomur, ki se bo seznanil z njo. V uvodnem delu 
je obdelan pomen demografske statistike in kratek zgodo- 
vinski razvoj, prikazane so statistične enote, biološki, druž- 
beni, gospodarski, kulturni in regionalni znaki, ki usmerjajo 
študij te znanosti. Za nas je še posebno pomembno poglavje 
o popisih in naravnem gibanju prebivalstva, ki ponazorujejo 
temeljne značilnosti popisa z dne 15. marca 1948, o načinu 
statističnega opazovanja pri naravnem gibanju prebivalstva, 
o mehaničnem gibanju prebivalstva in zdravstveni statistiki. 
Delo, ki temelji na dognanjih svetovne in "skope domače lite- 
rature v tej stroki, končuje poglavje o demografskih koefi- 
cientih grupiranja, strukture in tablic, prikazujoč vzročne 
smeri naravnega prirastka prebivalstva s posebnim pogledom 
na rednost, umrljivost itd. Med besedilom, ki obsega 200 strani, 
je uvrščenih mnogo preglednih tabel, slik in diagramov. 

KRAJEVNI IMENIK  LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE, 
7. odlokom z dne 18. aprila 1952 je bila naša republika raz- 
deljena 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 kraj-a je imeniku priložen 
zemljevid z mejami občin In okrajev. Cena 290 din. 

Pravna fakulteta univerze • Ljubljani je v založbi »Uradnega 
lista LRS« izdala 
ORIS PRIMERJALNEGA TRGOVINSKEGA PRAVA, I. del: Podjetje 

(dr. Stojan Pretnar) Strani 164. Cena 280 din. 
CIVILNO PRAVO   POSEBNI DEL OBVEZNOSTI  (dr. Jurij  štem- 

pihar), III. del, 120 strani. Cena 270 din- 
CIVILNO PRAVO   (STVARNO   PRAVO)   (dr. Alojz   Finžgar).   144 

strani, cena 270 din. 

Pri delu in strokovnem izpopolnjevanju vam bodo knjige 
»Uradnega lista LRS« dober tovariš in pomočnik. 

Naročajo se pri »Uradnem listu LRS«, Ljubljana, Kidričeva 
->, poštni predal 336, dobijo pa se tudi v vseh knjigarnah 

Poslovni predmet: Izvrševanje 
vseh zadev gostinskega obrata-ka- 
varne. 

Ustanovitelj podjetja: MLO glav- 
nega mesta Ljubljana, odločba 
Preds št. 153/1952 z dne 2. IX. 1952. 

Gospodarski organ: MLO Ljub- 
ljana, svet za gospodarstvo. 

Za podjetje podpisujeta: 
Gruden Maca, upravnik, in Vrb- 

ljanac Milena,  knjigovodja 
G št. 3782/52 11453 

Besedilo: Državno obrtno podjet- 
je >Mizarska delavnica — Krim« 
(Ljubljana, Linhartova - novi blo- 
ki), skrajšano »Mizarska delavnica 
— Krim«, Ljubljana- 

Poslovni predmet- Pohištveno in 
stavbno mizarstvo. 

Ustanovitelj podjetja: MLO glav- 
nega mesta Ljubljana, odločba 
Tajn št. 1676'52 z dne 26. novembra 
1952. 

Gospodarski upravni organ: MLO 
Ljubljana^ svet za pospodarstvo. 

Za  podjetje podpisujejo: 
Babnik Alojz, upravnik, Zajec 

Franc, računovodja, in Zapušek An- 
ton, pomočnik upravnika. 

G št. 5274'52 11454 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 11. decembra  1952- 

i. 
Besedilo: Državno .gospodarsko 

podjetje za hranilne in posojilne 
posle (Ljubljana, Čopova 3) skraj- 
šano: »Mestna hranilnica ljubi jun- 
ak««. 

Poslovni predmet: Hranilni, poso- 
jilni  in   drugi  bančni  posli. 

Ustanovitelj podjetja: MLO glav- 
nega mesta Ljubljane, odločba, 
Preds št- 136 52 z dne 23. IV. 1952. 

Gospodarski upravni organ: MLO 
Ljubljana,   gospodarski   svet 

Za podjetje podpisujejo: 
Kovačič   Leo,   direktor,   Vakselj 

Bojan,  pomočnik   direktorja,   Ore- 
hek Franc, glavni računovodja, Mi- 
leret Zlata, računovodja, Zagradnik 
Stane,  bančni   uslužbenec.   Kovačič 
Leo  in   Vakselj   Bojan   podpisujeta 
samostojno, vse spise razen denar- 
nih,   spise   finančnega   pomena   pa 
podpisujeta  po  dva  skupaj. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

oddelek  za gospodarstvo 
dne 16. decembra 1932. 

G št. 5417/52 11561 
5. 

Besedilo: Pekarna Spodnja Šiška 
(Ljubljana, Medvedova 38). 

Poslovni predmet: Izdelovanje, 
peka in prodaja kruha ter slašči- 
čarskih izdelkov. 

Ustanovitelj podjetja: MLO za 
glavno mesto Ljubljana, odločba. 
Tajn št. 1312/52 z dne 19. IX. 1952. 

Gospodarski voditelj: MLO Ljub- 
ljana, oddelek za  gospodarstvo. 

Podjetje ima 4 poslovalnico: Ce- 
lovška 68, Černetova 25, Vodnikova 
69 in Medvedova 30. 

Za   podjetje   podpisujeta: 
šporar Stane, upravnik, Zore Ma- 

rija, računovodja. 
Št. G 4249/52 9926 

Besedilo: Pekarna, Zg. Šiška 
(Ljubljana, Medvedova 38). 

Poslovni predmet: Izdelovanje, 
peka in prodaja kruha ter slašči- 
čarskih izdelkov. 

Ustanovitelj podjetja: MLO za 
glavno mesto Ljubljana, odločba 
Tajn št 1314/52 z dne 19. IX. 195J. 

Gospodarski voditelj: MLO Ljub- 
ljana, oddelek za gospodarstvo. 

Podjetje ima 4 poslovalnice: čer- 
netova 12, Staničeva 17. Titova 97 
in Medvedova 8. 

Za podjetje podpisujeta: 
Ritmarne Matej, upravnik, Arhar 

Marija, računovodja. 
St G 4250/52 9922 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
oddelek  za  gospodarstvo 

dne 28. oktobra  1952. 

6. 
Besedilo: Državno kmetijsko go- 

spodarstvo v Radvanju (Maribor, 
Streliška 150). V 

Poslovni predmet: Kmetijstvo. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Ma- 

ribor, odločba št. 1L105/5-52 z dne 
19. XI. 1952. 

Gospodarski upravni organ: MLO 
Maribor, svet za gospodarstvo. 

Pomožni obrati: Mesarija Držav- 
nega kmetijskega posestva v Rad- 
vanju št 10. 

Za  podjetje podpisujeta: 
Cebe Stane, v. d. upravnika, sa- 

mostojno, po zak. določbah in pra- 
vilih, ••1•• Franjo, poleg direktor- 
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ja vse listine denarnega, obračun- 
skega, materialnega in kreditnega 
pomena. 
MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne 6. decembra 1952. 
Št. Pov 56/218 32 

«. 
Besedilo: Delavnica za železniška 

vozila »Boris Kidrič«, Maribor (Ma- 
ribor, Leningrajska 2"). 

Poslovni predmet: Popravljanje 
železniških lokomotiv in vagonov. 

Ustanovitelj podjetja: Ministrstvo 
za promet FLRJ, št. 16875 • dne 25. 
IX. 194?. 

Gospodarski upravni organ: MLO 
Maribor, svet za gospodarstvo. 

Za podjetje podpisujejo: 
struci Franjo, direktor, spise brez 

omejitve, tako glede proizvodnje 
kakor glede finančnih zadev; Fišer 
Josip, glavni vodja proizvodnje, in 
namestnik ravnatelja, v istem ob- 
sogu kot direktor; ing. Peič Vladi- 
mir, Šef tehnične org. oddelka, v 
istem obsegu kot direktor in glavni 
vodja proizvodnje, v njuni odsot- 
nosti; Gniušek Edmund, glavni ra- 
čunovodja, listine denarnega, ma- 
terialnega, obračunskega in kredit- 
nega pomena poleg direktorja; Ci- 
lenšek Mfljutin, namestnik glavne- 
ga računovodje, v istem obsegu kot 
glavni računovodja, v njegovi od- 
sotnosti. 
MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne 15. decembra  1952. 
Št. pob. 56/215 50 

8. 
Besedilo: Podjetje 2a impregna- 

cijo lesa, Hoče pri Mariboru. 
Poslovni predmet: Impregniranje 

železniških pragov, drogov, kock za 
tlakovanje in raznega stavbnega 
lesa. 

Ustanovitelj podjetja: Predsed- 
stvo vlade LRS, Ljubljana. 

Gospodarski voditelj: OLO Mari- 
bor okolica. 

Za podjetje podpisujejo: 
Bogataj Anton, direktor, in Doki 

Ivan, industrijski tehnik, v odsot- 
nosti direktorja. 

OLO Maribor okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 5. novembra 1952. 
Št.  II-4990/3-1952 1028? 

9. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Jel- 

ka«. Ruše. 
Poslovni predmet: Nakup in pro- 

daja špecerijskega blaga, galante- 
rije, železnine in stekla na drobno. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: Obč. LO Ruše. 

Za podjetje podpisujejo: 
Vute Milol, upravnik, neomejeno, 

Rajnelda Štefan, računovodja, po 
zak. pooblastilih, Dimnik Adolf, na- 
mestnik v odsotnosti upravnika in 
Stane Vanča, namestnik • odsotno- 
sti računovodje. 

OLO Maribor okolica, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 15. decembra 1952. 

at, •/9184/1-32 114t? 

lü. 
Besedilo: Gostilna »Boč«, Poljča- 

ne (Pekel 9). 
Poslovni predmet: Izvrševanje 

gostinskih storitev, postrežba 2 
mrzlimi in toplimi jedili, oddaja 
sob za prenočišča. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj podjetja: Obč LO Poljčane. 

Za podjetje podpisujejo: 
Kmecl Ciril, upravnik, neomeje- 

no, in Delovič Tatjana, knjigovod- 
ja, sopodpisuje po zakonitih poobla- 
stilih. 

OLO Maribor okolica, 
oddeLek 2a  gospodarstvo 
dne 15. decembra  1952- 

Št. IL'2935/1-52 11416 
11. 

Besedilo:   Občinska   žaga,   Treb- 
nje. 

Poslovni predmet:  Žaganje lesa- 
Ustanovitelj in gospodarski vodi- 

telj  podjetja: Občinski   LO   Treb- 
nje. 

Za podjetje podpisuje: Kozlevčar 
Franc, upravnik, samostojno v vseh 
zadevah upravnega in poslovnega 
pomena, v materialnih in finančnih 
zadevah pa skupaj 2 njim Papež 
Slavko, računovodja. 

OLO Novo mesto, 
oddelek  za  gospodarstvo 
dne 4. decembra   1952. 

Št.   II-4û4S-55'2-52 1131? 
12. 

Besedilo: čevljarsko podjetje, 
Mokronog. 

Poslovni predmeti: Izdelovanje 
novih čevljev in popravila. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj podjetja: Obč- LO Mokronog. 

Za podjetje podpisujeta: 
Uljančič Anton, upravnik in po- 

slovodja ter Tomaži! Jane2, knjigo- 
vodja, v vseh zadevah skupaj, po 
pravilih podjetja. 

OLO Novo mesto, 
oddelek za  gospodarstvo 
dne 12. decembra 1952. 

Št.   38?7-83'2-52 11390 
15. 

Besedilo: Občinska žaga, Velika 
Loka. 

Poslovni predmet: žaganje lesa in 
storitve te stroke. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: Občinski LO Velika Loka- 

Za podjetje podpisuje 
Kožar Anton, upravnik, samostoj- 

no, v materialnih in finančnih za- 
devah pa skopaj z njim Kožemelj 
Tone, tajnik LO Vel Loka; v od- 
sotnosti enega od teh podpisuje na- 
mestnik Korelc Jože, Žagar, ali Go- 
lob Jože, delavec. 

OLO Novo mesto, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 15. decembra 1952- 

Št.   3211-53'3-52 11492 
U. 

Besedilo: Restavracija »Pri sej- 
mišču«, Ptuj. 

Poslovni predmet: Gostinske 
usluge in storitve. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj podjetja: Komanda voda LM 
Ptuj, št. 5939/i*52 -z dae 19, XI- 1952. 

Za podjetje podpisuje: 
Lubec Konrad, upravnik, samo- 

stojno, po pravilih podjetja; Hribar 
Alojz, računovodja, skupaj 2 uprav- 
nikom listine po 4?. členu szdgp. 
OLO  Pfcij, odd.  za  gospodarstvo 

dne 4-  decembra   1952. 
Št.   II'4-19/15-52 11148 

15. 
Besedilo: Trgovsko podjetje 

»Ribnike na Bledu. 
Poslovni predmet: Gojitev, vzdr- 

ževanje, nabava in prodaja rib, ra- 
kov in drugih vodnih živali, nabava 
in prodaja specialnih jestvin in div- 
jačine- 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj podjetja: Lu mestne občine 
Bled, odločba z dne 21. XI. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Janežič Zvonko, direktor, Seničar 

Marjan, glavni računovodja. 
OLO Radovljica, 

oddelek za  gospodarstvo 
dne 3. decembra 1952. 

Št. 4490'2-1952 11219 
16. 

Besedilo: Občinski brivsko-česal- 
ni salon, Muta. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: Obč. LO Muta, odločba št. 
II/3-60/52 z dne 12. VII. 1952. 

Poslovni predmet: Vsa dela te 
stroke. 

Za podjetje podpisujejo: 
Stifter Ivan, poslovodja, Orehov- 

sky Alojzija, predsednik in Pernat 
Oto, član upravnega odbora, vsi po 
zakonitih   pooblastilih. 

OLO Slovenj Gradec, 
oddelek  za  gospodarstvo 

dne 20. avgusta  1932. 
Št.  II/3 31/2?7-1932        8201 

i?. 
Besedilo: Gostinska zbornica za 

okraj Novo mesto (Ljubljanska ce- 
sta 22). 

Za firmo podpisujejo: 
Granda Mihael, predsednik, Ben- 

cik Ludvik, tajnik in Lampret Jo- 
že, podpredsednik zbornice, vedno 
po ava skupaj. 

OLO Novo mesto, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 8. januarja 1953. 
Št.   5337-55/2-52 231 

Sprem embe 
18. 

Besedilo:   Tovarna   upognjenega 
pohištva, Duplica pri Kamniku. 

Besedilo  odšle i:   »Stol«,   tovarna 
upognjenega  pohištva,  Kamnik. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 10. decembra 1952. 
Št   243-316/2-1952        11673 

19. 
Besedilo:  »Gospodarski  vestnlk«, 

založniško podjetje, Ljubljana. 
Izbrise se dosedanji direktor dr. 

Pavlic Martin in vpiše 
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Košir Jože, direktor, ki podpisuje 
samostojno, v obsegu zak. poobla- 
stil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS. 
Ljubljana 

dne 10. decembra  1952. 
Št  243-304/1-1952        11664 

20. 
Besedilo: Kemična tovarna Moste, 

Ljnbljnna. 
Izbrise se Koroša Radovan in 

vpiše 
Puhar Dominik, direktor, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zak. 
pooblastil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 12. decembra 1952. 
Št.  243-430-1952 11674 

21. 
Besedilo:   Mlinsko   podjetje,  Aj- 

dovščina. 
Izbrise se Grmek Janez in vpiše 
G«nvan Jože, direktor, ki podpi- 

suje samostojno, v obsegu zak. po- 
oblastil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 16. decembra 1952. 
Št.   243-51/6-1932 11671 

22. 
Besedilo: Republiško tesarsko 

podjetje »Tesar« v Ljubljani. 
Poslovni predmet odslej: Rezanje 

•I? ^? P°trek° tesarstva in mizar- 
stva, izvrševanje tesarskih in mi- 
ZarjL -.del; pri Pretežno lesenih 
gradbenih objektih tudi izvrševanje 
drugih gradbenih del. Kontrola na- 
črtov in detajliranje lesnih zvez, 
naprava izvedbenih načrtov in mi- 
zarskih del. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 17. decembra 1952. 
Št.   243-157/2-1952        11670 

BistriedÌIO: Tovarnn olJn- Slovenska 

Izbriše se Cvetko Janko in vpiše 
tt-avdič   Franc,   finančni   knjigo- 

vodja, ki sc-podpisuje v odsotnosti 
računovodje, v istem obsegu. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 20. decembra 1952. 
* Št.   243-409/3-1952 11667 

24/25. ~ 
Besedilo:      Gostinsko      podjetje 

»Grajska restavracija«   (Ljubljana, 
Grajska planota 1). 

fe    rer s,e •°••• Pavel in vpiše 
iUopčič Vlado, v. d. upravnika. 

G  št.   1398/52 11345 
Besedilo: Krajevna kovačnica, 

Kožarje v likvidaciji (Ljubljana, 
kožarje 39. 

V likvidacijski komisiji so: Vrho- 
vec Ivanka, predsednik, Vrhovec 
Anton, Remškar Angela, Slana ko- 
misije- 

G št. 5212/52 11344 

Besedilo: »Brivnice in česalnice« 
(Ljubljana, Trubarjeva 5). 

Izbrišeta se Beguš Oton in Ziherl 
Marjan ter vpišeta 

Režun Karel, poslovodja in Mar 
Jožko, knjigovodja. 

G  št  5247/52 11527 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 10. decembra 1952. 

26. 
Besedilo: »Kožukovina« (Ljublja- 

na, Titova 29). 
Podjetje se je preselilo in je se- 

dež podjetja odslej: Ljubljana, Mi- 
klošičeva 17. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

oddelek za gospodarsivo 
dne 11. decembra  1952. 

G  št.  5314/52 11455 

27. 
Besedilo: Gostinsko podjetje 

»Emona« (Ljubljana, Cankarjeva 
2). 

Z odločbo MLO glavnega mesta 
Ljubljane, Tajn št. 1675/52 z dne 16. 
XL 1952 je podjetje prenehalo z 
dnem 1. IX. 1952 obstojati in je pre- 
šlo v likvidacijo. 

Besedilo odslej: Gostinsko pod- 
jetje »Emona« v likvidaciji. 

Za podjetje v likvidaciji podpi- 
sujejo: 

Urbančič Miha, nameščenec MLO 
Ljubljana, odd. za gospodarstvo, 
predsednik; dr. Kersnik Aleš prav- 
ni referent pri trg. podj. »Prehra- 
na<, Ljubljana; dr- Korun Saša, ra- 
čunovodja v gostinskem podjetij 
»Ilio«, Ljubljana; oba kot člana lik- 
vidacijske komisije. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

oddelek  za gospodarstvo 
dne  12. decembra 1952. 

G   št.   5345'52 11452 
28. 

Besedilo: »Pleskarstvo«: (Ljublja- 
na, Celovška 65). 

V odsotnosti upravnika zastopa 
podjetje in podpisuje zanj v istem 
obsegu Hvastja Vinko, namestnik. 

Sedež podjetja odslej: Ljubljana, 
Kebetova 8. 

G št 5401/52 11562 
Besedilo: Remontno gradbeno 

podjetje Moste (Ljubljana, Zaloška 
57). 

Izbriše se Čuk Franc, knjigovod- 
ja in vpiše 

Pretnar Vera, knjigovodja. 
G  št  5102/52 11564 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 16. decembra 1952. 

29. 
Besedilo: »Pecivo - Vič« (Ljub- 

ljana,  Snežniška  ulica,  provizorij). 
Besedilo odslej: »Pecivo - Vič« v 

likvidaciji . 
Za podjetje v likvidaciji podpisu- 

jejo:   Poženel    Janez,    nameščenec 
~), predsednik, Brinjevec Anton, 

upravnik »Pekarne in sLšočarne 
Moste<, Ljubljana, Zaloška 40, Hab- 
jan Helena, fakturistka v podjetju 
»Pecivo-Vič«,  člana  komisije. 
MLO za glavno mesto Ljubljana 

oddelek za gospodarstvo 
dne 18. decembra 1932. 

G št- 4465/52 11563 
30. 

Besedilo: Državno obrtno podjet- 
je »Krojnštvo« (Ljubljana, Igriška 
14). 

Izbriše se Kermavner Marijan ia 
vpiše 

Kralj Zora, računovodja. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

oddelek   za   gospodarstvo 
dne 27. decembra 1952. 

G št 5728/52 42 
31. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »špo- 
c eri ja c (Ljubljana, Prisojna 7). 

Izbriše se Nolimal Franc in vpiše 
dr. Žakelj Ciril, računovodja. 

MLO za glavno mesto Ljubljano, 
oddelek  za  gospodarstvo 

dne 5. januarja 1933. 
G št 5514/12 131 

32. 
Besedilo: Tkanina-gnlanterija, Ce- 

lje. 
Vpišeta se: 
Podcedenšek Karel in šimen Rudi, 

ki sopodpisujeta vse listine po 47. 
členu szdgp. 
MLO Celje, odd. za gospodarstvo 

dne 26. dectmbra 1932. 
Št 743/1—52 16 

33. 
Besedilo: Radio center, Celje. 
Pri  poslovnem  predmetu  se   ypi- 

še  še:  prodaja  elektro-radio  mate- 
riala. 
MLO Celje, odd. za gospodarstvo 

dne 6. decembra 1952. 
Št.   1014/2 11640 

34. 
Besedilo: Lesno predelovalno pod- 

jetje, Celje. 
Kot v. d. računovodje podjetja bo 

podpisovala Kopitar Pavla v obse- 
gu 47. člena szdgp. 

Št.  761/1-1952 2 

Besedilo: Popravljalnica koles, 
Celje. 

Št IX-759/3-1952 5 
Besedilo: Tekstilna tovarna, Ce- 

lje. 
Izbriše se Kunej Franjo In vpiše 
Nosan Ignacij, v. d. ravnatelja. 

Št. IX-1291-1952 1 
Besedilo: Valjčni mlin, Celje. 

Št. 759/2-1952 4 
Besedilo:   »Vulknnizacija«,  Celje. 

Št 759/1-1952 3 
Kot sopodpisnik za podjetja se 

vpiše Zupan Mira, ki sopodpisuje 
vse Listine v obsegu poslovanja pod. 
jetij, poleg že registriranih pod- 
pisnikov.' 
MLO Celje, odd. za gospodarstvo 

dne 24. decembra 1952. 
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35. 
Besedilo: Kristalija, Celje. 
Izbriše se Medved Ciril in vpiše 
Cene Benjamin, računovodja, ki 

sopodpisuje listine po 47. členu 
sadgp. 

it. 894/1-52 17 
Besedilo: Mizarska delavnica, Ce- 

lje. 
Izbriše se Arzenšek Boris in vpiše 
Gombač Marica, ki sopodpisuje 

po določilih 47. člena szdgp. 
Št. II-1118/1-52 18 

Besedilo: Tovarna  perila, Celje. 
Besedilo odslej: Toper, Celje. 
Izbriie se Vudler Zoran in rpi- 

že jo: 
Pužun Franc, ravnatelj, ki pod- 

pisuje samostojno, v okviru zakoni- 
tih pooblastil in pravil podjetja; 
Zavšek Ferdinand in Fajs Mirko, ki 
sopodpisujeta vse finančne listine 
po 47. členu szdgp. 

Pri poslovnem predmetu se vpiše 
Se: Izdelovanje prešitih odej, ple- 
tenin in prodaja teh v lastnih po- 
slovalnicah. 

St. II-487/6-52 159 
Besedilo: Tovarna tehtnic in sit, 

Celje. 
Besedilo odslej: Tovarna tehtnic, 

Celje. 
Izbriše se Zupane Albin In vpiše- 

ta: Grobler Jože, ravnatelj, ki pod- 
pisuje samostojno, v okviru zako- 
nitih določil in pravil podjetja. 

Vrečar Anica, ki sopodpisuje li- 
stine po 47. členu szdgp. 

št II-822/1-52 161 
MLO Celje, o<ld. za gospodarstvo 

dne 26. decembra  1952. 
36. 

Besedilo: Trgovsko podjetje >Ja- 
dran«, Celje. 

Vpiše se 
Pibrovc Alojzija, ki topodpisuje 

listine po 47. členu szdgp. 
Št. II-1105/1-52 15 

Besedilo: Urarstvo — eptika, Ce- 

\ piše se Kresnik Anton, u rar ski 
mojster, ki sopodpisuje listine po 
47. členu tzdgp. 

Št.  893/1-52 U 
MLO Celje, odd. za gospodarstvo 

dne 26. decembra  1952. 
37. 

Besedilo: »Gostilna pri kolodvo- 
ru«, Mestinje (št. 33). 

Izbriše se Kidrič Ivan, računo- 
vodja. 

OLO Celje okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 18. novembra 1952 
Št. II—6630/2—1952        10779 

38. 
Besedilo: Mesnica MLO Metlika, 

Foto-kino MLO Metlika, Kovači 
MLO Metlika, Šivilje MLO Metlika, 
Vodovod MLO Metlika, žaga MLO 
Metlika, Pekarija MLO Metlika. 

Pri vteh podjetjih se izbrišeta 
Flajšman Pavla in Slane Le* ter se 
vpiše 

MaLešič Pavla, knjigovodja, ki 
sopodpisuje   skupaj  z   upravnikom 

vsakega podjetja po  zakonitih  do- 
ločbah  in  pravilih  podjetij. 
OLO Črnomelj, edd. za gospodarstvo 

dne 5. januarja 1953. 
Št. 390/52 125 

39. 
Besedilo: G- P. gostilna »Pri kme- 

te«, Kočevje. 
Izbriše se Trplan Vinko in vpiše 
Zakrajšek  Fani, knjigovodja. 

OLO Kočevje, odd. za gospodarstvo 
dne 28. novembra  1952. 

Št. 4029 52 11034 
40. 

Besedilo: Remontno podjetje 
Cerklje v Cerkljah. 

Ukine se poslovalnica »Pleskar- 
ska delavnica< (odločba Obč. LO 
Cerklje, št 445 52-1 z dne 8. XI- 
1952). 

Št.   4703'2 11414 
Besedilo: Trgovsko podjetje za 

Gorenjsko na veliko »Kokra«, 
Kranj. 

Izbriše se Pfaff Karla in se vpi- 
šeta 

Bole Zorko, komercialist in Gra- 
matičkov Marija, namestnik raču- 
novodje, ki podpisujeta v obsegu 
pooblastil in pravil podjetja. 

št. 4792/2 1H15 
OLO Kranj, odd. za gospodarstvo 

dne 13. decembra 1952. 
41. 

Besedilo: »Gostinstvo« MLO Ko- 
stanjevica.» 

Izbrišeta se Kuntarić Karlo in 
Jelšnik  Vlasta  ter vpiše 

Kranjčič Lojzka, delovodja, in 
Gorenšek  Jožefa, računovodja. 

Št.   9.924 1-1932 1080S 
Beeedilo: »Pekarn« v Kostanje- 

vici. 
Izbriše se Kuntarič Karlo in vpi- 

še 
Gorenšek Jožefa, knjigovodja, z 

istimi pooblastili. 
Št.   9.923 1-1932 10809 

OLO Krško, odd. za gospodarstvo 
dne 22. novembra  1952- 

42. 
Besedilo: Krajevna mizarska de- 

lavnica,  Medvode. 
Izbrišejo se Doboikar France, ši- 

janec Jože in Kae Franc ter vpi- 
šejo: 

Sever Alojz, upravnik, ki podpi- 
suje samostojno. Turk Oskar, mi- 
zar, ki podpisuje v odsotnosti 
upravnika in Novak Marija, knji- 
govodja, ki sopodpisuje listine po 
47. 'členu szdgp. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 16- septembra  1952. 

IL-1431'211-1952 8811 
43. 

Besedilo: 'Uprava stanovanjskih 
zgradb, Motnik. 

Z odločbo obč. LO Motnik, št. 
•-4-52 z dne 10. XL 1952 preide 
uprava v likvidacijo. 

7a upravo v likvidaciji podpisuje- 
ta,   Puugartnik   Tomaž,  predsednik 

in Slapnik Peter, član likvidacijske 
komisije. 

OLO Ljubljana okolica 
oddelek   za  gospodarstvo 
dne 18. novembra 1952. 

II   ät   7983-1-1952 11023 
44. 

Besedilo: Krajevna krojačnUa, 
Moravče. 

Z odločbo občinskega ljudskega 
odbora Moravče, št. 66-1-1952 z dne 
13. VIII. 1952 podjetje preneha z 
delom  in  preide  v  likvidacijo. 

Za podjetje v likvidaciji podpisu- 
jejo: Bcrlot Srečko, predsednik 
likvidacijske komisije, skupaj z 
njim Jerman Stanislav ali Možina 
Slavko, člana komisije. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek  za  gospodarstvo 
dne 19, novembra 1952- 

II št.  55994-1-1952        11031 
45. 

Besedilo: Krajevna gostišča, 
Kamniška Bistrica. 

Besedilo odslej: Občinsko gosti- 
šče, Kamniška Bistrica. 

Izbrišeta se Krajevna gostilna 
Črna in Krajevna gostilna C.odič, 
ker sta se združili z Občinskim go- 
stiščem Kamniška Bistrica, kot po- 
slovalnici. 

Vpiše se nova poslovalnica »Spo- 
tikat. 
mič Jože in Toman Tončka ter vpi- 
šejo 
vodja ter vpišejo 

Pire Ivan, upravnik, ki podpisuje 
samostojno; 

Miklič Francka, knjigovodja, ki 
sopodpisuje spise finančnega in 
kredHnega pomena, ter 

Adamič Štefka, ki sopodpisuje v 
njeni odsotnosti. 

OLO  Ljubljana  okolica, 
oddelek  za   gospodarstvo 
dne 28.  novembra 1952- 

II  št.  14,31 12-1952        11223 
46. 

Besedilo- Krajevna gostilna, Dom- 
žale. 

Besedilo odslej: Gostinsko podjet- 
je Domžale. 

Poslovalnice so: Gostilna »Pri 
pošti«, »Kolodvorski bife«, gostilna 
>Pri dobrem prijatelju«, gostilna 
»Pri divjem lovcu« in gostilna iDe- 
pala vas«. 

Izbrišejo se zaradi združitve z 
Gostinskim podjetjem Domžale: 
Krajevno gostinsko podjetje Dob, 
Krajevna gostilna Količevo, Kra- 
jevna restavracija Vir, Krajevni 
gostilni Ihan, ki sta registrirani kot 
samostojni podjetji in Mestni bife, 
Domžale. 

Vpišejo se nove poslovalnice: Go- 
stilna v Dobu, çostilnu »Pod Ko- 
movcem« v Brezju, gostilna v Zu- 
borštu. gostilna »Pri lovcu« na Vi- 
ru, gostilna »Pap'rničar« v Količe- 
vem, gostilna »Pod Taborom« v Iha- 
nu, gostilna »Bistrica« v Ihanu, ter 
gostilna »Pri Bunkeiu« v Sred- Jar- 
šah. . 

Izbrišejo se Vilar Felirijnn. Vo- 
bič Ciril, Kavčič Jože in Dubokovič 
Ivo ter vpišejo: 
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Kavčič Jože, -upravnik, Habat 
Stane, namestnik, Kavka Antonija, 
računovodja, in Teran Ivanka, knji- 
govodja. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek  za  gospodarstvo 

dne 5. decembra 1952. 
IL št. 1431-93-1952        11458 

47. 
Besedilo: Mestno gostinsko pod- 

jetje, Kamnik. 
Izbriše se Gostinski obrat »Crin- 

tovect in vpiše: Delavsko uslužben- 
ska menza >Grintovec«. 

OLO Ljubljana okolic*, 
oddelek za gospodarstvo 
dne   1.  decembra  1932. 

II št 1931-378-1952        11459 
48. 
^ Besedilo: Mestno podjetje »Sla- 
ščičarna«, Kamnik. 

Izbrišejo se Zakrajšek Fani, Ne- 
mec Jurij in Rajh Mimi ter vpišejo: 

Kosnjak Mirko, namestnik poslo- 
ma je. Steklasa Anica, knjigovodja, 
m Vivoda Anton, namestnik knjigo- 
vodje. 

OLO Ljubljana okolica 
oddelek  za  gospodarstvo 

dne 6. decembra 1952. 
II. št. 1431-391-1952        11648 

49. 
Besedilo: Mizarska delavnico, Ho- 

tedrsica. 
, Izbriše se Petrovčič Milka in vpi- 
se 

Rupnik  Ivanka, uslužbenka. 
OLO Ljubljana okolica 

oddelek   za  gospodarstvo 
dne 9. decembra 1952. 
•. št.  1431-291-1932        11650 

50. 
Besedilo: Mehanična delavnica, 

Dolenji  Logatec, 
Izbrišejo se Lenarčič Ciril, Trc- 

ven Jukob in Boje Mimi ter vpi- 
šeta: v 

Piber Franc, upravnik, Baje Ru- 
dolf, knjigovodjo. 

n      J-
1
,' 

št
All«1-373-1932 11699 

Besedilo: Okrajna opekarna, Men- 
geš. 

Izbriše se Šušteršič Jože in vpiše 
Merše  Ivanka,  računovodja. 

•'••  I431 "588-1932 11701 
\ii Ljubljana okolica 

oddelek  za  gospodarstvo 
dne 15. decembra 1952. 

51. 
. Besodilo: Okrajna lesna Industri- 
ja, Podpcč. 

Besedilo odslej: Lesno predelo- 
valna industrija, Podpeč. 

Izbrišeta se Fajdiga Ivan in Jen- 
ko Drago, ter vpišeta: 
.   Koyačič  Rafael,  v.  d. direktorja, 
in Adam Karol, računovodja. 

OLO Ljubljana okolica 
oddelek za gospodarstvo 
dne 19. decembra 1952. 

II št. 1431-423-1932 41 
52. 
„Besedilo: Gostilna LO mestne ob- 
lije Ljutomer (sedež Stročjn vas). 

Izbrišeta   se   Koprivnik   Florijan, 
Lebar  Stefan   in   vpiišetr: 
_ Zemlji?   Ema,   poslovodja,   Lebnr 
Stefan, odbornik LO mestne občine 

Ljutomer, ki podpisujeta po zako- 
nitih  pooblastilih. 
OLO Ljutomer, odd. za gospodarstvo 

dne 15. decembra 1952. 
Št. 11-2082/39 10479 

53. 
Besedilo: Čevljarstvo, Veličane. 

Št.   2931-^101/1 11491 
Besedilo Krojaštvo, Veličane. 

St. 2931-2101/1 11490 
Izbriše se pri obeh podjetjih Pe- 

tek Anton in vpiše 
Lcsjak Peter, poslovodja, ki pod- 

pisuje po  zakonitih  določbah. 
OLO Ljutomer, 

odd.  za gospodarstvo 
dne 16. decembra 1952. 

54. 
Besedilo:   Mestna   knjigoveznica, 

Maribor (Maribor, Gregorčičeva 6). 
Sedež odslej: Maribor, Prešernova 

ulica l. 
OLO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne  7-  avgusta   1952. 
Pov.  56160 8172 

55. 
Besedilo: Mestno kinopodjetje, 

Maribor. 
Izbrišejo se obrati: Potujoči kino 

I in II ter Kino Košaki. 
MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne 28. oktobra   1932. 
Pov št 56/196 2• 

56. 
Besedilo: Mestni obrtni obrat 

»Moda« moško krojaštvo, Maribor 
(Slovenska 20). 

Izbriše se Kolar Tone m vpiše se 
pooblastilo   podpisovanja   za 

Mihaljeva Stojano, upravniko. ki 
podpisuje samostojno, v okviru  za- 
konskih določil  in  pravil podjetja. 
MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne 4. novembra 1952. 
Pov  56/203 21 

57. 
Besedilo: Splošna menza (Gregor- 

čičeva 29). 
Izbriše se Kerec Anton in vpiše 
Rupnik  Josip,  upravnik,  ki  pod- 
••  po  47.  členu  szdgp. 

Maribor, odd. za gospodarstvo 
dne 1. decembra 1952- 
Pov  št.  11  56/210-1952    11063 

58. 
Besedilo: Mestno podjetje za pre- 

cizno mehaniko (Maribor, Gosposka 
27). 

Izbriše se Pipuš Boris in vpiše 
Mohorko Alojz, ki podpisuje po- 

leg poslovodje vse listine denarne- 
ga, obračunskega, materialnega in 
kreditnega pomena. 

Pov 56/215 28 
Besedilo: Mestna pralnica in Či- 

stilnica (Maribor, Razlagova 22). 
Izbriše se poslovalnica na Melj- 

ski cesti št. 2. 
Št  Pov  56/217 27 

MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 
dne 5. decembra 1952. 

59. 
Besedilo:    Restavracija    »Ljudski 

vrt«  (Maribor, Mladinska 29). 
Izbriše se Kirbiš Josip in vpiše 
Povodnik  Josip, upravnik  restav- 

racije. 
Št Por 56/216 34, 

Besedilo: Elektra, Maribor (Mari- 
bor, Vetrinjska  14). 

Izbriše se Stadler Drago in vpiše 
Fajdiga Lojze, ravnatelj, ki pod- 

pisuje za vse zadeve samostojno, po 
zakon,   določbah   in   pravilih   pod- 
jetja. 

Pov št. 56/219 20 
MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne 8. decembra 1952. 
60. 

Besedilo: »Kemikalija«, industrij- 
ski servis (Maribor, °artizanska 54). 

Besedilo     odslej:     >Kemikalija<, 
veletrgovina s  kemikalijami. 
MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne  11-  novembra  1952. 
Pov št. 56/220 25 

61. 
Besedilo: Kristal, steklarstvo (Ma- 

ribor, Koroška 32). 
Izbriše se Fugina Slavko in vpiše 
Bračko Ivan, ravnatelj, ki pod- 

pisuje za podjetje samostojno, v 
okviru zakonitih določb in pravil 
podjetja. 
MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne 1". decembra  1952. 
Pov   56/224 24 

62. 
Besedilo:    Gospodarska    podjetja 

KLO Poljčane »Kamnolom«. 
Izbriše se Ošina Alojz in vpiše 
Frim Franjo, upravnik, s pravico 

do neomejenega podpisovanja. 
št.   IUI I 2375/1-1952     UOS/a 

Besedilo:    Gospodarska    podjetja 
KLO Poljčane »Kolodvorska restav- 
racija«- 

Izbriše se Tomažič Vida in  vpiše 
Grum    Martin,    knjigovodja,    ki 

podpisuje   v   okviru   zakonitih   po- 
oblastil. 

Št II-3372/2-52 11084 
Besedilo: Gospodarska podjetja 

KLO Poljčane »Pekarna«. 
Izbriše se Tomažič Vida in vpiše 
Turnšek   Anica,   knjigovodja,   ki 

podpisuje   v   okviru   zaKonitih   po- 
oblastil. 

OLO  Maribor okolica, 
oddelek  za  gospodarstvo 

dne 2. decembra 1952. 
St-   II-1910/1-52 11083 

63. 
Besedilo- »Krajevna mesnica in 

klavnica« KLO Jarenina. 
Izbrišeta se Rakovec Jože in Lor- 

ber Franc ter vpiše 
Kos Marija, knjigovodja, ki so- 

podpisuje po zakonitih pooblastilih, 
ter Eden Ivan, član obč. LO, ki 
podpisuje za gospodarskega vodi- 
telja. 

Št   H'9504/1/52 11599 
Besedilo: Okrajna lesna Industri- 

ja, Pesnica. 
Izbriše se »Žagarski obrat, Cirk- 

nica«. • 
Izbriše se Frangeš Vlado in Pir- 

tušek Rudi ter vpiše Jernejšck 
Franc, direktor, ki podpisuje ne- 
omejeno, in Kramberger Silva, ra- 
čunovodja, ki sopodpisujc po zako- 
nitih  pooblastilih- 

St  11/9304/13« 11598 
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Besedilo: Krajevna gostilna, Sv. 
Peter pri Maribora. 

Besedilo odslej: Gostilna »Pod 
klancem-Malečnik«. 

Vpiše se nova poslovalnica: Go- 
stilna >Pri brodu« v Irčovi 23. 

Izbriše se rlarb Maks in vpiše: 
Klojčnik Martin, poslovodja po- 

slovalnice, ki podpisuje neomejeno, 
ter Verlič Stanko, predsednik in Ze- 
lenko Jože, finančni uslužbenec 
obč. LO. 

Št   H/9504/1'52 11600 
OLO  Maribor okolica 

oddelek za gospodarstvo 
dne 19- decembra 1952. 

64. 
Besedilo: Krajevna gostilna, Lov- 

renc na Pohorjn. 
Besedilo odslej: Gostinsko pod- 

jetje, Lovrenc na Pohorju. 
"Vpišeta se podružnici: Okrepče- 

valnica »Turist, Lovrenc na Pohor- 
ju, in okrepčevalnica »Klopni vrh« 
s sedežem pri Lovrencu na Poh. 83. 

Izbrišeta se Kačič Julka in Guc- 
mandl Jožef ter vpišejo: 

Fornezzi Otmar, upravnik, ki 
podpisuje neomejeno, Pertinač Hed- 
vika, knjigovodja, ki podpisuje po 
zak. pooblastilih, in Torej Mirko, 
za Obè. LO. 

OLO Maribor okolica, 
oddelek  za gospodarstvo. 
dne 27. decembra 1952. 

Št.  II-10S2/4-52 36 
65. 

Besedilo:       Krajevno       podjetje 
»Krajevni mlini I. in •. Dankovci. 

Besedilo   odslej:   Občinski   mlini, 
Đankovci. 

Izbrišeta se Hašaj Ludvik in Hor- 
vat Ludvik ter vpišejo: 

Gjergjek Karel, predsednik, Tem- 
lin Ludvik, blagajnik in Kodila Ev- 
gen, administrator Obč. LO Mač- 
kovci. 

OLO Murska Sobota, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 7- novembra 1952. 
Št  H.9741/51 10357 

66. 
Besedilo: Trgovsko podjetje na 

malo »Koloniale«, Murska Sobota, 
Titova ulica. 

Vpiše se sopodpisovalec Lah Ma- 
rija, ki podpisuje v odsotnosti  ra- 
čunovodje,  skupaj  z  ravnateljem. 

OLO Murska Sobota, 
oddelek  za  gospodarstvo 
dne 17. decembra  1952. 

Št   II.   10.924/1-52        11565 
67. 

Besedilo: Opekarna Prelcsje pri 
Mokronogu. 

Izbriše se Milavec Franc, uprav- 
nik in vpiše 

Debevc Ivan, direktor, ki bo pod- 
pisoval v primerih »47. člena szdgp 
skupaj s knjigovodjem Kostelec 
Marto, v obsegu zakonskih poobla- 
stil. 

OLO Novo mesto, 
oddelek  za  gospodarstvo 

dne 4. decembra 1952- 
Št.  H-4027-53/3-52        11318 

68. 
Besedilo: >Mesarija« KLO Oplot- 

nica. 
Izbrišeta se Pozne Edi in Gošnik 

Marija ter vpišeta: 
Jelenko Ivan, upravnik in Pozne 

Eia,  knjigovodja, 
OLO   Polj-Jane,  poverj.  za  finance 

dne 26.  marca  1952. 
Št. 1188-52 3140 

69. 
Besedilo: Okrajno avtopodjetje 

»OKAP«, Ilirska Bistrica. 
Po sklepu OLO Postojna z dne 24. 

IV. 1952, št. 283/14 je to podjetje 
prešlo s 1 V. 1952 v pristojnost LO 
mestne občine Ilirska Bistrica. 

Besedilo odslej: Državno avto- 
podjetje »Transport«, Ilirska Bi- 
strica. 

Poslovni predmet odslej: Javni 
avtoprevoz s tovornimi vozili, av- 
tobusi in avtotaksì 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 11287 

70. 
Besedilo: Jamska restavracija, 

Postojna. 
Besedilo odslej: Državno gostin- 

sko podjetje »Turist«, Postojna. 
Po sklepu OLO Postojna z dne 

17. VI- 1952, št 405-253/39-52 je pod- 
jetje prešlo s 1. VI. 1952 v pristoj- 
nost mestnega občinskega odbora 
Postojna- 

Podjetje ima dva obrata: Jamsko 
restavracijo in Hotel Javornik. 

Vpišeta se: 
Lango Leopold, upravnik, s po- 

oblastili v mejah pravil in zakon- 
skih predpisov; Ivančič Ema, knji- 
govodja, s pooblastili po 47. členu 
szdgp- 
OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 

dne 9. decembra 1932. 
II.  UP  št.   1303-62/134-52 11285 

71. 
Besedilo: Krajevno gostinsko 

podjetje, Vrbovo. 
Besedilo odslej: Občinsko gostin- 

sko podjetje, Jablanica pod Snež- 
nikom- 

Izbrišeta se Brno Frančiška in 
Brne Vida in vpišeta: 

Celin Emil, upravnik, Šircelj Mi- 
lan, računovodja, ki podpisuje v 
odsotnosti apravnika, z istimi po- 
oblastili. 
OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 

dne 19. decembra 1952. 
II   UP-št.   1303-62/152-52    11601 

72. 
Besedilo: Okrajno splošno trgov- 

sko podjetje, Postojna. 
Besedilo odslej: Postojna Import- 

Export, izvozno-uvozno podjetje. 
Izbriše se Grbec Antca In vpiše: 
Švigelj    Anica,    knjigovodju,    ki 

podpisuje v  obsegu   zakonitih   po- 
oblastil in pravil podjetja. 
OLO Postojna, odd. za gospodar-tvo 

dne 6- januarja   1953. 
UP   1503-62/149/52 203 

73. 
Besedilo: Gostinsko podjetje Ho- 

tel nRazor-SIavec«, Kranjska gora. 
Besedilo odslej: Hotel »Razor — 

Slavec«, Kranjska gora, z depan- 
danso »Špik«. 

Izbrise se Zidar Josip in vpiše 
Lauter   Janez,  upravnik,  ki  pod- 

pisuje po 36. čienu szdgp. 
OLO Radovljica, 

oddelek  za  gospodarstvo 
dno 3. decembra 1952. 

Št.  4120/3-1952 11217 
74. 

Besedilo: Gostinsko podjetje, 
Stražc-Mislinja. 

Izbrišeta se Čas Jožef in Kranjc 
Cvetka ter vpiše: 

Dvorjak Cvetka, knjigovodja, ki 
v obračunskem in finančnem poslo- 
vanju podpisuje skupaj z Omerzo 
Jožefom, upravnikom podjetja, oba 
po zakonitih  pooblastilih. 

H/3 št. 31/556 11464 
Besedilo: Krajevna mesarija, 

Straže- 
Vpiše se Dvorjak Cvetka, knji- 

govodja, ki podpisuje skupaj z 
Vankmilerjem Edvardom, doseda- 
njim poslovodjem, zdaj upravnikom 
podjetja. 

Št.  IT/3-31/355 11462 
Besedilo: Krajevna pekarna, Stra- 

že. 
Vpiše se Dvorjak Cvetka, knjigo- 

vodja, ki podpisuje skupaj z Lor- 
berjem Martinom, dosedanjim po- 
slovodjem, zdaj upravnikom pod- 
jetja. 

Št.  U/3-31-354 11461 
Besedilo : Krajevno mizarstvo, 

Straže- 
Vpišeta «e Pirš Vinko, upravnik, 

in Dvorjak Cvetka, ki podpisujeta 
po zakonitih pooblastilih. 

At   II/3-31-355 •463 
Pri vseh podjetjih se izbrišeta 

Čas Jožef, upravnik, in Kranjc 
Cvetka, knjigovodja. 

OLO Slovenj Gradec, 
oddelek  za  gospodarstvo 
dne 15. decembra  1952- 

75. 
Besedilo: Občinska mesnica in 

klavnica, Dravograd. 
Izbriše se Zavrl Albin  in vpiše: 
Vitkovrč Jurij, poslovodja, ki 

podpisuje samostojno. 
Št. H/3-31/542-1952        11644 

Besedilo: Okrajna lekarna, Pre- 
valje. 

Izbrišejo se Mr. Skvarča Mirjan, 
Mr. Klobučar Herman in Prelog 
Mara ter vpišeta: 

Mr. Pestevšek Marjan, upravnik 
ter Vihar Rudolf, knjigovodja, ki 
bo odslej sopodpisoval z upravni- 
kom lekarne, in Glojnarič Erna, 
farm. pomočnica, ki podpisuje v od- 
sotnosti  knjigovodje. 

Št 31/340-11/3-1952        11645 
Besedilo: Okrajna lekarna, Rad- 

lje. 
Izbrišejo se Viher Pudolf. Mr. Klo- 

bučar Herman in Prelog Marica ter 
vpišeta: 
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Hefler  Baltazar,  knjigovodja,  ki 
bo odslej sopodpisoval  z  upravni- 
kom lekarne, ter Dajčman Anica. 

Ši 51/335-1173-1952       11642 
Besedilo: Okrajna gostilna, Tr- 

bovlje. 
Izbrišejo se Plaznik Avgust, Ža- 

gar Ivan in Smolnikar Julka ter 
vpišejo: 

Črešnik Ferdo, poslovodja in Vrh- 
njak Marija, poslovodja gostilne 
Pamcčc, ki podpisujeta po zakonitih 
pooblastilih. 

OLO Slovenj Gradec, 
oddelek  za gospodarstvo 
dne 22. decembra 1952. 

Št.  51/357-II/3 116« 
75. 

Besedilo: Krajevna podjetja Ve- 
lenje »žaga«. 

Besedilo odslej: Mestno podjetje 
Velenje »Žaga«. 

Izbriše se Resnik Anica in vpiše: 
aenegačnik   Draga,   knjigovodja. 

OLO Šoštanj, odd. za gospodarstvo 
dne 22- oktobra 1952. 

Št.  1911/198-52 9819 
76. 

.Besedilo: Mestna krojaška delav- 
nica, Šoštanj. 

Besedilo odslej: Mestna krojaška 
delavnica Šoštanj v likvidaciji. 

Izbrišejo se Kampjut Stane, Ura- 
, n? Marjan, Jesenšek Rudi in šu- 
kovic Slavka ter vpišejo likvidator- 
ji: Kampjut Stane, predsednik, 
Apat Ivan in G-jšič Ivan, člana li- 
kvidacijske komisije. 
OLO f°štani' °dd. za gospodarstvo 

dne   10-  novembra   1932 
Št.  1911/210-52-11 10425 

Besedilo: Krajevna podjetja Ve- 
lenje  »Lončarstvo in  pečarstvo«. 

Besedilo odslej: Mestno podjetje 
veienje »Lončarstvo in pečarstvo«. 

Izbriše se Resnik Anica in vpiše: 
öenegaenik Draga, knjigovodja. 

OLO Šoštanj, odd. za gospodarstvo 
dne 22- oktobra 1952. 

Št.   1911/194-52 9822 
78. 

Besedilo: Okrajna klavnica, Tol- 
min. 

Izbriše se Mihclič Marica in vpiše 
kavčič   Viktor,   računovodja,    z 

istimi pooblastili. 
OLO Tolmin ,odd. za gospodarstvo 

dne  11. decembra 1932- 
Št.   II/1-18/21-52 11346 

79. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Na- 

nos« Idrija. 
• ^"f?13 se Poljanšek Jože in Er- 
javec Marija ter vpišeta: 

Tçrpin Štefan, direktor, Guzelj 
Mmka, knjigovodja. 

OLO Tolmin, odd. za gospodarstvo 
dne  18- decembra   1952 

Št.   11/1-18/25-52 11566 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Po- 
trošnja«,  Zagorje. 

Vpiše se poslovalnica št. 4, Izlake 
51. 
OLO Trbovlje, odd. za gospodarstvo 

dne 15- decembra 1952. 
Št. 5470/2-52 11465 

Izbrisi 
81. 

Besedilo:   Mestno   podjetje   »Sna- 
ga« (Ljubljana, Povšetova 12). 

Ker je bilo z odločbo MLO glav- 
nega    mesta    Ljubljana,"   Tajn    št. 
866/52 z dne 18. VI. 1952 razglašeno 
za   gospodarsko   ustanovo   s   samo- 
stojnim  finansiranjem. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

oddelek  za  gospodarstvo 
dne 20. decembra  1952. 

G št. 5007/52 116S0 
82. 

Besedilo:   Pralnica   I.   rajona   v 
likvidaciji    (Ljubljana,    Pražakova 
12). 

Ker jo likvidacija končana. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

oddelek  za  gospodarstvo 
dno 23.  decembra  1952. 

G št. 5626/52 11678 

83. 
Besedilo: Oblačila Celje. 
Ker se je v celoti priključilo pod- 

jetju »Toper«. 
MLO Celje, odd. za gospodarstvo 

dne 26. decembra   1952. 
Št.   H-487/7-52 160 

84. 
Besedilo: Mesnica KLO Gradac. 
Ker  je  prenehala  poslovati. 

št. 362/52 57S6 

Besedilo: Opekarna KLO Tribuče 
(zdaj Adlešiči). 

Ker je prenehala poslovati. 
Št. 562/52 5785 

OLO Črnomelj, odd. za gospodarstvo 
dne 16. junija 1952. 

85. 
Besedilo: Mlin in žaga KLO Grib- 

lje. 
Ker je prešlo v zasebni sektor. 

OLO Črnomelj, odd. za gospodarstvo 
dne 21. avgusta  1952. 

Št. 590/39-52 7787 
86. 

Besedilo: Krajevna gostilna, Pod- 
kraj. 

Ker je prešla v sklop Kmetijske 
zadruge, Podkraj. 
OLO Gorica, odd-  za gospodarstvo 

dne 9. decembra 1952. 
Št. 11/2-1000/118-52        11323 

87. 
Besedilo: Mestno gostinstvo, Je- 

senice. 
Ker so se iz posameznih obratov 

osnovala samostojna gostinska pod- 
jetja. 

'LO MO Jesenice, 
oddelek za gospodarstvo, 

dne 24. novembra 1952. 
Št. II/6-1809/3-1952        10995 

88. 
Besedilo: Proizvodno podjetje, 

Cerklje na Gorenjskem. 

Zaradi reorganizacije poslovalnic 
(odločba Obč. LO Cerklje, št. 
4451-52 z dne 8. XI. 1952). 

Št.4710'2 11412 

Besedilo: Kolarska delavnica, Ve- 
lesovo. 

Zaradi vključitve v Remontuo 
podjetje, Cerklje, odločba Ob*. LO 
Cerklje, št. 445 1-52 z dne h- XI. 
1952). 

Št. 4709/2 11413 

OLO  Kranj, odd.  za   gospodarstvo 
dne  13. decembra  1952. 

89. 
Besedilo: Trgovsko podjetje, Slap, 

Tržič. 
Na podlagi odločbe LO mestne 

občine Tržič, št. 484/6- 
OLO  Kranj, odd.   za  gospodarstvo 

dne 25. decembra  1952. 
Št. 4943/2 11729 

90. 
Besedilo: Mestni vodovod, Mari- 

bor (Maribor, Gregorčičeva 17). 
Zaradi razglasitve za ustanovo s 

samostojnim   finansiranjem. 
Pov št. 56/226 22 

Besedilo: Mestni pogrebni zavod, 
Maribor (Maribor, Linhartova uli- 
ca). 

Zaradi razglasitve za ustanovo s 
samostojnim  finansiranjem- 

Pov št. 56/22? 23 

MLO Muribor, odd. za gospodarstvo 
dne 25. decembra  1952. 

91. 
Besedilo: »Krajevna kolarska de- 

lavnica,  Cirkniça«- 
Št.  II-5699/2-52 10517 

Besedilo: Krajevna kovaška de- 
lavnica, CSrknica. 

Št.   II-5699/1-52 10515 

Besedilo: Krajevna mizarska de- 
Iavnica, Cirknica. 

Št.   II-5699/3-52 10516 

Podjetja se izbrišejo zaradi kon- 
čane likvidacije- 

OLO  Maribor  okolica, 
oddelek  za gospodarstvo 
dne 15. novembra  1952. 

92 
Besedilo: Okrepčevalnica 'Tu- 

rist«, Lovrenc na Pohorju. 
Ker ni samostojen, temveč le po- 

stranski obrat Gostinskega podjet- 
ja, Lovrenc na Pohorju. 

OLO Maribor okolica, 
oddelek za  gospodarstvo 
dne 27. decembra 1952. 

Št-   11/1082-3/52 37 
93. 

Besedilo: Krajevno gostinsko pod- 
jetje Trenta v likvidaciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
OLO Tolmin, odd. za gospodarstvo 

dne 19. decembra 1952. 
Št.  II/1-18/27-52 11602 
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Register 
invalidskih podjetij 

Spremembe 
94. 

Besedilo: Invalidsko puškarsko 
podjetje »Jelen«, Celje, 

Izbriše se Turnšek Mihael in vpi- 
še Pocajt Stanislav, knjigovodja, ki 
sopodpisuje listine računovodskega 
pomena. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 17. decembra 1952. 
Št.   243-2/5-1952 11675 

95. 
Besedilo: Invalidsko, podjetje >Jn- 

gorcklajn« v LJnbljani. 
Izbriše so Cerkvenik Jože in vpiše 
Rozman    Valentin,    računovodja, 

ki   sopodpisuje   listine   računovod- 
skega pomena. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 23. decembra 1952. 
Št   24.3-152/5-1952 11663 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

Vpisi 
9•. 

Besedilo: : Zavod za projektiranje 
vodnih in nizkih gradenj« (Ljublja- 
na,  Parmova 53). 

Naloge ustanove: Izdelovanje 
projektnih elaboratov iz področja 
vodnih in nizkih gradenj; nadzor- 
stvo uatT izvajanjem in vzdrževa- 
njem teh gradenj ter druge pro- 
jektne storitve. 

Ustanovitelj ustanove:Mada LRS. 
odločba št U-1150/2-52 z dne 15. 
XII. 1952. 

Gospodarski voditelj: Gospodar- 
ski svet vlade LRS. 

G št 5655/52 11679 
Besedilo: Zoološki vrt (Ljublja- 

na. Večna pot). 
Naloge ustanove so: Ureditev in 

vzdrževanje zoološkega vrta. 
Ustanovitelj ustanove: MLO glav- 

nega mesta Ljubljana, odločba Tajn 
št «71/52 z dne 18. junija 1952. 

Gospodarski voditelj: MLO Ljub- 
ljana, svet za gradbene in komu- 
nalne zadeve. 

G  št.  1416/52 11676 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

oddelek  za  gospodarstvo 
dne 23. decembra 1952. 

9?. 
Besedilo: »Snaga« (Ljubljana, 

Povšetova 12). 
Naloge ustanove so: Odvažanje 

smeti (gnoja) iz zgradb in dvorišč, 

vzdrževanje snage v mestu, čišče- 
nje in škropljenje cest in ulic, tr- 
gov, parkov itd-, čiščenje stranišč- 
nih jam, odvažanje odpadkov iz za- 
sebnih stanovanj  in lokalov. 

Ustanovitelj ustanove: MLO glav- 
nega mesta Ljubljana, odločba lajn 
št. 80b/52 z dne IS. VI. 1952. 

Gospodarski voditelj: MLO Ljub- 
ljana, svet za komunalne zadeve. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

oddelek  za  gospodarstvo 
dne 24. decembra  1952. 

G  št  5007/52 1171« 

98. 
Besedilo: Kmetijsko vrtnarska šo- 

la, Celje. 
Naloge ustanove: Splošna in stro- 

kovna dveletna vzgoja učencev za 
kvalificirane delavce ter kmetijska 
proizvodnja. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
tolj: MLO CeLje, odločba št 
1529/52-4 z dno 9. X. 1952. 

Za ustanovo podpisujejo: 
Maslov Drago, ravnatelj, samo- 

stojno, v okviru zakonitih določil 
ter pravil ustanove, Korber Franc, 
pomočnik ravnatelja, v odsotnosti 
ravnatelja, v istem obsegu ter Lav- 
cenčič Majda, računovodja, ki so- 
podpisuje listine finančnega pome- 
na. 
MLO Celje, odd. za gospodarstvo 

dne 25. decembra  1952. 
fat.   II-1165/3-52 6 

99. 
Besedilo: Mestna ljudska knjiž- 

nica, Celje. 
Naloge ustanove: Izposojanje 

knjig, vzdrževanje in oskrbovanje 
čitalnice ter knjigoveznice za last- 
no uporabo. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: MLO Celje, odločba št. 
1529/52-8 z dne 10. X. 1952. 

Za ustanovo podpisujeta: 
Ftecc Marica, upravnik, samo- 

stojno, v okviru zakonitih poobla- 
stil in pravil ustanove ter Arzcnšek 
Pavla, sopodpisuje vse listine fi- 
nančnega pomena. 

Št 838/1-52 9 
Besedilo: Plinarna — vodovod, 

Celje. 
Naloge ustanove: Oskrbovanje 

mesta z vodo in plinom ter vzdr- 
ževanje in razširjanje vodovodne- 
ga, plinskega in električnega 
omrežja. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: MLO Celje, odločba št. 739/1 
z dne 30. IV. 1952. 

Za   ustanovo  podpisujejo: 
Jošt Melbior, ravnatelj, samostoj- 

no, v okviru zakonitih pooblastil "in 
pravil ustanove, Novak Beatrice, 
knjigovodja in Tratnik Stane, obra- 
tovodja, ki sopodpisuje vse listine 
finančnega pomenn. 

Št. 585/2-52 7 
Besedilo: Snaga, Celje. 
Naloge ustanove: Čiščenje in 

škropljenje ulic in trgov, odvoz fe- 
kalij In smeti, vzdrževanje čistoče, 
javnih stranišč, desinfekcija in de- 

ratizacija, prodaja in predelava 
predmetov, potrebnih za vzdrževa- 
nje čistoče. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: MLO Celje, odločba št. 548/52 
z dne 28. III. 1952. 

Za ustanovo podpisujeta: 
Ručigaj Ivan, ravnatelj, samostoj- 

no, v okviru zakonitih pooblastil in 
pravil ustanove ter Gorišek Stanko, 
računovodja, ki sopodpisuje listino 
finančnega pomena. 

Št.  825/1-52 10 
MLO Celje, odd. za gospodarstvo 

dne 26. decembra  1952. 
100. 

Besedilo: Mestna slaščičarna, Rnv- 
ne na Koroškem. 

Naloge ustanove: Izdelava in pro- 
daja slaščičarskih izdelkov ter vse 
storitve obrti. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: LO mestne občane Ravne na 
Koroškem, št 549/1-52-V. 

Za ustanovo podpisujejo: 
Kotnik Leopold, upravnik, samo- 

stojno, v vseh zadevah razen v fi- 
nančnem poslovanju in listine po 
47. členu ezdgp pa skupaj z njim 
Puh Bolti, računovodja; v njegovi 
odsotnosti Pušnik Zofka, pomožni 
knjigovodja, vsi po zakonitih po- 
oblastilih. 

OLO Slovenj Gradec, 
oddelek  za gospodarstvo. 
dne 22. decembra  1952. 

H/3 št  31/358 11647 
101. 

Besedilo: Dom učencev elektro- 
gospodarske šole, Cerkno. 

Delovno področje: Oskrbovanje 
učencev s hrano in stanovanjem, 
pomoč pri učenju in politična v-go- 
ja. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: Svet zn industrijo vlade LRS, 
odločba št II. 859/1-52 z dne 2- IX. 
1952. 
OLO Tolmin, odd. za  gospodarstvo 

dne  10- decembra  1952. 
št.  H/l-19/8-52 11319 

Zadružni registei 

i. 
Vpisi 

Besedilo:  Semenarna, Ljubljana. 
Z odločbo predsedstva vlade LRS, 

št. II 971/1-52 z dne 13. X. 1952 in 
odločbo predsedstva Glavne zadruž- 
ne zveze LRS, št. 11/250 z dne 19. 
XIÎ. 1952, izdane na podlagi poobla- 
stila H. redne seje upravnega odbo- 
ra Glavne zadružne zveze LRS 29. 
X. 1952 je bilo podjetje ustanovlje- 
no za nedoločen čas. 

Poslovni predmet: Posredovanje 
prodaje semen za zadružne organi- 
zacije in državna kmetijska gospo- 
darstva; nakupovanje, kontrahira- 
nje, čiščenje, razkuževanje, vskla- 
diščen.je, prodaja in zamenjava pri- 
7nnn:h in drugih semen; organiza- 
cija    prodaje    viškov    semenskega 
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|>Iaga • druge ljudske republike 
rLRJ in v inozemstvo ter nakupo- 
vanje semenskega blaga v FLRJ in 
v inozemstvu; vzgujanjc poljskih, 
zelenjadnih in cvetličnih semen in 
sadik, gomoljev in čebulic trajnih 
vrtnih rastlin; pospeševanje načrt- 
ne vzgoje, razmnoževanje in pride- 
lovanje kvalitetnih semen, sadik, 
gomoljev in čebulic navedenih vrst; 
skrb, da pride v promet zanesljivo, 
pristno in kaljivo seme; strokovno 
pripravljanje semen za domači in 
inozemski trg; polnjenje vrečic s 
kakovostnimi zelenjadnimi in cvet- 
ličnimi semeni pod nadzorstvom za 
komisijsko prodajo na drobno; or- 
ganizacijska in strokovna pomoč 
zadružnim organizacijam pri razvi- 
janju semenske službe. 

V okviru podjetja so kmetijski 
obrati z glavno panogo proizvodnje 
semen »Selo« v Šentvidu pri Stični, 
v btaršah na Dravskem polju in v 
lilijah pri Gorici, lahko pa ustanav- 
lja podjetje tudi druge kmetijske 
obrate z glavno proizvodnjo semen. 
. Organ gospodarske uprave pod- 
jetja je Glavna zadružna zveza LRS 
v Ljubljani. 

Za podjetje podpisujeta: 
Pcterneij Anton, Ljubljana, Rud- 

nik 85  direktor, Šuligoj Ciril, Ljub- 
ljana, Vošnjakova 10, računovodja. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 26. decembra  1952. 

Z* 26/52-Zadr  VIII  91/1     11754 

Besedilo: Lesno podjetje OZZ 
Ljubljana okolica v Kamniku. 

Na 6. rednem občnem zboru 
Okrajne zveze kmetijskih zadrug v 
Ljubljani 28. VT. 1952 in v zvezi z 
zapisnikom seje upravnega odbora 
z dne 25. XII. 1952 je bilo podjetje 
ustanovljeno za nedoločen  Jas. 

Joslovni predmet: Posredovanje 
•• prodaji lesa in lesnih proizvo- 
dov za notranji trg in izvoz, odkup 
m prodaja lesnih proizvodov za 
lastni račun. 

Organ gospodarske uprave je 
Okrajna zadružna zveza Ljubljana 
okolica v Ljubljani. 

Za podjetje podpisujeta: 
Jeras Jože, Kami.ik, Mekinje 9/a, 

direktor, m Ogrin Cvetana, Kamnik, 
Mekinje 79/a, računovodja, v fi- 
nančnih zadevah. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 29. decembra  1952. 
Zt 27/52-Zadr VIII 92/1        44 

3. 
. Besedilo Kmetijska zadruga z o. 
J., Prepolje. 

Ustanovni zbor je bil 24. XI. 1952. 
Upravni odbor šteje 7 Slanov. 
Člani  upravnega odbora so: 
Rirbiš Ivan, predsednik, Skaza 

'rane, podpredsednik, Pušnik Jože, 
tajnik, Žunikovič Anton, blagajnik, 
kmetje, Macuh Alojz, delavec, Klr- 
biš Konrad in Golob Franc, kmeta, 
vsi v  Prepoljah. 

Okrožno   sodišče   v  Mariboru 
dne   5.   fanunrja   1952. 

Zadr VI 127 135 

Spremembe 
4. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j. Jurklošter. 

Na izrednem občnem zboru za- 
druge 9. XI- 1952 so se spremenila 
zadružna pravila. Delež znaša za 
nekmete in male kmete 500 din, za 
kmete 1000 din. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 17. decembra  1952. 

Zadr VII  115/12 11530 
5. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j. v Slov. Konjicah. 

Na občnem zboru 2. III. 1952 so 
se spremenila pravila. Delež znaša 
odslej 1000 din. 

Izbrišejo Gajšek Simon, Jevšcnak 
Alojz, Kuk Anton, Kline Anton, 
Straka Viljem, Leskovar Ivan in Ri- 
bič Anton in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Kolar Alojz, delavec, škalce, 
predsednik, Maculi Jože, namešče- 
nec, škalce, tajnik, Lampreht Mar- 
tin, delavec, Golii, Bogatin Viktor, 
delavec, Golič, Vončina Adolf, kmet, 
SI. Konjice, Medved Ivanka, delav- 
ka, Blato, Lampreht Viktor, dela- 
vec, Golič. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 26. decembra  1952. 

Zadr VI 120/26 11719 
6. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga, Drešinja vas, p. Petrovce. 

Po sklepu občnega zbora zadruge 
19. VIII, 1952 je zadruga prenehala 
poslovati  in prešla  v  likvidacijo. 

Likvidatorji so: Pristovšek Rado, 
pos. sin, Drešinja vas. Kosec Vinko, 
traktorist, Drešinja vas 33, Glogov- 
šek Nežka, zadružnica, Drešinja vas 
1, ki podpisujejo po dva skupaj. 

Likvidacijska firma:  kakor dosp- 
daj, s prlstavkom >v likvidaciji«. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 5, januarja 1953- 

Zadr VIII 86/2 166 
7. 

Besedilo: Okrajna zadružna zve- 
za, Šoštanj (sedež Šmartno ob Pa- 
kt). 

Na podlagi občnega zbora zveze 
6. XI. in izrednega občnega zbora 
18. XII. 1952, v zvezi z dovoljenjem 
OLO Šoštanj, sveta za gospodar- 
stvo z dne 1. XII. 1952, št. 1911/205- 
1952 se vpiše: Trgovsko podjetje 
OZZ s sedežem v šmartnem ob Pa- 
ki. 

Poslovni predmet: Trgovina s 
kmetijskimi stroji, orodjem, umet- 
nimi gnojili in sredstvi za varstvo 
rastlin, železnino, kovinskimi izdel- 
ki, električnim iriaterialom, barva- 
mi in laki, kemikalijami in potreb- 
ščinami, steklom in porcelanom, 
živino in živinsko krmo, sadjem in 
zelenjavo, semeni, gradbenim mate- 
rialom in odkupom kmetijskih pri- 
delkov in gozdnih sadežev na de- 
belo. 

Organi podjetja so: delavski svet, 
upravni odbor in direktor. 

Za podjetje podpisujeta: Ermenc 
Ivan, direktor in Štajner Franc, ra- 
čunovodja, oba Šmartno ob Paki. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 7. januarja 1953. 

Zadr VIII 33/8 210 
8. 

Besedilo: Stanovanjska zadruga z 
o. j. Zagorje ob Savi. 

Izbrišejo se: Pražnikar Leopold, 
štern Edvard, Bajuk Milan, Rus 
Hinko, Drnovšek Franc, Bazelj 
Ivan, Kariž Velislava, Klukej Franc, 
Vahtar Alojz in Pečar Leopoldina 
in vpišejo novi člani upravnega pd- 
bora: 

Kovše Alojz, krojaški mojster, 
podpredsednik, Kenda Vida, name- 
Sčenka, Garanini Vinko, rudar, Ko- 
lenc Alojz, rudar. Slana Karel, rud- 
niški tesar, vsi v Zagorju. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 8. januarja 1953. 

Zadr VII  42/21 211 
9. 

Besedilo: Obrtniška nabavna in 
prodajna zadruga mizarjev z o- j. 
v Solkanu. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
z dne i. III. 1952 se izbrišejo ••••• 
Štefan, Prijon Janez, Bratina Vale- 
rijan in SrebrniS Alojzij, vpišejo 
pa novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Hlede Mario, mizar, Ulica IX. 
koipusa 281, Srebrnič Henrik, mi- 
zar. Ulica Sv. Štefana 39, Žerjal 
Alojz, mizar, Partizanska 14, Gomi- 
šček Štefan, mizar. Ulica Sv. Štefa- 
na 16, Jug Vladimir, mizar, Ulica 
IX- korpusa 327 in Čubej Mirko, mi- 
zar, Spenjača, vsi v Solkanu. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 5. decembra 1952. 

Zt 210/48-12 11424 
10. 

Besedilo: Kmetijska zadruga, Sr- 
penica. 

Na izrednem   občnem   zboru    18. 
XI. 1952 so bila spremenjena pra- 
vila- Delež znaša 500 din. Član od- 
govarja za obveznosti zadruge 8 
6kratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega deleža. 

Okrožno  sodišče  v  Gorici 
dne 13. decembra  1952. 

Zt  191/48-18 11421 
11. 

Besedilo: Zadružno lesno podjet- 
je, Gorica. 

Na podlagi sklepa rednega zbora 
OZZ Gorica z dne 22. VI. 1952 in na 
podlagi odločbe Okrajne zadružne 
zveze Gorica št- 1532/1-52 z dne 10. 
XII. 1952 se je ustanovilo Zadružno 
lesno podjetje s sedežem v Volčji 
Dragi, ki je pod upravnim vod- 
stvom OZZ Gorica. Nakupovalo, 
odkupovalo in prodajalo bo lesne 
Sortimente (hlodovino, rezan in tesan 
les, oblovino, celulozo, drva za kur- 
javo in premog); predelavalo bo les 
v lesne proizvode z lesno žago, mi- 
zarsko, sodarsko in kolarsko ielav- 
nico ter zabojarno. 
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Pooblaščenci za podpisovanje so: 
Miška   Ivan,   direktor,   Sempeter 

250,  Humar  Miroslav, računovodja, 
Solkan, Mlinska 35 in Lapajne Ig- 
nacij, komercialist. Miren 80. 

Zt 36/52-2 11569 
Besedilo: Vinogradniška obdelo- 

valna zadruga »29. november« na 
Gradišču. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
z dne 2. II. 1952 se izbrišeta člana 
Žorž Viktor in Kavčič Angela, vpi- 
šeta pa nova izvoljena člana uprav- 
nega odbora: 

Volk Lambert, Gradišče 65, Ma- 
jer Pavla, Gradišče 13. 

Zt   26/50-25 11571 
Besedilo: Zadružno odkupno pre- 

delovalno podjetje »Klavnica«, Toi- 
min. 

Na podlagi sklepa izrednega zbo- 
ra OZKZ Tolmin z dne 15. VI- 1952 
in na podlagi odločbe Okrajne za- 
družne zveze Tolmin, št. 1593/1-52 z 
dne 10. XI. 1952 so je ustanovilo 
Zadružno odkupno predelovalno 
podjetje »Klavnica«, Tolmin. Pod- 
jetje, ki je pod upravnim vodstvom 
Okrajne zadružno zveze Tolmin, bo 
odkupovalo klavno živino, jo pro- 
dajalo v živem in zaklanem stanju; 
prodajalo bo meso in mesne izdel- 
ke v svojih poslovalnicah na drob- 
no in na debelo, odbiralo živino za 
izvoz in jo izvažalo po izvoznih 
podjetjih, nabavljalo plemensko ži- 
vino v okraju in izven okraja ter 
jo prodajalo KZ; v svojih obratih, 
v klavnici in predelovalnem obratu 
bo opravljalo uslužnostno klanje ži- 
vine, v svojem predelovanem obra- 
tu pa predelovalo meso v mesne 
izdelke- 

Pooblaščenci za podpisovanje so: 
Berginc Peter, apravnik, Tolmin, 

Bazoviška 19, Obid Stanko, obrato- 
vodja, Tolmin, Bazoviška 19 in 
Kavčič Viktor, knjigovodja, Tolmin, 
Trg. P. Skalarja 5. 

Zt 38/52-4 11568 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 17. decembra 1952. 
12.   • 

Besedilo: Kmečka nabavno pro- 
dajna zadruga z o. j. v Ledinah. 

Na podlagi sklepa izrednega obč- 
nega zbora 30. XII. 1951 v zvezi s 
potrdilom tajništva gospodarskega 
sveta OLO Tolmin z dne 24. XII. 
1952, št. II/8-7/84-52 se je tej zadru- 
gi pridružila Kmetijska zadruga v 
Govejku. 

Besedilo odslej: Kmetijska za- 
druga z o. j., Ledine (sedež Go- 
ve jk). 

Izbrišejo se Mohorlč Franc, Ča- 
dež Franc, Možina Andrej, Brence 
Vlncenc, Istenič Ludvik in Gruden 
Viktorija ter vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Kosmač Franc, kmet, Mrzli ••• 9, 
Bogataj Vinko, delavec, Govejk 18, 
Vehar Stanko, kovač, Govejk 22, 
Brence Frančiška, gospodinja, ,Sp. 
Vrsnik 8, Kosmač Pavel, kmet, Go- 

vejk 2, Lazar Tomaž, kmet Vrsnik 
16. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 5. januarja 1953. 

Zt 53/47-25 208 
13. 

Besedilo: Kmetijska zadruga na 
Verdu. 

Na občnem zboru 11- V. 1952 so 
se spremenila zadružna pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z omejenim jamstvom na Verdu. 

Delež znaša 1000 din, delež dru- 
žinskega člana zadružnika pa 200 
din. člani odgovarjajo za obvez- 
nosti zadruge z desetkratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oz. družinskega deleža. 

Izbrišejo se Dobrovoljc Franc, 
Remžgar Jože, Susman Jakob, Hren 
Ivana, Petrič Martin in vpišejo no- 
vi člani upravnega odbora: 

Ahčan Stane, kmet, Verd 42, Na- 
code   Julka,   gospodinja,   Verd   94, 
Nagode Anton, delavec, Verd 80- 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 16. decembra 1952. 

Zadr  VI  78/7 11474 

U. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga >Napredek« v Ivančni go- 
rici. 

Na izrednem občnem zboru 2. XII. 
1952 je zadruga prenehala poslovati 
in prešla v likvidacijo- 

Likvidatorji so: Kastelic Franc, 
Mleščevo 40, špendal Franc, Mle- 
ščevo 16, Glavan Jože, Malo čeme- 
lo 7, vsi kmetje, kj podpisujejo po 
dva skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor do- 
slej, s pristavkom »v likvidaciji«. 

Okrožno sodišče v Ljubljani, 
dne 18. decembra 1952. 

Zadr VII 127/3 11576 
15. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga na Jezici. 

Po sklepu izrednega zbora 29. VI. 
1952 je zadruga prenehala poslova- 
ti in prešla v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej 
s pristavkom >v likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Peršin Franc, Je- 
zica 21, Erjavec Janko, Jezica 26, 
Rotar Janez, Jezica 32, Škerlep Loj- 
ze, Mala vas 5, Cunder Franc, Ste- 
zice 5, vsi kmetje, ki podpisujejo 
po dva skupaj. 

Zadr VII 97/2 11733 
Besedilo: Zadružno izvozno-uvoz- 

no podjetje Slovenija-Sadje, Ljub- 
ljana. 

Z odločbo Glavne zadružne zveze 
LRS, Ljubljana z dne 22. XII. 1952, 
št. 11/246 C se je dopolnil poslovni 
predmet, in sicer: 

Podjetje se lahko bavi tudi z od- 
kupom in prodajo na debelo, in si- 
cer z vsemi proizvodi, ki jih izvaža 
in uvaža. Te posle opravlja podjet- 
je v dopolnitev izvoznih in uvoznih 
poslov kot svoje glavne naloge. 

Zadr VIII 81/2 11730 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 26. decembra 1952. 

16. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalne 

zadruga, Dravlje-šiška. 
Na zboru 12. XII. 1952 je zadruga 

prenehala poslovati in prešla v lik- 
vidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej 
s pristavkom >v  likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Filiplič Jože,Vod- 
nikova 277, Mohar Antonija, Jer- 
nejeva 6 in štrukelj Miha, Žapužka 
8, vsi kmetje v Ljubljani, ki pod- 
pisujejo po dva skupaj. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 30. decembra  1952. 

Zadr VII 104/2 97 
i?. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga, Spod. Kungota. 

Izbriše se Medved Anton in vpiše 
novi izvoljeni član upravnega od- 
bora: 

Žižek Jože, zadružnik. Gradišče. 
Bauman Ivan je predsednik, Ger- 
šovnik Franc pa podpredsednik od- 
bora. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 5. junija 1952. 

Zadr ? 67 5554 
18. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Gor. Bistrica. 

Izbrišejo se Spiclin Ivan, Kram- 
pač Ferdo, Čižmašija Ignac in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Lebar Ivan, Gerič Mu Uja, Graj 
Martin, Copot Martin, Glavač An- 
tOD, kmetje, Gor. Bistrita. Kolenc 
Stefan je predsednik, šernek Ivan, 
tajnik odbora. 

Okrožno sodišče v  Mariboru 
dne 18. novembra 1952. 

Zadr III 17 10589 
19. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j-, Gomilice. 

Izbrišejo <,c Zver Janez, Rodi 
Ivan, Domiiiko Jožef, Zorko Ivan, 
Tkalec Štefan in vpišejo novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Jerebic Štefan, Horvat Štefan. Fc- 
renček Franc, Matjašec Jožef, 
kmetje in Kolenc Štefan, čevljar, 
vai v Gomilici. Horvat Štefan je 
predsednik, Zver Štefan pa tajnik 
odbora. 

Vpiše se zadružni obrat: Trgovi- 
na z mešanim blagom v Gomilici, 
ki bo trgovala z mešanim blagom 
(izvzemši metrsko tekstilno blago in 
konfekcijo), z živino In kmetijskimi 
pridelki. 

Zadr III 25 11349 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga »Želeno polje«, Puconcl. 
Zadruga je prešla na podlagi 

sklepa občnega zbora z dne 5. VI- 
1952 v likvidacijo- 

Likvidatorji so,- Harkai Ivan. Ku- 
har Koloma«, Žibrik Josip, Farteli 
Aleksander in Lukač Janez, vsi za- 
družniki v Pjconcih, ki podpisujejo 
po dva skupaj. 
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Likvidacijska   firma:   kakor   do- 
Wej, s pristavkom  >v likvidaciji«. 

Zadr IV  13 11351 
_ Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
•• Vinarje. 

Izbrišejo se Bukovnik Ivan, Brg- 
lez I1 rane, Onič Valentin, Mlakar 
rranc in vpišejo novi izvoljeni 'Sla- 
ni upravnega odbora: 

Ratej Julijanti, kmetica, Titi Vin- 
ko, kmet. sin, Vinarje, Leskovar 
1'ranci kmet, Mlakar Alojz, kmet. 
sin, Preloge. Mlakar Alojz je pred- 
sednik, Pučnik Ivanka pa tajnik od- 
bora. 

Zadružni delež znaša odslej 500 
din, z tokratnim jamstvom. 

Zadr VI 91 11065 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 11. decembra  1952. 

. Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
it Vuzenica. 
t••• •,0<11••» sklepa zbora prizade- 
tih zadrug se je s to zadrugo spo- 
jila  Kmetijska  obdelovalna   zadru- 
ga   »•••••   Grubelnik«.   Vuzenica, 
ter s tem prenehala obstojati. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne  13. decembra  1952. 

„. Zadr I 21 11473 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga, Cven. 
i ?fdr£ÇVe Drešla "a podlagi od- 
i^CvPLO Ljutomer z dne 24. XI. 
1952 st 2237-1773/7/52 v likvidacijo. 
, likvidatorji so: ing. Stcpančič bu- 
\t?r aerPn?m- Ljutomer, Hozjan 
Milica,    knjigovodja,    Stara    Nova 
Kri'Ä*1*/""?2- vin,i6ar- Plešivica, Kristofic Marija, zadružnik, Cven, 
•• podpisujejo po dva skupaj. 

Zadr V 60 11469 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga Stara Nova vas 
Zadruga je prešla na podlagi od- 

o-o° °hP .^•••• * dne 15. X. ••02 v likvidacijo. 

UrHS?Vid^ji *o: StoJko Albin, 
kmet- tehnik, Mota, Balažič Zefika 
knjigovodja in Lešnik Franc, za- 
diuznik, oba iz Stare Nove vasi, ki 
podpisujejo po dva skopaj. 

Likvidacijska   firma:   kakor   do- 
Mej, s pristavkom  >v  likviidacijk 

Zadr V 52 11468 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne  15. decembra 1952. 
22. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga >Miško Kranjec«, FikSinci. 

Zadruga je prešla na podlagi 
sklepa občnega zbora 27. VII. 1952 
v likvidacijo. 

Likvidatorji so: Videtdč Miha, 
Uolsedcl I-rane, Vogrinčič Josip, 
zadružniki in Ungar Janez, knjigo- 
vodja, vsi v FikSincib, ki podpisu- 
jejo po dva skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej 
s pristavkom »v likvidaciji«. 

Zadr IV 1 11006 
. Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
J., L'ilovci. 

Izbrišejo &e Gutman Jožef, Ivanič 
Jožef, Meričnjak Jožef in vpišejo 
uovi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Beiden Jožef (155), kmet, pred- 
sednik; Bcrden Jožef (3), čevljar; 
Lovrenčič Jožef, kmet; Horvat Stc- 
fun, kmet; Lovrcnčič Janez, kmet, 
blagajnik; Trajbarič Ivan, čevljar, 
tujnik,  vsi   v  Filovcih. 

Zadr III 14 11603 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Lovrenc na Pohorju. 
Izbriše se Planinšič Roman in 

vpišeta nova izvoljena člana uprav- 
nega odbora: 

Petrun Jože,   kmet,   in   Pergarec 
lože, karjač, Lovrenc na Pohorju. 

Zadr I 48 11605 
Besedilo: Ribarska zadruga z o. 

j-, Maribor. 
Izbrišejo se Radar Jože, Železnik 

Valentin, Prodanovič Štefan, Suhy 
Bronislav in vpišejo novi izvoljeni 
člani   upravnega  odbora: 

Vrtovec Stane poslovodja, Gustin- 
vič Justin, mehanik in Kuhar Jože, 
nameščenec TAM,  Maribor. 

Zadr II  156 11604 
Okrožno sodišče  v Mariboru 

dne  19. decembra  1952. 
25. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga, lijašcvci- 

Zadruga je prešla na podlagi od- 
ločbe OLO Ljutomer z dne 24. II. 
1952, št. 2278-1773/22 a/52 v likvida- 
cijo. 

Likvidatorji so: Dežnik Stane in 
Jundl Janez, uslužbenca, Ključarov- 
ci ter Peršak Maks, zadružnik, lija- 
šcvci, ki podpisujejo po dva skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej 
s pristavkom »v likvidaciji*. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 22. decembra  1952. 

Zadr V 46 11621 
24. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Turiška vas. 

Izbrišejo se Plazovnik Marija, 
Lavre Avgust, Aberšek Alojz in 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Habcrmut Ivan, Štalekar Domi- 
nik, Golavabuka, Mihcv Ferdo, Tu- 
riška vas, Štalekar Pavla, Kavdik 
Franc, kmetje, Zormun Franc, kmet. 
sin, Golavabuka. Zadružni delež 
znaša odslej: za velike kmete 1500, 
za srednje kmete 1000, za male 
kmete 500 in za delavce in usluž- 
bence 250 din. Jamstvo je petkrat- 
no. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 26. decembra 1952. 

Zadr IV 97 11720 
25. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j. v Trebelnem. 

Na podlagi sklepa občnega zbo- 
ra 50. III, 1952 so se spremenila za- 
družna pravila. Člani odgovarjajo 
zu obveznosti zadruge z 20kratnim 
zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega   oz.   družinskega   deleža. 

Članski delež se zviša od 100 na 1000 
din. 

Izbrišejo se: Tomič Jože, Eržen 
Miha, Pavlin Leopold, Miklavčič 
Jože in vpišejo novi izvoljeni član» 
upravnega odbora: 

Tomi'5 Ana, delavka, Trebelno 22, 
Starič Zofka, gospodinja, Malne 5, 
Pungerčar Karel, poljedelec, Malne 
6, Ribič Karel, uslužbenec, Trebel- 
no in pooblaščenec za sopodpisova- 
nje Rugclj Milan, poslovodja KZ 
Trebelno 32. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 1. oktobra 1952. 
Zadr IV 5/3 9402 

26. 
Besedilo: Kmetijska delovna za- 

druga >Rdcča zvezda« z o. j. v Beli 
cerkvi. 

Na podlagi sklepa obč. zbora 21. 
II. 195) se izbrišejo Rešetič Franc, 
Dežman Roži, Rodič Martin, Klobu- 
čar Franc in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Rešetič Julka, Čadreže 7, Rešetič 
Martina, Tomažja vas 8. delavki, 
Tramte Jože, Vinji vrh 40, Turk An- 
ton, Vinji vrh 17, kmeta. 

Na podlagi sklepa obč. zbora 6. 
IV. 1952 se izbrišejo: Rešetič Julka, 
Jarkovič Jože, Pavšelj Avgust in 
vpiše novi izvoljeni član upravnega 
odbora: 

Miklavčič Jože, delavec, Građe- 
nje 9. 

Okrožno  sodišče v  Novem   mestu 
dne  13. oktobra  1952. 

Zadr IV 36/2 9543 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j. v Kapelah. 

Na podlagi sklepa obč. zbora 15. 
VI. 1952 so se spremenila zadružna 
pravila. Člani odgovarjajo za ob- 
veznosti zadruge z 20kratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oz. družinskega doleža. Član- 
ski delež znaša 500 din, delež dru- 
žinskega člana zadružnika 200 din. 
Upravni odbor sestavlja 9 do 11 
članov, nadzorni odbor pa 3 do 5 
članov. 

Izbrišejo se: Veblo Andrej, sinko 
Štefan, Hadanovič Franc, Radauo- 
vič Miha, Hotko Alojz, Kramar Jo- 
že, Vidmar Drago, Volčanjk An- 
drej in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

škvarč Jože, Jcreslavec 45, Fcr- 
lan Jože, Vrhjc 23, Scvnik Rudolf. 
Župelovec 4, Zorčič Slavko, Kapele 
56, Radanovič Franc, Rakovec 6, 
Stergar Miho, SJogonsko 7, kmetje. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne   50.  oktobra   1952. 
Zadr Tli 159/5 10104 

28. 
Besedilo: Kmetijska zadrugu z o- 

j. v št. Petru. 
Na podlagi sklepa izrednega obč- 

nega zbora 7. XI. 1932 so se spre- 
menila zadružna pravila- Upravni 
odbor sestavlja 7—11 članov. 
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Izbrišejo se June Alojz, Gotlib 
Franc, Uhernik Anton, Teropšič 
iinton, Florjančič Jože, Rabzelj Ja- 
nez in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Kirar Franc, viničar, Trška pora 
36, Beve Anton, kmet, Kij 1, Kra- 
mar Jože, kmet, Luterško selo 4, 
Seško Kari, sedlar, Trška gora 36, 
Florjančič Ana, gospodinja, Otočec 
21, Vidic Jože, Otočec 34, Brulc 
Ignac, Gor. Kronovo 6, Jerman Mi- 
ha, Grčevje 5, zadružniki, ter po- 
oblaščenci za sopodpisovanje: Herg 
Ivan, upravnik KZ št. Peter, Gor- 
nik Mimi, knjigovodja, Št. Peter, 
Bobič Milka, knjigovodja KZ, št. 
Peter 41- 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 16. decembra 1952. 
Zadr III 49/6 11493 

29. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z 

omejenim jamstvom v Krškem. 
Po sklepu zbora 12. I. 1951 je za- 

druga prenehala poslovati in prešla 
v  likvidacijo. 

I ikvidacijska firma: kakor doslej 
s piistavkom »v likvidaciji«. 

Likvidatorji: Mižigoj Dragica, na- 
meščenka, Stara vas — Videm 41, 
Jurečič Nada, nameščenka. Krško 
116, Vidic Drago, upokojenec, Kr- 
ško 11, ki podpisujejo po dva sku- 
paj- 
Okro/no  sodišče v Novem  mestu 

dne 8.  januarja  1953. 
Zadr III 50/5 268 

Izbrisi 
30 

Besedilo:  Gozdarsko  živinorejska 
delovna zadruga v Gornjem gradu. 

Zaradi združitve s Kmetijsko za- 
drugo z o. j- v Gornjem gradu. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 18.  decembra  1932. 

Zadr VIII  109/2 11573 
31. 

Besedilo:   Potrošniška   zadmga   z 
o. j. v Trnovljah. 

Zaradi končane likvidacije. 
Okrožno sodišče v Celju 
dne 24. decembra 1952. 

Zadr VIII 74/2 11703 
32. 

Besedilo: Obnovitvena zadruga v 
Cerknem, 

Zaradi končane likvidacije. 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 4- decembra 1952. 
Rez  8/45-15 11291 

33. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j. v Govejku. 
Zaradi pridružitve Kmetijski za- 

drugi z o. j., Ledine. 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 5. januarja 1953. 
Zt 21/49—10 209 

34. 
_ Besedilo: Potrošniška zadruga ra- 
jona  •  z  omejenim   jamstvom    v 
Ljubljani. 

Zasadi končane likvidacije. 
Zadr VII  119/3 1141» 

Besedilo: Zveza živinorejskih za- 
drug,   zadruga   z   omejenim   jam- 
stvom, Ljubljana. 

Zaradi kon'Sane likvidacije. 
Zadr V  113/6 •579 

Besedil«:   Kmetijska obdelovalna 
zadruga »Selca« v Predosljah. 

Zaradi končane likvidacije. 
Zadr VII 71/4 11732 

Besedilo:   Kmetijska  obdelovalna 
zadrnga »Gruda«, Prczrenje. 

Zaradi končane likvidacije. 
Zadr  VIII  58/3 11577 

Besedilo:  Kmetijska  obdelovalna 
zadruga »Sava« v Vogljah. 

Zaradi končane likvidacije. 
Zadr VII 60/4 115S0 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadrnga »Oton Župančič« v Zapo- 
gah. 

Zaradi   končane   likvidacije. 
Zadr VII 66/4 11578 

Okrožno  sodlšie v  Ljubljani 
dne 18. decembra  1952. 

Besedilo:   Kmetijska   obdelovalna 
zadruga »šmnrjetski« v Stražišču. 

Zaradi končane likvidacije. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 26. decembra  1952. 
Zadr VII 64/6 11731 

35. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j. v Slamni vasi »v likvidaciji«. 
Zaradi   končano   likvidacije. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 17. oktobra 1952. 

Zadr IV 47/4 9715 
36. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Lokvica. 

Zaradi   spojitve  s   Kmetijsko   za- 
drugo z o. j- Metlika. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne  10. decembra  1952. 

Zadr TU 145/2 11347 
37. 

Besedilo Kmetijska delovna za- 
druga Trška gora; KDZ »Dan zma- 
ge«, St. Peter. 

Zaradi  priključitve   k   Kmetijski 
zadrugi z o. j-, St. Peter. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 16. decembra 1932. 
Zadr III  49/6 11494 

38. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j. Božakovo »v likvidaciji«. 
Zaradi  končane likvidacije. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 27.  decembra  1952 

Zadr  IV  29/3 11748 

Trgovinski register 

Vpisi 
39. 

Besedilo:    Prodajalna   časopisov, 
Premrn Rihard (Vipava). 

Imetnik:  Premru  Rihard, Vipava 
234. 

Obratni   predmet:  Prodaja   časo- 
pisov in pisalnih potrebščin. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 26. decembra 1952. 

Zt 37/52-4 45 

40. 
Besedilo:   Recel j  Pavla,   gostilna 

(št Jernej, OLO Novo mesto). 
Imetnik:   Recel j   Pavla,   gostilni- 

čarka, št- Jernej 13. 
Obratni predmet: Izvršovanje go- 

stinske obrti. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 5, decembra 1952. 
Zt 278/52 — Reg A II 91/1     11154 

Razglasi sodišč 

11396 
PoziT upnikom 

Po 8. členn uredbe o likvidaciji 
razmerij, nastalih z zaplembo pre- 
moženja (Ur. list FLRJ, št. 23-196/49), 
je uveden pri okrajnem sodišču 1 
v Ljubljani likvidacijski postopek 
glede zaplenjenega premoženja spo- 
daj navedenih oseb- 

1. čuden Lovro, Kožarje 101, 
kmet, nepremičnine v vrednosti 
117.810 din, premičnine v vrednosti 
1090 din, Zp 660/46. 

2. Vrščaj Avgunt, Čcšnjico 20, 
OLO Sostro, premičnine 19.220 din, 
Zp 755/46- 

5. Čižman Janez, Tacen 75, trgov- 
ski pomočnik, nepremičnine 154.084 
din, I  1986/48. 

4. Dovjak Alojz, Vrhovci 66, 
Ljubljana, uradnik, nepremičnino 
229.800 din premičnine 5500 din, Zp 
55/46- 

5. Mrve nei Edvard, Prclovčeva 6, 
Ljubljana, uslužbence, nepremični- 
ne 7904 din, premičnine 48.654 din, 
I 179/52. 

6. Tesnor LoTrenc, Dobrunjc, 
MLO Ljubljana, posostnik, nepre- 
mičnine 26.770 din, premičnine 212S 
din, Zp 587/46- 

7. Erjavec Ivan, Zadvor 52 pri 
Dobrunjah, delavec, nepremičnine 
11.747.5 <l;in, premičnine 1030 din, 
Zp 367/45. 

8. Trb';vn Janez, Kleče 10, p- Dol 
pri Ljubljini, posestnik, nepremič- 
nine 528.850 din, premičnine 11.000 
din, Zp  427/45. 

9. Selan Jože, Dobrunjc 44, MLO 
Ljubljana, kmet, nepremičnine 
48.412   din,  Zp  447/46. 

10. Čcsnik Pavel, Ljubljana, Lon- 
čarska steza 12, podjetnik - študent, 
premičnine 96350.70 din, I 418/51. 

Vsi upniki se pozivajo, da v roku 
60 dni po objavi tega razglasa pri- 
glasijo svoje terjatve nasproti zu- 
plonjenem'i premoženju in obenem 
dokažejo, da so že svoj čas terjatvo 
in izločitvene zahtevke pravočasno 
priglasili oz. iztožili ali da jim rok 
za vložitev tožbe po 5. in 21. členri 
zakona o zaplembi premoženja in 
o izvajanju zaplembe še ni potekel. 
Kasneje vložene prijave bodo zavr- 
jene kot zakasnele. 

Organi, ki opravljajo zaplenjeno 
premoženje, morajo v istem roku 
predložiti popis premnžrnja in ter- 
jatev   nasproti   tretjim  osebam   ter 
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se izjaviti o izterljivosti posamez- 
nih terjatev- 

Okrajno sodišče I v Lj jiljani 
dne 27. novembra  1952. 

Oklic o skrbnikih in razpravah 
Postavljeni skrbniki bodo v tožbah za- 
stopali tožence, katerih blvalilčo nI zna- 
no, na njihovo nevarnost In stroške, 
üokler se sami ne zglasljo aH ne Ime- 

nujejo pooblaščence. 
G 147/51 11495 

Tožba za razvezo zakona: 
Colja Peter, Nova Gorica, Prista- 

va 71, zopef Batista Albina, Gori- 
ca, Via Vaccano 6, Italija. Vročitev 
sodbe z dne 25. IV. 1952, opr. ät. G 
147/51 po dip'jomatski poti je bila 
brezuspešna. Skrbnik je Lah Ru- 
dolf,   tusodni   uslužbenec. 

Okrajno sodišče v Gorici 
dne 12. decembra 1952. 

Amortizacije 
Uvede se postopanje za amortizacijo 
vrednotnic, katerih imetniki se pozivajo, 
naj v danem Toku priglasijo sodišču svoje 
pravice, sicer se bodo vrednotnice izrekle 

za neveljavne. 
I R OS/52 6060 

Fekonja Martin, Ptuj, Slovenski 
trg 12, prosi za amortizacijo zaviyo- 
valne police >Slavije< jugoslovan- 
sko zavarovalne banke v Ljubljani, 
št. 22.425 z vsoto 20.000 din. Prigla- 
sitvcni rok: dva meseca od te ob- 
jave. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne   13.  junija  1952. 

Oklic dedičem 
naj v danem roku priglasijo soaUČU 

svoje dedne pravice ali imenujejo po- 
oblaščenca, ker Jih bo sicer pri zapu- 
S-toskl razpravi zastopal skrbnik, nespre- 
jeti deleži pa bodo izročeni državi ozi- 
roma Jih bo za dediče, ki so znani, a 
neznanega   bivalliča,   hranil   skrbstveni 

organ. 
O 217/51-26 11298 

Potočnik Neža, gospodinja, Knape 
9, p. belca nad šk. Loko, je umrla 

- , • -V,51 brez sporočila poslednje 
volje. Njen nečak Modic Janez, ne- 
znanega bivališča v Ameriki in nje- 
govi morebitni bratje in sestre so- 
dišču niso znani. Priglasitveni rok: 
sest 'mosocev od te objave. 

Okrajno  sodišče  v  Kranju 
dno 9. decembra 1952. 

Razne objave 

Poziv upnikom in dolžnikom 
naj v danem roku priglasijo terjatve 
oziroma poravnajo svoje obveznosti do 
podjetij    v    likvidaciji,    sicer    se    bodo 

dolgovi sodno izterjali. 
Št.   6 16S 

Z odloibo vlade LRS, št. 11-1115/1- 
52 z dne 21. XI. 1952 je prešlo dr- 
žavno gospodarsko podjetje Agro- 
projekt z dnem 1. decembra 1932 v 

likvidacijo. V likvidacijski komisiji 
so: Weiksìer Oton, višji referent, 
ing. Szekely Zoltan, gradbeni Inže- 
nir, in Christof Bogomir. Priglasit- 
veni rok: do 31. januarja 1953. 

Agroprojckt Ljubljana 
138 

»Dom igre in delac Tovarne de- 
korutivnih tkanin, Ljubljana, Ce- 
lovška cesta 280 je po sklepu 
upravnega odbora prešel v likvida- 
cijo. Priglasitveni rok: 30 dni po 
tej objavi. 

Tovarna   dekorativnih   tkanin, 
Ljubljana, Celovška 280 

101 
Državno gostinsko podjetje Ho- 

tel »Bellevue« Ljubljana, je prešlo 
s 1. januarjem 1933 v Likvidacijo 
(odločba sveta za gospodarstvo 
MLO glavnega mesta Ljubljana G 
5683/52 z dne 25. XII. 1952. Prigla- 
sitveni rok: 30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 
267 

Kmetijska obdelovalna zadruga 
Dravljc-Šiška je po sklepu z dne 
12. XL1. 1952 prešla v likvidacijo. 
Priglasitveni rok: 14 dni od te ob- 
jave. 

Likvidatorji 
167 

Kmetijska delovna zadruga »19. 
marec-i, Golo je po sklepu občnega 
zbora 6. X. 1952 prešla v likvidaci- 
jo. Priglasitveni rok: en mesec po 
tej objavi. 

Likvidacijska komisija 
590 

Potrošniška zadruga z o. j. v Me- 
dvodah je po sklepu obč. zbora 16. 
Vili. 1950 prenehala poslovati. Pri- 
glasitveni rok: 14 dni po tej objavi. 

Likvidatorji 
11722 

Krojaško šiviljska zadruga z o. j. 
Vrhnika  je   s  sklepom   upravnega 
odbora    zadruge    dne   20.   XI.   1952 
prešla   v   likvidacijo.    Priglasitveni 
rok: 30 dni od te objave. 

likvidatorji 
359 

Kmetijska    obdelovalna    zadruga 
na Jezici je v likvidaciji. Priglasit- 
veni rok: do 28. februarja 1953. 

Likvidatorji 
št.  5/52 184 

Nu podlagi odločbe LO Polje, št. 
855/1-52 z dne 24. XII. 1952 preide 
podjetje »Čevljarstvo« z dnem 31. 
XII. 1932 v Lkvidacijo. Priglasitveni 
rok: do 31. I.  1953. 

Likvidacijska komisija 
11426 

Po sklepu izrednega zbora za- 
družnikov 12. VI. 1952 je prešla 
Kmetijska delovna zadruga, Jurje- 
vica, okraj Kočevje v likvidacijo- 
Priglasitveni rok: do 15. I. 1955. 

Likvidacijski odbor 
11531 

Kmetijska   delovna   zadruga   »Ze- 
leno polje« v Puooncih je prešla v 
likvidacijo. Priglasitveni rok: do 23. 
ianuarja  1953. 

Upravni odbor 

Št. 208 11749 
Kmetijska delovna zadruga »Mi- 

ško Kranjec« v Fikšincih preide po 
sklepu obč. zbora 27. VII. 1952 za- 
radi reorganizacije v likvidacijo. 
Priglasitveni rok: do 25. I. 1953. 

Likvidacijska komisija 
Št. 2691 11750 

Z odločbo OLO Šoštanj, št. 
104S/2-52 z dne 12. XI. 1952 preide 
Trgovsko podjetje ^Material« za 
gradnje in reprodukcijo, Šmartno 
ob Paki z dnem 31. XII. 1952 v likvi- 
dacijo. Priglasitveni rok: do 31. L 
1953. Likvidacijska komisija 

11355 
Z odločbo Obč. LO Šmartno pri 

Litiji so prešla v likvidacijo Kra- 
jevna obrtna podjetja Šmartno pri 
Litiji. Priglasitveni rok: 30 dni po 
tej objavi. 

Likvidacijska komisija 
Št. 2232/52 11583 

Na podlagi sklepa zbora prizade- 
tih zadrug se je spojila s Kmetij- 
sko zadrago z o. j. Vuzenica Kme- 
tijska obdelovalna zadruga »Franc 
Grubelnik«, ter s tem prenehala ob- 
stojati- Priglasitveni rok: do 13. III. 
1953. 
Kmetijska zadruga z o. j. Vuzenica 

Izgubljene listine 
preklic a jejo 

Ahlln Ivan, Grosuplje 48, indeks 
gradbene fakultete TVS v Ljublja- 
ni. 372 

Andolšek Cirila, Dijaški dom, 
šmihel pri Novem mestu, osebno 
izkaznico ser. št. 0319915. 124 

Andrič Stana, Ljubljana, Hradec- 
kega 26, osebno izkaznico, reg. št. 
48351-51, ser. št. 0070641 in člansko 
sindikalno izkaznico, izdano v Ljub- 
ljani. 308 

Antolič Franc, Markišavci 12, p. 
M. Sobota, osebno izkaznico, reg. št 
7568, ser. št. 0039278. 246 

Antolin Štefan, roj. 1887, ČrenSov- 
ci 165, osebno izkaznico, reg. št. 
16946, ser. št. G-0241256, izdano v M. 
Soboti. 11496 

Avsenek Francka, Kranj, Titov 
trg 10, sindikalno izkaznico in iz- 
kaznico OF. 170 

Ažbcr Julijami, Ključevica, Trbov- 
lje, roj. 3. V. 1930, osebno izkaz- 
nico, ser. št. F-0750S90, izdano v 
Trbovljah. 11613 

Bajgot Nada, Ptuj, Vičava 16, 
roj. 6. X- 1930, maturitetno spriče- 
valo Ekonomskega tehnikuma, iz- 
dano leta 1949 v Mariboru.      11532 

Barić Slavko, Maribor, Krekova 
18, osebno izkaznico, rcg. št. 7265, 
ser. št š-0457929, izdano 1951 v Do- 
boju. 281 

Bodene Ana, roj. Kos, Dobrova 
34, p. Senovo, osebno izkaznico, ser. 
št. 01592696. rcg. št. 485S6, izdano v 
Krškem. 136 



Stran 16 URADNI LIST štev. 1. — 20. L 1955 

Bedenik Štefka, Jurovci 15, p. Vi- 
dem pri Ptuju, osebno izkaznico, 
reg, št. 47033, ser. št. 0291240, Izda- 
no  29.  •.  1951. 11735 

Benigar Anica, št. Vid nad Ljub- 
ljano, spričevalo 2. in 3. razreda 
XIL gimnazije št. Vid nad Ljublja- 
no za šolsko leto 1951. 197 

Berce Rado, Miren 151, Nova Go- 
rica, osebno izkaznico, ser. št. 
0290201-9 reg.  št. 0344. 364 

Bernik Valentin, šmarjetna gora 
22, Kranj, osebno izkaznico, reg. št. 
3615, izdano v Kranju, orožni list, 
reg. št- 83, izdan od OLO Kranj 
okolica. 1149" 

Bertoncelj Peter Emil, smarca 42, 
Radomlje, osebno izkaznico, reg. št. 
16893, ser. št- 0153895, izdano od 
OLO Ljubljana okolica- 11725 

Bezjak Katarina, Maribor, Pq- 
brežje, Finžgarjeva 27, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 46028, ser. št. 
0048297, izdano H. IV. 1951 v Mari- 
boru. 294 

Bokal Janez, Sela p. Vače, osebno 
izkaznico, reg. št. 17695, ser. št. F- 
0154737, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 261 

Boksa Milena. Ljubljana, Gospo- 
svetska 17, osebno izkaznico, reg- 
st. 38406, ser. št. 0042818, Izdano 1951 
v  Mariboru. 68 

Boršič Milka, Maribor, Pobreška 
5S. osebno izkaznico, reg. št. 49492, 
ser. št. 0049920, izdano 1951 v Mari- 
boru. 71 

Borštnar Neža, Sp- Duplje 1, 
osebno izkaznico, reg. št. 1602, ser. 
št. 0190902, izdano od OLO Kranj 
okolica. ' 262 

Brajdi'5 Brigita. Soteska pri Stra- 
ži, osebno izkaznico ser. št. 0326857. 

314 
Brancelj Matija, Ljubljana, Graj- 

ska planota, osebno izkaznico, reg. 
št. 80446/51, ser. št. F-0102756, iz- 
dano  v Ljubljani. 11758 

Bregar Rozalija, Potok 3, Mulja- 
va, osebno izkaznico, reg. št. 10489, 
izdano od OLO Ljubljana okolica. 

Bremec Matilda, OZZ, Šempeter 
pri Gorici, osebno izkaznico, ser. št. 
0293973, reg. št. 39362, izdano v Go- 
rici. 11624 

Brie Stanko. Blejska Dobrava 43, 
osebno izkaznico, ser. št. G-299701, 
reg. št. 2991, izdano v Radovljici. 

186 
Brunčič Albina, roj. 9. II. 1909, 

Maribor, Jczdarska 5, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 40335, ser. št. 003S079, 
izdano v Mariboru. 248 
' Bucik Stanislava, «učiteljica na 

osnovni šoli Polica pri Grosupljem, 
osebno izkaznico, reg. št. 15311, ser. 
št.  0393621. 11476 

Bučan Franc, Medno 39, osebno 
izkaznico, reg. št. 2340951, ser. št 
F-0128019, izdano v št. Vidu nad 
Ljubljano. 309 

Buhaker Ivanka, Maribor, Tyršc- 
va 7. osebno izkaznico, reg- št. 44113, 
ser. št. 0046398, izdano 1951 v Ma- 
riboru. 65 

Bulatovič Mirjana, Ljubljana, Ve- 
gova 6, osebno izkaznico, reg. št. 
9455/50, ser. št. F-0031743, izdano v 
Ljubljani. 1172* 

Burger Ludvik, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 53938/51, ser. št. 
F-0076248, izdano v Ljubljani.     217 

Cimer Nikolaj, Murska Sobota, 
dijaško knjižico srednje šole za tu- 
rizem in gostinstvo v Ljubljani. 326 

Culetto Jožef, Sevnica, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 43560, ser. št. 
0387870, izdano v Krškem. 178 

CungI Sonja, Maribor, Gorkega 
55, osebno izkaznico, reg. št 934, 
ser. št. 3065, izdano 6. XII. 1950 v 
Mariboru. 283 

Čebohin Stanko, Rodik 53, Diva- 
ča, osebno izkaznico, reg. št. 9386, 
ser. št. 0210096, izdano v Sežani 2. 
III.  1951- 11477 

Čebular Ivan, Ratanska vas, p. 
Rogaška Slatina, delovno knjižico 
št.  1350300. 11398 

Černeba Zofija, Ljubljana, Kar- 
Iovška 30, osebno Izkaznico, reg. št. 
13749/50, ser. št. 0036039, izdano v 
Ljubljani. 553 

Čopar Marija, Laze 47 pri Zagor- 
ju ob Savi. osebno izkaznico, ser. 
št.   F-0730512,   reg.  št.   17202.     11535 

Dagarin Rado, Ljubljana, Obir- 
ska 3, roj. 12. VII. 1922, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 67958/51, ser. št. F- 
0090268, izdano v Ljubljani, sindi- 
kalno in tovarniško izkaznico.    218 

Delh-jnija Rudolf, Ljubljana, Ci- 
ril Metodovo (), osebno izkaznico št. 
44665/51,  izdano  v  Ljubljani-       84 

Delie Estera por. Kapelj, Ljub- 
ljana, osebno izkaznico, reg. št. 
19395, ser. št. 0075059, izdano v Spli- 
tu. 111 

Demšar Alojzija, Delnice 7, oseb- 
no izkaznico, ser. št. 0209130, reg. št. 
39020, izdano v Kranju. 11586 

Dimaggio Giuseppe, Litostroj, 
Ljubljana, potni list Italijanskega 
generalnega konzulata v Zagrebu, 
št. 2135779P/Reg. no 2891 z dne 7. 
XI. 1951, z veljavnostjo do 6. XI. 
1952. 385 

Dimnik Ivana, Ljubljana, šmar- 
tinska 130, osebno izkaznico, reg. 
št. 51572/51, ser. št. F-0073882, izda- 
no v Ljubljani. 354 

Direkcija • železnice, Materialno 
skladišče, Zalog, evld. tablico pol- 
tovornega avtomobila znamke >Dod- 
ge« št. S-368. 112 

Djurkan Ljudevit, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 5458, ser. št. 0486768, 
izdano 24 I. 1931 v Črnomlju, in 
šofersko izkaznico št. 19/52, izdano 
v Podravski Slatini, Hrvatska.    102 

Dobnik Marija, Prepelje pri Ptu- 
ju, osebno izkaznico, reg. št. 37648, 
ser. št 0281884, izdano 1951 v Ptuju. 

293 
Dvoršak Antonija, Varoš št. 21, 

p. Makolc, spričevalo o dovršenem 
nižjem tečajnem izpitu, izdano od 
ravnateljstva nižje gimnazije v 
MajSpeiku. 11233 

EberI Slava, Maribor, Barvarska 
7, osebno izkaznico, reg. št. 8234, 
ser. št. 0004444, izdano 1951 v Mari- 
boru. 301 

Eržeu Jože, Dobruška vas 6, oseb- 
no izkaznico ser. št. 0345415.      513 

Farkaš Katarina, Odranci 244, 
osebno izkaznico, reg. št. 16894, ser. 
št. G-024204, izdano v Dol. Lendavi. 

11651 
Fegeš Marija, Maribor, Židovska 

14, osebno izkaznico, reg. št. 5213, 
ser. št. 0010925, izdano 1950 v Ma- 
riboru. 69 

Ferjančič Alojz, Poreče 8, p. Pod- 
nanos, osebno izkaznico, ser. št 
0314747, reg. St. 26280, izdano v Go- 
rici. 11611 

Ferk Julijana, Selnica ob Muri, 
137, osebno izkaznico, reg. št. 28587. 
ser. št 0175700. izdano od OLO Ma- 
ribor okolica. 83 

Ferlič Jože, Ljubljana, spričevalo 
o strokovnem in teoretičnem izpitu 
iz kovinske stroke, izdano 1. 1947/48 
v Ljubljani. 142 

Fiere Matevž, Loke 487, Trbovlje, 
osebno izkaznico, reg. št- 646, ser. 
št. F-071356, izdano v Trbovljah. 

11585 
Fošnarič Anton, roj. 30. V. 1927, 

Repišče 48, osebno izkaznico, reg. 
št. 48089, ser. št. 0292324, izdano v 
Ptuju. 11359 

Franz Slavko, Ljubljana, Goriška 
11, vojaško knjižico, izdano od vo- 
jaškega odseka,  Pančevo. 310 

Gabrijan Frančiška, št. Ilj, oseb- 
no Izkaznico, reg. št. 27676, ser. št. 
0172995, izdano 1931 od OLO Mari- 
bor okolica. 279 

Gajšek Neža, Maribor, Studenci, 
Šarhova 82, osebno izkaznico, reg. 
št. 32120, ser. št. 0024060, izdano 193,1 
v Mariboru. 73 

Gajšt Neža, Podlož 74, p. Ptujska 
gora, osebno izkaznico'št. 16306, iz- 
dano v Ptuju. 11682 

Galun Franc Maribor, Delavska 
26, osebno izkaznico, reg. št. 20949, 
ser. št 0025295, izdano 1951 v Mari- 
boru. - 72 

Garber Adela roj. Pirker 6. XII. 
1884, Lese 39, osebno izkaznico, ser. 
št. 0271408, reg. št. 6698, izdano v 
Slovenjem Gradcu. 11684 

Gjergjek Janez, Kovačevci 30, p. 
Grad, roj. 17. XII. 1920, vojaško 
knjižico, izdano od vojaškega po- 
veljstva Virovitica. 137 

Glavač Karolina, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št- 67951-51, ser. 
št. 0090261, izdano v Ljubljani.   85 

Glavna potrošniška zadruga z o. 
j. v likvidaciji, Maribor, Slomškov 
trg 6, izkaznice nakupovalcev, iz- 
dane od bivše Glavne potrošniške 
zadruge, Maribor, in sicer na ime: 
Klemenšek Alojz, reg- št. 11/8.8. 
1931, MLO Maribor, Emeršič Janez, 
reg. st. 15/8.8. 1951, MLO Maribor, 
Mohorko Franc, reg. št. 16/8-8. 1951, 
MLO Maribor in Radi Anton, reg. 
št. 17/8.8. 1951, MLO Maribor, vsi 
nakrapovalei bivšo GPZ v Mariboru- 

11499 
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Gojčič Ivan, Starše 58, roj. 22. I. 
1921, osebno izkaznico, reg. št. 
36202, ser. št. 0261439, izdano v Ptu- 
Ju- 11685 

Golob Anton, Slemen 4 v Dravski 
^doutai, osebno izkaznico, reg. št. 
22615, ser. št. 0023033, izdano 15. I. 
1951 v Mariboru. 74 

Golob Ljudmila, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 21236/51, ser. 
St. F-0043546, in člansko sindikalno 
izkaznico, izdano v Ljubljani.      86 

Gostenčnik Ivana, Muta 1, roj. 5. 
V- 1883, osebno izkaznico, izdano v 
Movenjem Gradcu. 11588 

Grad Ana, Vovče 80, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 85530/52, ser. št. 
F-O10784O, izdano v Ljubljani.      87 

Grgurina Zora, Ljubljana. Čopova 
11, osebno izkaznico reg. št. 13705, 
izdano v Postojni. 198 

10J|a.•njak Marija, roj. 23. IV. 
»Jzl, Kogašovci 12, osebno izkazni- 
co'. izdano v M. Soboti, reg. št. 
«65j, ser. št. 0107363. 11732 

Hanžar Anton, roj. 1936, Gerlinci 
.ŽkE; Jankovo, osebno izkaznico št. 
009?224, izdano v  M. Soboti. 50 

Hanžel Marija, Maribor, Meljska 
6<, osebno izkaznico, reg. št. 48838, 
ser. št. 0046024. izdano 1931 v Ma- 
riboru. 283 

Hanžič Franja, Ljubljana, Šiška, 
INovi blok 14, osebno izkaznico, reg. 
št. 41736/31, ser. št. F-0064046, izda- 
no v Ljubljani. U745 

Hçberle Marija, roj. 1- XI. 1928, 
•••1, osebno izkaznico št. 22664, iz- 
dano v Radovljici in izkaznico za 
znižano  vožnjo P-30. 11478 

Pntea4 Krist,in". Stanošina 6, p. 
Podlehnik,  osebno   izkaznico,   'rej. 
Ptu**     ' Ser- št 0288807> «dano v 

Iloubar    Marija,    Turnišče    189, 
w eS£fie' osebno izkaznico, reg 
St 10702, ser. št- 0239229. 11159 

Hozjan   Jožef,   roj:   16.   IX.   1935, 
Gornja   Bistrica   26,   p.  črensovci, 
^ r? i?kazmco, izdano v Lendavi, 
Ï? m" ••?1, ser- ši G-0234101 z dné 14   III.  1951. 11534 

m Hribar Jože, Glagovica 3, osebno 
£%£mco\ ser-  §t-  0470499,  reg.  št. 
Sca1        °   ^   °LO   LJub'Jann 

Hrovatič Vinko, Koroška vas 8, 
osebno izkaznico ser, št. 0336419. 

11661 
Janc, Angela, Maribor, Pobreška 

J8, osebno izkaznico, reg. št. 35181, 
ser. Št. 0042118, izdano 1951 v Ma- 
riboru. 296 
. Janko Evgen, šalov« 137, osebno 
izkaznico, reg. št. 36207, ser. št. 
0117917, Izdano v M. Soboti.    11736 

Jaroš Avgust, roj. 31. VIL 1873, 
£R. iJravograd, osebno izkaznico, 
reg. št. 16964, ser. št. G-0278275, iz- 
dano v Slovenjem Gradcu. 11589 
_ Jazbec Angela, Tovarna volnenih 
izdelkov, Majšperk, roj. 17. V. 1931, 
osebno izkaznico. U501 

Jenko Ivana, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 76504/51, ser. št. 
F-0098814, izdano v Ljubljani- 

11690 
Jereb Rozalija, Zlato polje 11, 

Kranj, osebno izkaznico, reg. št. 
8209. 10914 

Jerina (Vid) Ana, Ptuj, bolnica, 
osebno izkaznico, reg. št. 4818, ser. 
št. 0247131, izdano v Ptuju. 355 

Jordan Vaici, Dijaški dom, bmi- 
hel pri Novem mestu, osebno izkaz- 
nico ser. št. 0627625. 123 

Judež Ana, Hudo, Brezje 26, Stu- 
denec pri Sevnici, osebno izkaznico, 
ser. št. 0720319, reg. št. 7009.     9882 

Jugovic Ivanka, Vel. Cirnik 32, 
osebno izkaznico, ser. št. 0507250, 
reg. št. 2940, izdano 5. I. 1931 v Treb- 
njem, in sindikalno člansko izkaz- 
nico. 11652 

Jursinovič Jožef, Zajelšje, p- II. 
Bistrica, osebno izkaznico, reg. št. 
10621. ser. št. 0337931. 11737 

Jurančič Iztok, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 16727/50, ser. 51. 
F-0039037, izdano v Ljubljani.    311 

Kambii Otilija, Ljubljana, osebno 
izkaznico št. 42194/51, izdano v 
Ljubljani. 143 

Kamnikar Jože, Zadvor 89, oseb- 
no izkaznico, rog. št. 83647/52, ser. 
št.  F-0107957, izdano v  Ljubljani. 

219 
Kapele Ana, Ljubljana. Vodnikov 

trg 5, osebno izkaznico, reg. št- 
61771/51, ser. št. F-0084081, izdano 
v Ljubljani. 11744 

Kapele Miba, Ljubljana, Vodni- 
kov trg 5, osebno izkaznico, reg. št. 
61772/51, ser- št. F-0084082, izdano 
v Ljubljani. 11743 

Kapun Ivan, Bistrica pri Rušab, 
osebno izkaznico, reg. št. 41508, ser. 
št. 0876914, Izdano 1952 v Mariboru. 

277 
Kastelic Milan, roj. 20. IV. 1929, 

Brezovica 31, p. Materija, osebno 
izkaznico št, 10663, izdano v Sežani. 

11427 
Kavčič Alojz, Zali hrib, Skomino- 

va 2, spričevalo III. razreda kroja- 
škega tečaja in izpitno spričevalo 
te stroke. 138 

Kavčič Andrej, Ljubljana, Vele- 
bitska 10, osebno Izkaznico št. 054810, 
izdano v Ljubljani. 220 

Kek Marija, Ljubljana, Levstiko- 
va ulica, osebno izkaznico, reg. št. 
42205/51, ser. št. F 0064515, izdano v 
Ljubljani. 179 

Kerčmar Jožef, roj. 20. IV. 1923, 
Ižakovci, p. Beltinci, osebno Izkaz- 
nico, reg. št. 2187, ser. št. 085897, 
izdano v M. Soboti. 172 

Kie Franc, Škofljica, osebno iz- 
kaznico, reg št. 16212, ser. št. F- 
0520522, izdano v Trebnjem.        221 

Klanšek Marta, Maribor, Ulica 
Slave Klavora 5, osebno izkaznico, 
reg. št. 19010, ser. št. 0586680, izda- 
no 1951 od OLO Maribor okolica. 

76 
Klemen Ivan, Kamnik, osebno iz- 

kaznico,  reg.  št. 23334, sex, št, FA- 

0469244, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 528 

KnupJež Alojzija, Polički vrh pri 
Jarenini, osebno izkaznico, reg. št. 
20633, ser. št. 0163646, izdano 1951 
od OLO Maribor okolica. 81 

Knuplež Elizabeta, Polički vrh pri 
Jarenini, osebno izkaznico, reg. 5,t. 
20164, ser. št. 0163633, izdano 1951 
od OLO Maribor okolica. 80 

Kobal Lrabo, Ivanjše 10, p. Ko- 
stanjevica ob Krki, osebno izkazni- 
co, izdano v Zagrebu, ser. št. 0465590, 
reg. št. 107451. r 11428 

Kobale Franc, Zg. Kraše 16, p. 
Šmartno ob Dreti, osebno izkaznico, 
ser. št. F-0438842, reg. št 15551, iz- 
dano v Šoštanju. 11738 

Kočevar Marija, Ljubljana, Tav- 
čarjeva 6, osebno izkaznico št. 
28643, izdano v škocjanu, Novo me- 
sto. 11712 

Kodrič Anton. Novake, Studenice 
pri Poljčanah. osebno izkaznico, reg. 
št. 1351, ser. št. 0763404, izdano 1951 
od  OLO Maribor okolica. 291 

Kojc Marija, Ptuj, Volkmerjeva 
2, roj. 7. III. 1923. osebno izkaznico, 
reg. št. 5807, ser. št. 0248120.      113.35 

Komac Franc, Srpenlca 66„ oseb- 
no izkaznico, rog. št. 11616, ser. št. 
0264326, izdano v Tolminu. 524 

Koman Ivanka, Ljubljana, Levič- 
nikova 8, osebno izkaznico, reg. št. 
63162/51, ser. št. F-00S5472 in član- 
sko sindikalno izkaznico, izdano v 
Ljubljani. 11656 

Komen Miroslav, Ljubljana, Ber- 
nekerjeva 8, orožni list za lovsko 
puško, izdan v Ljubljani. 114 

Kopač Marija, Zg. Brnik 8, p. 
Cerklje pri Kranju, roj. 27. L 1929, 
osebno izkaznico, teg. št. 13.171, ser. 
št. 0202481. 567 

Kopitarna Sevnica, Sevnica ob 
Savi, kurjaška in strojniška spriče- 
vala na ime Flisek Valentin, stroj- 
nik v tovarni Jugotanln, Sevnica. 

190 
Korošec Magdalena, roj. 10. VIL 

1916, Sestrže 26, osebno izkaznico, 
reg. št. 39233, ser. št. 0283470. 

11686 
Kos Edvard, Vitanje vas 4 pri 

Celju, orožni list št. 659 za nošenje 
samokresa št. 32181, kaL 0.35 mm, 
znamke OMA in lovsko puško št. 
819, dvocevko-petelinko, kal. 16 mm, 
izdan 1951 od OLO Celje okolica. 

10915 
Kovač Avgusta, Ljubljana, oseb- 

no izkaznico, reg. št 34684/51, ser. 
št. F-0056994, izdano v Ljubljani. 

11759 
Kovač Katarina, Rankovci, roj. 

1883, osebno izkaznico, reg. st. 18592, 
ser- št. 0100302, izdano v M. Soboti. 

11612 
Kovač Terezija, roj. 13. TI. 1914, 

Borejci 33, p. Rankovci, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 0087022, reg. It» 
53121, izdano v M. Soboti.       11753 

Kozar Franc, Osek 45 v Slov. go- 
ricah, osebno izkaznico, reg. št. 
31364, ser. št. 057464, lzdeno 1951 v 
Mariboru. 280 
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Kozel Franc, Ptuj, Slovenski trg Luzar Martina, Ljubljana, osebno Mestna klavnica, Maribor, Oreško 
11, roj. 29. IX. 1909, osebno Izkazni- Izkaznico,  reg.  št. 82661/52, ser.  št. nabrežje   1,   izkaznico   bivšega   na- 
co, reg. št. 4290, ser. št. 0246602, iz- F-0104971, izdano  v  Ljubljani.    223 kupovalca    živine    na    ime    Busar 
dano v Ptuju.                               11.739 Lukman Franc, Jareninski dol 47 Franc, roj.  15.  XI.   1926 v  Ponikvi 

Kozina Jože, Jurjevica 14, p. Rib- prj Jarenini, osebno Izkaznico, reg. PrI Celju, izdano od Mestne klav- 
nica na Dol., osebno izkaznico, reg. gt, 24564, ser št. 0163484, izdano 1951 nice Maribor pod št. 8 dne 4. VIII. 
it- 5211, ser. št 0551521, izdano 23. ••• QLO Maribor okolica. 282 1951- 1174° 
i-  1951.                                            11754 r„„„   rw•„,.    „;   m   v   itvu Mestno    trgovsko    podjetje    >Po- 

Kozina Marica, Ljubljana, Turno- ••••   ,.    «.E* JČJ*,nL   ; J„t' "tninac, Maribor, izkaznice za  na- 
g rajska 4, osebno izkaznico št. 5058^ TZÀÌu   str  \t   •^,' reg   št bavljavce. registrirane pri MLO Ma- 
Izdano v Ljubljani.                         180 -058•                                                     63 •1"••> poverjenistvo za  trgovino in 

tvrajnc Ana, Maribor, Meljska 92a, vf„i,„„-x  •„„;   T; UI-„   „    „,• preskrbo, in sicer: j«!  „      i,„;:-;„„  s*   i4nnjcri   ;~,i  „„ Manonc   Kozi,   Ljubljana,   osebno •        •        t>     „      t         c     • delovno knjižico št. 1MK)4S9, izdano .-,1.•_••__    ._„  *St   79,5,/,.    ..„.   *t na ime Bauman Ivan, Sv. Lovrenc 
v Mariboru.                                      304 £^ÏÏS' ill'^Jilluu'J^i »8 pri Ptuju, reg. št. 88, izdano 5. 

Krajne Rudolf, Loče 1, Šmartno v F-0094462, izdano v Ljubljanu     224 ]y   •^. J ime %•••• Silvester, 
Rožni dolini, roj. 29. III. 1916, oseb- „^&Jcea   Ivan»,.?£-   Bre&   114«   P- Sv. Miklavž na Drav. po]ju, reg. št. 
no izkaznico, reg. št. 28326 in orož- Hajdina, roj. 1. VIII. 1928, pomočui- 32>   izdano   1.   IX.   1951,   in   na   ime 
ni  list  za   lovsko   puško   petelinko 8ko  spričevalo  mlinarske  stroke. Turjak Lovro, Race 28, reg. št. 53, 
dvocevko model >Herkulesc, št. 199. „  .,         ,             „     ,.„           191 Izdano 1. IX.  1951.                      11405 

11430 Majhen   Anton,   Gradisce   66,   p. »» *     •   I-4      T •  ui-          •„. -i-„ 
Krašnia   Marita    Ljubljana    C* Cirkulane.   osebno   Izkaznico,   reg. ,  Meše_ Judl*a>  ^8?0,;  •"•••" jvrasnja   ìvianja,   Ljuoijanu,   \_e -,Arw7   '   _   S4   m7„07   ,-_j„__  „ kova   3,   osebno   izkaznico,   rcg.   st. 

lovska   160,   osebno   izkaznico    reg. **• »087. ser. st. 027>397, uda no v 4-,604/31   ser> 5fc F.00e,5914, izdaiio v 
št. 30858/51, ser. št. F-005368, izdano Ptuju.                                             11628 LjUD)jani                                           147 
v Ljubljani.   .                                 222 MalačJS   Aleksander,   Bokrači   9, Meško Gera ro;  Belšak 9. III. 1904, 

Krepek Alojz, Ciglenee, Sv. Mar- M. Sobota, zdaj Gradiš Strnišce pri Domava   42,   osebno   izkaznico   št. 
Un pri Vurbergu, osebno izkaznico, Ptuju,   osebno    izkaznico,    reg.   št. 24841   izdano v Ptuju                 11629 
reg. št.  13444, ser. št. 0254758, izda- 9403,   ser.   št   0090915,   izdano   v   M. Miklič Uršula, Trbovlje. Loke V4, 
no 1951 v Ptuju.                              288 Soboti, in sindikalno izkaznico- osebüo   izkaznico    ser    št.   0720009,' 

Kristan   Marija, Ljubljana,  oseb- 11235 re„   gt- 6699i izc]a'no v' Trbovljah, 
no  izkaznico, reg. št. 34692/51, ser. Mali  Angela, Ljubljana,  Postonj- j92 
št. F-0O57OO2, izdano v Ljubljani. ska   20,   osebno   izkaznico,   reg.   št. Miklin     Marija      Maribor-Tezno" 

312 42861,   ser.  št.   F-0065171,   izdano   v Taborišče \ dom 6, osobno izkazni- 
Krpic  Alojz,   Gor.  Slavec!  9,   p. Ljubljani.           .                              145 co   •••    gt.    t7041,   izdano   1951   v 

Kuzma, osebno izkaznico za obmej- Mandelj Lmilija, Ljubljana, oseb- Trbovljah                                          2S9 
ni pas, reg. št. 24019, ser. št. 0105729, no  izkaznico,  reg.  št.  64110/51,  ser. ,,.,    ,.   "   .,  ,,     .   ni„.u .  Tli-• 
ÌZÌnu°mDlMLi?dS    Brezje    irÌ5 * ^^ ^° * LW%, tol^S^SSaA^A 
»^• ^ISaï&oSTS^l" Marenčič  Alojz, Ljubljana, „S ««fc•  \ "•*"  ^ 
kaznico,    reg.    št    14415,    ser.    št. no   izkaznico   št   18600,   izdano   v od„OLO ••,•••• •°}1••-    .,      J02 

0005124, izdano 1951  v  Mariboru. Ljubljani.                                           88 Mugerh Marjeta, Kambresko, Rog 
295 Mariborska  tekstilna  tovarna, iz- 7' osebnojzkaznico, ser- št. .0311790 

Kunstl     Marija,     Maribor-Tezno, kaznico za  nabavo bLaga  in polje- re^ št' 7067' ,zdan0 V Gorl,cl-   U"6 

Bohoričeva 7, osebno izkaznico, rep. delskih pridelkov za bivši industrij- Naglic  Frančiška,   Dravlje,  oseb- 
št. 18742, ser. št. 008088, izdano 1951 ski magacin MTT Maribor   registro- no  izkaznico,  reg.  št. 61318/51,  ser. 
T Mariboru.                                      287 vano od MLO Maribor pod št. 34 z št- F-0O3362S, izdano v Ljubljani. 

Kašar Janez, Reteče 20, p. Škofja dne 4. IX. 1951 na ime Novak An- ,         „   2,63 

Loka,   osebno    izkaznico    reg.    št. ton.                                                       ^ Nedič   Juliianu, .Maribor,   Razla- 
37301, izdano v Kranju.             11691 Markrob    Janez,    Gradiščak     li sova  25, osebno  izkaznico,  reg.  ät 

Lakota Albin, Dovje 123 na Gor., zdaj  pri  »Gradisuc, Strnišce, oseb- ^J00:,5^- št' °°15416> izdano 1951  y 
roj. 5. VIII. 1935, mizarski vajenec, no izkaznico št. 16467.                   103 Mariboru.                                          286 
osebno   izkaznico,   ser.  št. 0385111, Masle Ljubomir, Ljubljana, oseb- Novak Ciril   Maribor, pooblastilo 
reg. št. 11892.                                  11755 no  izkazn co,  reg.  št.  40183/51,  ser. *? f

nakup km?tltf• &rld-eikOV' '«" 
Langus Berta, roj. Pangerc 4. VI. št. F-0062493, izdano v Ljubljani. •• "Î? 1LP   ^*"^   S   n 

1901,   Radovljica,   Gorenjska   cesta 146 56 z dne 3. X. 19»1.                         75 
28,  osebno  izkaznico,  reg^  št. 9948, Matko Jože, roj. 5. XI. 1905, Pod- Oberstar Franc, roj.  19. IV. 1910, 
ser. št. 0820665, izdano v Radovljici, klanec 17, Sodražica, osebno izkaz- Koprivnik  25  pri   Kočevju, osebno 

188 nlco, reg. št. 8915,  ser. št. 0355225, izkaznico,    reg.    št.    2051,   ser-   št. 
Laznik Matija, Pameče 55, roj. 24. izdano v Kočevju.                          54 0548361, izdano v Kočevju.       11757 

II. 1889, osebno izkaznico št. 27417, Medved  Pavel,   roj.  8.  VII-   1934, Omerza   Ani,   Duplje  25,   osebno 
izdano v Slovenjem Gradcu.     11401 Sp. Gorje  12 pri  Bledu, osebno iz- izkaznico reg. št. 825, izdano od OLO 

Lesar Matevž, Ljubljana, Tabor 5, kaznico,   ser.  št.   0813855,   reg.    št- Kranj okolica.                                 264 
osebno  izkaznico,  reg.  št.  24899/51, 13445.                                              11132 Oražem   Janez,   Ljubljana,   oseb- 
ser. št. F-0047209, izdano v Ljublja- Medved   Vinko,   Suhadole   11   p. no izkaznico, reg. št. 86915, ser. št. 
ni.                                                       327 Dole pri Litiji, ^sebno izkaznico' št. 0109225, izdano v Ljubljani.         143 

Liprìar Manca, Ljubljana, osebno 0724056, izdano v Trbovljah.         139 Ornik Martin, Trnovski vrh 53, p. 
fckMnico..reg. št. 83193,   ser. st- F- M        Aj].        Maribor>   gt   Iljska Desternik,    osebno     izkaznico     it 
OlteTO* izdano v Ljubljani.    11760 9> osebnQ  izkaznic0)  reg.  gt.  -^ •80.                                              11482 

Lipovsek    Marjeta,   KoJcevo   22, ser  gt_ 00013553, izdano 1951 v Ma- Osenjak    Franc,   Sp.    Breg    104, 
Domžale, osebno izkaznico, reg. št. riboru                                              300 Ptuj,   izkaznico   za   kolo,   tov.   št. 
17058, ser. St. F-0154100.                 144 Mehje Angela, Ljubljana, Sv. Pe- 437106.                                            11710 

Lokar   Slavko,    roj.  29.   X.   19>3, jra cesta 77> osebno izkaznico, reg. Pacek   Ivan,   Ljubljana,   dijaško 
Miren 55, o*ebno izkaznico, ser. st. §t. 9127, ser. št. 0031437, izdano 1951 knjižico železniške Industrijske šo- 
0289574, reg. št. 20109-                11504 v Ljubljani.                                       89 le v Ljubljani.                                225 

Lorbek   Jožefa,   Zg.   Voli'JKna   v Mesnjak   Adolf,   Maribor,   Parti- Pahernik Angela. Maribor, Koro- 
Slov. goricah, osebno izkaznico, reg. zanska   17,   osebno   izkaznico,   reg. ška   64,   osebno   izkaznico,   reg.   št. 
It 39668, ser. št. 0845S99, izdano 1951 št. 53140, ser. št. 0034093. Izdano 1952 8911. ser. št 0010121, izdano 1951 v 
T Mariboru.                                    278 v Mariboru.                                    306 Mariboru.                                        305 
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_ Pangerc Marija, Bukovca, osebno 
izkaznico, reg. št 3481, ser. št. 
0449791, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 149 

Pcčnik Ljudmila roj. Gojčič, 
Marše, roj. 16. VIN. 1928, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 0261968, reg. št. 
36750, Izdano v  Ptuju. 11741 

Pepel Julij, roj. 28. I. 1910, avto- 
menanik, Mozirje 119, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 9716, ser. št. 0433126, 
m vozniško knjižico poklicnega 
voznika št 57, oboje izdano v Šo- 
štanju. 11653 

Perkič Anton, Ljubljana, obmej- 
no osebno izkaznico, reg. št. 21454, 
ser. št. 0103164, izdano v Murski 
ooboti- 11713 

Perme Jože, črna vas, osebno iz- 
Kaznico, reg. št. 72697/51, ser. št. F- 
0093007, izdano  v  Ljubljani. 199 

Peršič Marija, Ljubljana, Kladez- 
•L,S.' osebno izkaznico, reg. št. 
31526•1, ser. št. F-0053836, izdano 
v Ljubljani. 150 

Pintar Anton roj. 19. ••. 1910, Im- 
polca 13, p. Studenec pri Sevnici, 
osebno izkaznico, ser. št. 0382986, 
r,eS- st. 5S676, izdano v Krškem ter 
sindikalno knjižico, št. zveze 5263H, 
St. knjižice 57780. 105 

Pivec Milana, Maribor, Kamniška 
J. osebno izkaznico, reg. št 49S9Î, 
ser. st 0050315, izdano 1951 v Mari- 
boru 27. VIIT. 303 

Pivk Anton, Ljubljana, dokumen- 
ti m partijsko knjižico št. 1456SI, 
izdano v Ljubljani. 151 

7iwčhuta ?arel- št- JQnž 14, KLO 
timka, osebno izkaznico št. 5577. 

TV    ,     • , ll305 

hov ••••' An,ica por- Pirc> Po1" 
i  \Sli' °v4

ebno izkaznico, reg. 

ULU Ljubljana  okolica. 152 

ska0^laj TVian' ¥a»bor, Partizun- 
39««       °SCtDO   Izkaznico,   reg.   št. 

v9M8ari^r,Št- °°31584' izdan°  "& 
Polak   Franc,   Ljubljana,  osebno 

izkaznico št. 16186, izdano v Radov- 
J1

D" 265 
<W-t0ČTnilf Fran?' ^Potnica 11, p. 
li••-• ka> osebno izkaznico, reg. 
št. 39,22, ser. št 6218532. 348 

VP?QV4naTr Ä
MarJja'. r°J- Metuli 25- V. 1928, Luče, Krnica 13, osebno iz- 

kaznico,   ser.  št.   0434752,   reg.   št. 
174 

Predan Vasja, študent, Petrovce, 
odločbo o odložitvi kadrskega roka 
izdano od vojaškega odseka Celje 
okolica. 5|8 

Pregelj Frančiška, Ig, osebno iz- 
„Q

Z-"1C0. s,er- št- F-0141861, reg. št. 
ok8o5L.1Zdan°   °d   °LO   WubW 

Prežel j Andrej, Ravne 65, p. 
Cerkno, osebno Izkaznico, reg. št 
"930, ser. št 0537240. 255 

Prosen Anton, Harije 16, p. •. 
mstnea, osebno izkaznico, reg. št 
7593, ser. št. F-035J903- 11711 

t untar Andreja, Ljubljana, štu- 
dentovsko  nasolje, osebno  izkazni- 

co, reg. št.  4349, ser. št. F-0592269, 
izdano  v  Celju. 181 

Rački Jakob, Vas pri Kočevju, 
osebno izkaznico, reg. št. 581, ser. 
št. 054689, izdano v Kočevju 329 

Radioklub Ljubljana I, Kersniko- 
va 7, ukradene žige Rndiokluba I 
Ljubljana, in sicer glavni žig z be- 
sedilom Ljudska Tehnika (emblem) 
Radioklub Ljubljana in žig za do- 
pise z nazivom kluba. Novi žig ima 
naziv kluba na prvem mestu.      182 

Rant Tilka, Ljubljana, Vič, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 70213651, ser. 
št.  F-0092523,  izdano  v  Ljubljani. 

356 
Rebernak Franc, Zg. Radvanje pri 

Mariboru, Grizoidova 15, osebno 
izkaznico, reg- št. 45788, ser. št 47998, 
izdano 31. III. 1951 v Mariboru.   78 

Rebolj Martin, Maribor, Pristani- 
ška 13, osebno izkaznico, reg. št 
43546, ser. št 0045431, izdano 1951 v 
Mariboru. 284 

Repolž Ludvik, roj. 7. IX. 1926, 
rudar v Zagorju, Šklendrovec 23, 
osebno izkaznico, ser. št. F-0751556, 
reg- št.  38216. 11592 

Repič Justin, Njivcrce, p. Strni- 
šte, roj. 1. I. 1928, ocebno izkaznico, 
reg. št 5933, ser. št. 02482:6.      11723 

Rihtcršii Anton, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št 81995/52, ser. 
Št.  F-0104305,  izdano  v  Ljubljani. 

200 
Ritmanič Matej, Ljubljanu, šišen- 

ska 49, osebno izkaznico, reg. št 
32779/51, ser. št. F-0055089, partijsko 
knjižico št. 356S17, Izkaznico Zveze 
borcev in sindikalno izkaznico, iz- 
dano vse v Ljubljani. 266 

Roškar Franc Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št 4000/50, ser. št. F- 
0026310, univerzitetno izkaznico, ob- 
javo za četrtinsko vožnjo, Ljublja- 
na-Moškance, izdano v Ljubljani in 
rekrutno potrdilo, rešitev prošnje 
za odgoditev in potrdilo o demobi- 
lizaciji, izdano v Ptuju. 118 

Rozman (Martin) Jože, Ljubljana, 
Galetova 33, osebno izkaznico, reg. 
št. 16239/50, ser. št 0038599, izdano 
v Ljubljani. 530 

Rozmane Martin, Ljubljana, voz- 
niško dovoljenje za amaterja s tre- 
mi taloni, izdano v Ljubljani.       90 

Rus Angela, šentjanški vrh 23, p. 
Ptujska gora, osebno izkaznico št. 
40328, izdano  v  Ptuju.' 8228 

Rus Pavlica Dušana, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št 55,5/50, 
ser. št. F-0027845, izdano v Ljublja- 
ni. 357 

Salobir Zvonko, Bled, Grad 194, 
Vila Encian, preklic o izgubljeni 
osebni izkaznici št 12902, objavljen 
v Ur. listu LRS, št 37/52, ker se je 
našla. 194 

Sanitarna inšpekcija, # Ljubljana 
okolica, prometno knjižico osebne- 
ga avtomiobila znamke >Landtro- 
ver«,  reg. št. 285,  evld.  št. S-2053. 

11761 
Savinšck Ivan, Nova Štifta 8, Šo- 

štanj, osebno izkornico, ser št 
045Û084, reg. št. 13673, 11536 

Semprimožnik Amalija, Primsko- 
vo 213, tkalka v tovarni IBI Kranj, 
osebno izkaznico. 11724 

Sindikalna podružnica obrtnih de- 
lavcev Slov. Konjice, denarno hra- 
nilno knjižico, tek. rač. 656 424, iz- 
dano od Narodne banke, Slov. Ko- 
njice z vsoto  14.061  din. 107 

Skok Julijana, Brezje, Dupleška 
7 pri Mariboru, osebno Izkaznico, 
reg. št. 14548, ser. št. 0005057, izdano 
1951 v Mariboru. 292 

Skok Viktor, Lokve 40, p. Čepo- 
van, osebno izkaznico, reg. št 10264, 
ser. št 0321028, izdano v Gorici. 57 

Skupek Franc, Vižmarje 206, 
osebno izkaznico, reg. št- 39203, iz- 
dano od OLO Celje okolica.        91 

Slavec Alojz, roj. 18. VI. 1892, 
zdaj v Benici 8, p. Dol. Lendava, 
osebno izkaznico, ser. št. G-0232810, 
reg. št.  10101, izdano 27. •. 1951. 

11538 
Smrdelj Milka, Ljubljana, Breg 

20, osebno izkaznico, reg. št» 
35674/51, ser. št. F-0057984, in par- 
tijsko izkaznico, izdano v Ljublja- 
ni. 331 

Soklič Marjeta, Potoki 13. Slov. 
Javornik, osebno izkaznico, ser. št 
G-341915, reg.»št 205. 175 

Sotlar Ljudmila, roj. Zaje 16. VI. 
1909, šivilja, Trbovlje, Loke 187, 
osebno izkaznico, izdano v Trbov- 
ljah, *er. št. 071474, reg. št 4164.   58 

Sotler Ivan, kolorski pomočnik iz 
Glogovbroda 16, p. Artice, spričeva- 
lo 11. razr. vajenske šole v Breži- 
cah, izdano 15. VI. 1948 pod št. 19/48. 

103 
Splošna trgovina, Kamnik, pro- 

metno knjižico osebnega avtomobila 
>Ford A<, reg. št. 183, evid. št. 5- 
2036 z dne 16. VI. 1952 v Kamniku. 

11614. 
Srašek Anton, Ruše 116 pri Mari- 

boru, preklic o izgubljeni osebni iz- 
kaznici, reg. št. 17278, ser. št 057233>3, 
izdani od OLO Maribor okolica, ob- 
javljen v Ur. listu LRS, ker se je 
našla. 79 

Stajan Angela, roj. 1928, Selnica 
ob Dravi, preklic o izgubljeni oseb- 
ni izkaznici, reg. št 36S57, ser. št. 
019S076 ter o osebni izkaznici, reg. 
št. 36787, ser. št. 0197806, članski sin- 
dikalni izkaznici ter izkaznici OF 
na ime Stajan Franc, roj. 1. 1918, 
Selnica ob Dravi, objavljen v Ur. 
listu LRS, št. 37, ker so se listine 
našle. 11404 

Stare Violeta, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 7929/50, ser. št. F- 
0030239, izdano v Ljubljani.    11762 

Stcvič Nikola, major, Ljubljana, 
oficirsko izkaznico, ser. B, št. 8398, 
izdano v Zagrebu. 119 

Stopar Mihael, osebno izkaznico, 
ser- št. 0785576, reg. št. 23716, izda- 
no 14. IL 1951 v Poljčanah, in sin- 
dikalno člansko knjižico št 27663, 
izdano  v Ljubljani. 11070 

Stupan Tatjana, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico št 3037, izdano v Ma- 
riboru,   univerzitetno   izkaznico   za. 
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študijsko knjižnico in tramvajsko 
mesečno vozno karto, izdano v Ljub- 
ljani. 153 

Siussi Zinka, Postojna, Tržaška 10, 
osebno Izkaznico, ser. št. F-0629.113, 
reg. št 18803. 350 

Strauss Ana, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 90759/51, ser. št. 
F-0113069, izdano v Ljubljani.     374 

Sumper Jožefa, Obrat 3, Benedikt 
v Slov. goricah, osebno izkaznico, 
reg. št. 36, ser. št R-057616, izdano 
1951 v Radgoni. 67 

šavs Marija, Ljubljana, Cesta v 
Rožno dolino 36, osebno izkaznico, 
reg. št 4436/50, izdano v Ljubljani- 

11746 
Setimo Leopold, Ljubljana, oseb- 

no izkaznico, reg. št. 12479, ser. št. 
F-0132476,  izdano  v  Ljubljani- 

11727 
Ščeglovski Tatjana, Ljubljana, 

Mariborska .62, osebno izkaznico, 
ree. št. 15746/50, ser. št. F-003S0S5, 
izdano v Ljubljani. 154 

šenk Anica, Kranj, Planina, blok 
vTiskanine<, delovno knjižico št 
0074. 2779 

šikovc Rozalija roj. Kušar, 6. IX. 
1918, Hrastnik, Sv. Marko 45, oseb- 
no izkaznico. Izdano v Trbovljah, 
ser. št F-0743638, reg. it. 3032S.   363 

Šimenc Franc, Nevlje pri Kamni- 
ku, osebno izkaznico, reg. št. 10102, 
ser. št. F-0456412, izdano od OLO 
Ljubljana okolica. 226 

sipek Marija, Ciringa 4 pri Gor. 
Kungoti, osebno izkaznico, reg. št. 
26932, ser. št. 01S9949, izdano 1951 
od OLO Maribor okolica. 298 

Sipek Štefan, Ciringa 4 pri Gor. 
Kungott, osebno izkaznico, reg. št. 
26931, ser. št. 0189951, izdano 1951 
od. OLO Maribor okolica. 297 

škrab Anton, Stražišče 297, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 9651, izdano v 
Kranju. 11714 

Šprajc ApoJonija, Zamušani 60, 
p. Gorišnica, osebno izkaznico, reg. 
št. 266S0, ser. št. 0269996. 216 

Tkačev Aleksandra» Ljubljana, 
Poljanski nasip 16, osebno izkazni- 
co, reg. št 17014/50, ser. št- F- 
0039324, izdano v Ljubljani.    11763 

Tomažič Stanislav, Duplje 37, 
osebno izkaznico, ser. št. 0327558, 
reg. št. 31685. 59 

Tragin Alma, Bđje pri Komnu, 
osebno izkaznico, reg. št. 3532, ser. 
št 0204242, In člansko sindikalno 
izkaznico, izdano v Sežani. 120 

Trčak Stanislav, Pesnica, Jelenče 
36 pri Mariboru, osebno izkaznico, 
reg. št 250908, ser. št 0163717, iz- 
dano 1951 od OLO Maribor okolica. 

70 
Turin Teodor, Ljubljana, osebno 

Izkaznico, reg. št. 119/52, izdano v 
Ljubljani in vojaško knjižico, izda- 
no v Mariboru. 201 

Udir Froljan, Drulovka 26, p- 
Kranj, osebno Izkaznico, reg. št. 
19319. 351 

Valand, Kordan Sonja, Laško 22, 
osebno izkaznico, reg. št- 15391, ser. 
št 0639303, izdano od OLO Celje 
okolica. 92 

Vidergar Anton, Zadvor, p. Do- 
brunje, spomenico 1941, št 17714, 
št. izkaznice 17925, izdano 3. X. 1950. 

95 
Vidmar Dora, Dijaški dom, Aj- 

dovščina, osebno izkaznico, ser. št. 
0332012, reg. št. 15960, izdano v Go- 
rici. 369 

Vidmar Frančiška, Voklo 46, p. 
Šenčur, osebno izkaznico, reg. št. 
8923. 60 

Ü€@LEDAR 
ZA LETO 1953, 

Redakcija >Nove Proizvod- 
nje« obvešča vse naročnike, 
da bo zaradi tehničnih težav 
»Gospodarski kole- 
dar« izšel šele konec janu- 
arja tega leta. 

Prosimo vse naročnike naj 
nakažejo za »Gospodarski ko- 
ledar« in za >Novo proizvod- 
njo« naročnino na tek. rač. 
NB 601—»T«—160. 

Vidmar Frido, kapetan, Kranj, 
oficirsko vojaško izkaznico št. 2S016. 

375 
Vidmar Karolina, Maribor, Hero- 

ja Staneta 24, osebno izkaznico, reg. 
št. 10257, ser. št. 0014467, izdano 1951 
v Mariboru. 276 

Viher Pepca, Gradiš IMM, Šoštanj, 
osebno izkaznico. 570 

Vodnik Mirko, Vir 3, p. Dob, 
Domžale, knjižico za kolo znamke 
>Zenit«,  tov. št-  kolesa  12143S5. 

11747 
Volk Štefanija, roj. 26. XII. 1927, 

Suhorje 34, osebno izkaznico, ser. 
št. F-0349586, reg- št. 2076, izdano v 
Ilirski  Bistrici. 11742 

Vončina Rafael, Ljubljana, Trnov- 
ski pristan 12, osebno izkaznico, reg- 
št. 9296, ser. št. 0315226, izdano v 
Solkanu. 155 

Vratar Jože, Maribor, Studenci, 
Ruška 79, osebno izkaznico, reg. št 
44435, ser. št 0046621, izdano 1951 v 
Mariboru. 299 

Vrbnjak Frančiška por. Zadravec, 
Maribor, Pobrežje, Vrazova 24, 
osebno Izkaznico, reg. št. 15666, ser. 
št. 0007575, izdano 1951 v Mariboru. 

66 
Vukčevič Janko, Maribor, Koro- 

ška 120, sindikalno izkaznico, izda- 
no v Mariboru. 77 

Wengust Ludvik, Hrastnik, Log, 
samski dom 274, roj. 13. 17. 1922, 
osebno izkaznico, ser. št. F-0751701, 
reg. št. 38391, sindikalno in OF iz- 
kaznico in knjižico za kolo.     11511 

Zaje Anton, Velika Loka, osebno 
izkaznico,  reg.  št 6308, ser. št. F- 

0006618 in znižano železniško vozno 
karto Ljubljana—Žalna, izdano od 
Mestne plinarne v Ljubljani.      156 

Zakonjšek Julijana, Muta 84, oseb- 
no izkaznico, ser. št 0366296, reg. 
št. 13586, izdano od OLO Slovenj 
Gradec. 259 

Zakotnik Franc, Ljubljana, Podu- 
tiška 41, oficirsko vojaško izkazni- 
co št. 17360, ser. B (PU, izdano od 
vojaške pošte 4145,  Zader. 332 

Zakšek Ivana, Videm ob Savi 13, 
delovno knjižico št- 28 o 1994.    7943 

Zaletel Marija, Suhi-šumberk 7, 
p. Žužemberk, osebno izkaznico ser. 
št. 0504548. 122 

Završan Jožefa, Kranj, Ljubljan- 
ska 1, osebno izkaznico, reg. št 
10199, ser.  št  F-0186509. 61 

Završki Ivan, Gor. Straža, baraka 
>Lip«, vojaško knjižico In izkazni- 
co  Zveze borcev. 315 

Žemljic Stanko, Pršetinci 34, p. 
Sv. Tomaž pri Ormožu, osebno iz- 
kaznico, ser. št. F-0237040, reg. št. 
12756. 10977 

Zidar Ljudmila, Dolenji vrh, št 
Vid pri Stični, osebno izkaznico, reg. 
št 71062/51, ser. št. F-0093572, izda- 
no v Ljubljani. __ 183 

Zmrzlikar Pavel, Koseze 7, de- 
lovno knjižico in člansko sindikal- 
no izkaznico, reg. št. 21825, ser- št. 

Zorko Franc, Ljubljana, Ulica 
Milana Majcna 14, roj. 21. IX. 1934, 
osebno izkaznico, ser. št. 0404271, 
reg. št. 25961. "121 

Zorko Marija, roj. Pisanski 23. 
III. 1908 v Stari vasi, Videm, oseb- 
no izkaznico ,reg. št. 21825, ser. št. 
F-0400135, izdano  v  Krškem.        62 

Zorle Ljudmila, Maribor, Gregor- 
čičeva 23, osebno izkaznico, reg. št 
50527, ser. št. 051057, izdano 1951 v 
Mariboru. 290 

Zunič Mera, Gaber 28, p. Semič, 
osebno izkaznico, ser. Št 0497312, 
rog- št.  14002, izdano v Črnomlju. 

11335 
Zupančič Adolf, Ljubljana^ Nova- 

kova 5, osebno izkaznico, reg. št. 
16179/51, ser. št. 0520489, izdano v 
Trebnjem. . 202 

Žalec Ana por. Ribar, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 29182/51, 
ser. št. F-0051492, izdano v Ljublja- 
ni. 157 

Žigante Milan, Ljubljana, dijaško 
knjižico in izkaznico, izdano 1-1952 
od Industrijske kovinarske šole »Li- 
tostroj«, Ljubljana. 95 

Žižek Rudolf, Krško 23, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 0398675, reg. št 
20365, izdano v Krškem. 141 

Žniderič Jožica, Ljubljana, ob- 
mejno osebno izkaznico, reg. št 
30652, ser. št 0112362, izdano v Mur- 
ski Soboti. 376 

Žonta Vladimir, Maribor, Tezno, 
Žmavčeva 4b, osebno izkaznico, reg. 
št. 37090, ser. št 0032602, sindikalno 
izkaznico št 919659 in OF izkaznico 
št. 275495, vse izdano v Mariboru. 

307 

-Izdaja »Uradni list LRS«. — Direktor in odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik — tiska tiskarna »Toneta 
Tomšiča« v Ljubljani 
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24. Kot tarifne enote veljajo: 
a) vsak stanovanjski prostor ne glede na to, 

v kakem obsegu je izvedena v njem elek- 
trična napeljava; 

t») pri stanovanjskih prostorih nad 40 m2 vsaka 
začeta talna površina po 40 m'; 

c) pri vodovodnih črpalkah ter motorjih za 
dvigala in centralno kurjavo tarifne enote, 
ugotovljene po določbah tarifne kategorije 
za motorje in aparate. 

25. Kot tarifne enote se ne štejejo: 
a) prostori s talno površino pod 6 m2; 
b) neopremljene veže in odprte verande, stop- 

nišča, kopalnice, stranišča, kleti in kletni 
prostori, pralnice, drvarnice, podstrešja in 
podobni prostori; 

c) garaže in gospodarski prostori, n. pr. kašče, 
shrambe, hlevi, skednji in podobno. 

v Prostori, navedeni pod točkama b) in c), se ne 
štejejo kot tarifne enote, če se uporabljajo samo za 
označene namene in se ne izkoriščajo v obrtne namene. 

26. Kuhinja se šteje kot tarifna enota, četudi nima 
tame površine 6 m2. 

27. Prispevek se zaračunava: 
a) če v točki 11/25 navedene prostore uporablja 

več strank; 
b) če so veže in stopnišča opremljene za biva- 

nje. 
v teh primerih se v pretežno stanovanjskih hišah 

kot tarifna enota šteje vsakih začetih 40 m2 skupne 
talne površine navedenih prostorov. 

28. V pretežno poslovnih ali pa društvenih hišah 
jj P°raba energije v prostorih, navedenih pod točko 
1/-5 te tarife, obračunava po kategoriji za razsvet- 

ljavo poslovnih ali pa društvenih prostorov. 
nako se obračunava poraba energije v navedenih 

prostorih tudi v pretežno stanovanjskih hišah, če se ta 
men po števcu poslovnega ali pa društvenega prostora. 

29. Ce se prostori, navedeni v točki 11/25, uporab- 
ljajo za obrtne namene, se v njih porabljena električna 
energija zaračunava po postavkah za razsvetljavo po- 
slovnih prostorov oziroma po tarifi za motorje in 
aparate. 

,,. ve'Ja- č° sc posamezni prostori v stanovanjih 
uporabljajo Za obrtne ali poklicne namene (n. pr. delav- 
nice, ateljeji, prodajalne, pisarne, posvetovalnice, ordi- 
nacije, čakalnice itd.). 

Razsvetljava   poslovnih   prostorov   (K) 

30. Tarifne postavke za razsvetljavo poslovnih pro- 
storov znašajo: 

a) mesečni prispevek za stopnjo Rn Rv 
za prvo tarifno enoto 200 din 50 din 
za vsako nadaljnjo enoto 160 din — 

b) cena za 1 kWh je 3 dih 23 din 

31. Kot tarifna enota velja vsakih začetih: 
20 m2 skupne talne površine prodajaln, pisarn, de- 

lavnic, čakalnic, učilnic, gostišč, bolniških sob, 
ordinacij, poslovnih in podobnih prostorov; 

60 m2 skupno talne površine dvoran, zborovalnic 
skladišč itd.; 

100 m2 skupne talne površine hlevov, lop, kleti, stop- 
nišč, hodnikov itd. 

32. Pri reklamni razsvetljavi (izložbah, napisih, 
iluminacijah itd.) m pri razsvetljavi na prostem velja 
vsakih začetih 150 W moči priključenih svetil kot ta- 
rifna enota; pri tem se žarnice do 60 W računajo kot 
40 W, žarnice nad 60 W pa se računajo po nominalni 
moči. 

Razsvetljava društvenih prostorov  (D) 

33. Tarifne postavke za razsvetljavo društvenih 
prostorov znašajo: 

a) mesečni prispevek 100 din 
b) cena za 1 kWh 8 din 

34. Ce se po postavkah te kategorije obračunava 
poraba energije za razsvetljavo izložb in reklamno raz- 
svetljavo, se ta poraba ugotavlja pavšalno v odvisnosti 
od jakosti priključenih svetilnih teles. Ce se pa ener- 
gija registrira po števcu, mora biti instalacija oprem- 
ljena s primernimi napravami, ki zagotavljajo, da so 
svetilna telesa preključcna najmanj do polnoči. 

Motorji in aparati  (M) 

35. Tarifne postavke za motorje in aparate zna- 
šajo: 

a) mesečni prispevek za. stopnjo       Mn Mv 
za prvo tarifno enoto 500 din 300 din 
za vsako nadaljnjo enoto 250 din     10 dia 

b) cena za 1 kWh je 5 din     15 din 

36. Tarifna enota je polovica tarifnega kW. Tarifni 
kW se zaokrožijo na polovico kW navzdol ali navzgor. 

Za preračunavanje velja razmerje: 
1 KM = 1 kVA = 0,75 kW. 

•37. V tarifne kW sc ne računajo motorčki in apa- 
rati do skupne moči 250 W, če se poraba teh naprav 
meri skupno s porabo, obračunano po neki drugi kate- 
goriji. 

38. Če ima odjemalec več naprav, ki morejo isto- 
čusno uporabljati električno energijo, sc določijo tarifni 
kW takole: 

najmočnejša naprava se upošteva v celoti, 
naslednja po moči z '/s, 
vse druge pa z VJ. 

39. Ce je s posebno tehnično ureditvijo onemogo- 
čeno uporabljati vse naprave istočasno, se za določitev 
tarifnih kW upoštevajo tiste močnejše skupine, ki mo- 
rejo istočasno uporabljati električno energijo. 

40. Ogrevalne naprave (n. pr. naprave za kuhanje, 
peko, praženje, razžarevanje, kaljenje, varjenje, likanje 
itd.) sc vračunajo v tarifne kW, če sc uporabljajo v 
obrtne namene. 

41. Cc odjemalec uporabi 90 odstotkov prevzete 
električne encigijc ponoči, kar se mora ugotavljati i. 
dvotarifnim števcem, se mu zaračuna le V» prispevka, 
ki je obračunan v skladu s prejšnjimi določbami. 

42. V krojaških obratih, ki imajo samo en likalnik, 
sc zaračuna samo V» prispevka, ki je obračunan v 
skladu s prejšnjimi določbami. 

45. Cc pri javnih vodovodih, ki sc obračunavajo 
po določbah nižje stopnje te kategorije, povprečna cena 
v kakem mesecu presega 10 din za 1 kWh, sc zniža 
prispevek tako, da doseže povprečna cenn 10 din za 
1 kWh. To znižanje se ne sme doseči v breme pri- 
spevka za prvo tarifno enoto; ta ostane v vsakem 
primeru nedotaknjena. 
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Poraba javnega vodovoda se mora registrirati po 
števcu, ki je namenjen izključno za odjem. 

44. Na način, določen pod točko 11/43, se zniža 
prispevek pri mlinih, če prekorači povprečna cena 
20 din za 1 kWh, in to ne glede na stopnjo, v katero 
jo tisti odjemalec uvrščen. 

Poljedelski  motorji  (P) 

45. Tarilne postavke za poljedelske motorje zna- 
šajo: 

a) mesečni prispevek za stopnjo Pn Pv 
za prvo tarifno enoto 130 din 100 din 
za vsako nadaljnjo enoto 35 din 5 din 

b) cena za 1 kWh je 5 din 13 din 

4o. Tarifne enote -.e izračunu jo po določbah tarifne 
kategorije za motorje in aparate (M). 

47. Odjemalec sme uporabljati poljedelski motor 
za predelavo tujih pridelkov le, če poprej pismeno 
prijavi to dobavitelju. Dobavitelj je upravičen zaraču- 
nati v takem primeru dodatni prispevek \ znesku 
100 din mesečno za predelavo pridelkov \--akegu po- 
sameznega gospodarja. 

Dobavitelj daje svojo privolitev za luko uporabo 
poljedelskega motorja le takrat, kadar ta nima obrt- 
ne narave. 

48. Ce odjemalce uporablja poljedelski motor za 
predelavo tujih pridelkov brez prijave, se mu zaračumi 
dodatni prispevek za 12 mesecev za nazaj ali pa se •• 
uvrsti v tarifno kategorijo za motorje in aparate (M). 

Zadružništvo (Z) 

49. Tarifne postavke za zadružništvo znašajo:, 
a) mesečni prispevek za stopnjo     Zn Zv 

za prvo tarifno enoto             100 din 30 din 
za vsako nadaljnjo enoto        20 din 3 din 

b) cena za 1 kWh je 5 din 15 din 

50. Tarifne enote se za motorje in aparate ugotav- 
ljajo po določbah tarifue kategorije M. za prostore pn 
po določbah tarifne kategorije R. 

'    Javna  ruzsvetljava  (J) 
51. Tarifne postavke za javno razsvetljavo znašajo: 

a) mesečni prispevek tvori najemnina za do- 
baviteljeve števce in stikalne ure \ višini, 
ki je določena pod točko 11/54, 

b) cena za i kWh je 6 din. 

Dodatne  tarifne postavke 
32. Odjemalcem, ki odjemajo električno energijo 

po dvostopenjskih tarifnih kategorijah (G, R, M, P 
in Z) in imajo lastni dvotarifni števec, se kilovatne 
ure, porabljene ponoči, zaračunavajo pri nižji stopnji 
po 1 din, pri višji pa po 5 din, če nočna poraba pre- 
sega 10 odstotkov dnevne porabe. 

53. Dobavitelj zaračunava odjemalcem prekomerno 
porabo jalovega toka po ceni 1 din za kVArh. Zu 
prekomerno porabo jalovega toka se šteje poraba, ki 
presega 62 odstotkov od porabljene vatne energije 
(cos «p = 0,85). 

34. Za dodatne merilne naprave, ki niso odločilne 
za fakturiranje, se zaračunava najemnina. 

Mesečna najemnina znaša: 
za enofazni števec 100 din 
za večfazni števec 300 din 
za stikalno uro 200 din 

35. K obračunu za neopravičen odjem po določbah 
11/22 te tarife in k obračunu neprijavljenih tarifnih 
enot po določbah H/17 te tarife se priračunajo stroški 
kontrole v višini: 
300 din za neupravičeno porabo do 230 kWh ali do 

2 neprijavljenih  tarifnih enot, 
"00 din za neupravičeno porabo do "50 kWh ali do 

3 neprijavljenih tarifnih enot, 
1000 din za neupravičeno   porabo   nad   750   kWh   ali 

nad 5 neprijavljenih tarifnih enot. 

•1. Tarifa za  vcleodjem 

1. Prodajna cena električne energije sestoji: 

a) iz prispevka, ki se odmerja po višini konice. 
b) iz cene za porabljene kWh. 

2. Prispevek se obračunava letno pri odjemalcih, 
ki odjemajo iz javnega omrežja energijo kot dodatno 
ali pa rezervno, če njihova lastna proizvodnja elek- 
trične energije \ preteklem letu znaša več kot 23 od- 
stotkov iz javnega omrežja odvzetih kWh. Letni pri- 
spevek znaša za vsak kW računske letne konice: 

a) pri meritvah no visokonapetostni strani 10••• 
dinarjev, 

b) pri meritvah na nizkonapetostni strani 11.700 
dinarjev. 

3. Pri ostalih veleodjemakih se prispevek obraču- 
jiava mesečno. Mesečni prispevek zn vsak kW mesečne 
konice znaša: 

a) pri meritvah nn  visokonapetostni strani: 
pozimi 1200 din 
poleti 600 din 

bi pri meritvah na nizkonapetostni strani: 
pozimi 1300 din 
poleti 650 din 

4. Visoka napetost je napetost razdelilnega visoko- 
napetostnega omrežja, na katero je odjemalec priklju- 
čen direktno ali po transformaciji, oziroma primarna 
nupetost transformatorja, ki transformira energijo na 
najvišjo odjemalčevo obratno napetost. 

5. Mesečna konica je najvišja povprečna moč v 
koledarskem mesecu, ki je trajala 15 minut. V vsakem 
primeru se upošteva pri obračunu prispevka najmanj 
polovica pogodbene moči. če tudi bi registrirana ko- 
nica bila manjša. 

6. Računska letna konica je enaka povprečju 3 
najvišjih mesečnih konic obračunskega leta oziroma 
pogodbene dobe. 

7. Ce merilne naprave posebej registrirajo dnevno 
in nočno konico, se presežek nočne konice nad dnevno 
v obračuna prispevka upošteva samo z Vs merjenega 
presežka. 

Navedeni postopek za obračun nočne konice more 
dobavitelj uporabiti za obračunavanje konice, dosežene 
v nedeljskem času (od 14. ure v soboto do 6. ure v po- 
nedeljek), če je dobaviteljev organ na odjemalčevo 
prijavo odčital števec ob začetku in koncu nedeljske 
porabe. To smiselno velja tudi za državne praznike. 

Stroške dodatnega odčitavanja števcev je dobavi- 
telj upravičen odjemalcu posebej zaračunati. 

8. Pri odjemalcih, navedenih pod točko III/2, se 
mesečne konice, dosežene v poletnem .času, računajo 
z 'h vrednosti. 
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9. Za ugotavljanje letne računske konice se ne 
upošteva mesečna konica, nastala v mesecu, v katerem 
odjemalec opravi revizijo svojih naprav za proizvod- 
njo električne energije, če je bil čas revizije določen 
sporazumno z dobaviteljevo brcmcnilsko službo. Pri- 
spevek za zadevni mesec se obračuna samostojno. 

10. Ce ob defektu na odjemalčevih napravah za 
proizvodnjo električne energije, ki traja manj kot 
100 ur, odjemalec sporazumno z bremeuilcem dostže 
večjo konico kakor pri normalnem obratovanju, se 
presežek upošteva pri obračunu mesečne konice po 
obrazcu: 

l°/o presežka konice X ure trajanja defekta. 
Presežek mora praviloma ugotoviti dobaviteljev 

organ. 
Ce odjemalec priključi ob defektu svoje porabnike 

1• javno omrežje brez bremenilčeve privolitve, se do- 
sežena konica zaračuna v celoti.    . 

•. Ce odjemalec pod točko HI/2 med pogodbeno 
dobo med kakim mesecem priključi nove porabnike, 
katerih moč znaša nad 25 odstotkov moči do tedaj 
instaliranih porabnikov, se zanj z mesecem priključitve 
novih porabnikov prične nova obračunska doba. 

12. Letni prispevek se plačuje v mesečnih obrokih, 
ki zapadejo ob koncu vsakega meseca 

Mesečni obrok letnega prispevka 2a 1 kW, ki je 
enak 1/12 letnega, se pomnoži s Številom v tistem obra- 
čunskem letu preteklih mesecev in tako dobljeno šte- 
vilo pomnoži s povprečno vrednostjo treh največjih 
mesečnih konic v tekočem obračunskem letu. Ce še 
niso pretekli 3 meseci, se smiselno upošteva povprečje 
mesečnih konic do takrat preteklih mesecev. 

Obrazec računa je: 
mesečni obrok letnega prispevka za 1 kW X 

število preteklih mesecev  X računska konica. 
Ud tega zmnožka se odšteje v preteklem mesecu 

£L i naein Računani znesek. Ostanek plača od- 
jemalec na račun letnega prispevka. 

13. Cena za porabljeno kWh znaša: 
pozimi a,_ din 
poleti 4,— din 

14. Ce odjemalec omogoči s primernimi merilnimi 
1 tïaXttmi ločeno ugotavljanje dnevne in nočne porabe 

električne energije, se mu ponoči prevzeta energija 
zaračuna po znižani nočni ceni, če nočni odjem pre- 
sega 10% dnevnega odjema. 

Znižana nočna cena za lkWh znaša: 
pozimi 6.— din 
Poleti 1.50 din 

Pri veleodjcmalcih, ki nimajo primernih naprav 2a 
registracijo nočne in dnevne porabe, su vsa poraba 
obračunava po višji dnevni ceni. 

15. Dobavitelj zaračuna odjemalcu prekomerno po- 
rabo jalovega toka, to je, če poraba le-tega presega 
62% porabljene vatne energije (cos y> = 0,85). in sicer 
po ceni za 1 kVArh: 

pozimi 1.40 din 
poleti 0.80 din 

16. Po pogojih določbe •/14 te tarife znaša znižana 
nočna cena za 1 kVArh: 

pozimi 1.20 din 
poleti 0.30 din 

1". Ce se poraba jalovega toka meri na nizkona- 
petostni strani, se k ugotovljeni mesečni porabi kVArh 
doda poraba jalovega toka v transformatorju. 

Pri odjemalcih, ki imajo poseono transformator- 
sko postajo, s.e ta poruba ugotavlja z množenjem no- 
minalne moči transformatorja s spodaj navedenimi 
mesečnimi urami: 

za  transformator  učinka:      50 kVA       67 h 
75 kVA       63 h 

100 kVA       60 h 
160 kVA       56 h 
2C0 kVA       54 h 
250 kVA       53 h 
300 k VA       52 h 
400 kVA       50 h 
500 kVA       47 h 

Za  transformatorje   \ mesnih   učinkov   se  mesečne 
ure interpolirajo in  se zaokrožijo na celo število. Za 
transforr.atorje z močjo, večjo od 500 kVA, se mesečne 
ure  določajo  za   vsak  primer  posebej.  Ce  odjemalec 
nima   posebne  postaje,  se  z   istimi   mesečnimi   urami 
množi  angažirana   moč  transformatorja,  ki   je  enaka 
doseženi konici, deljeni s faktorjem moči odjemalčeve 
porabe. 

18. Ce ima odjemalce več priključkov, se :ia po- 
sameznih mestih merjene Konice aritmetično seštejejo. 

19. Za dodatne števce in stikulne ure se zaračunava 
najemnina po določbah 11/34 in se prišteva k prispevku. 

IV. TARIFA ZA POSEBNE ODJEMALCE 

1. V tem poglavju navedene tarifne postavke ve- 
ljajo .samo za odjemalec, ki so sklenili z dobaviteljem 
pogodbo o prevzemu energije za namene, določene po 
točki 1/3 te tarife. 

2. Tarifne postavke za odjemalce, ki odjemajo 
električno energijo za elektrokemijo po dispozicijah 
dobaviteljeve bremenilske službe, znašajo: 

pozimi 3.— din 
poleti 1,— din 

b) za jalovo energijo, ki se zaračunava po točki 
HI/15 te tarife, za 1 kVArh: 

pozimi 0.60 din 
poleti 0.20 din 

Prispevek se ne zaračunava. 
3. Porabljena energija, ki jo prejemajo odjemalci 

za elektrometalurgijo, se obračunava po določbah 
III. poglavja te tarife. 

Tarifne postavke za elektrometalurgijo znašajo: 
a) letni   prispevek   pri   visokonapetostni 

meritvi 3.900 din 
pri nizkonapetostni meritvi                 4.140 din 

b) mesečni prispevek pri visokonapetostni 
meritvi  pozimi 430 din 
pri nizkonapetostni meritvi                  4.140 din 
pri nizkonapetostni meritvi pozimi        460 din 
pri nizkonapetostni meritvi poleti 230 din 

c) cena za 1 kWh pozimi podnevi 4 din 
pozimi ponoči 2 din 
poleti podnevi 1.50 din 
poleti ponoči 0.50 din 

č) cena za 1 kVArh pozimi podnevi 0.80 din 
pozimi ponoči 0.40 din 
poleti podnevi 0.30 din 
poleti ponoči 0.10 din 

4. Tarifne postavke za odjemalce, ki prejemajo 
energijo 2a elektrovlcko, znašajo: 

za medkrajevni promet za 1 kWh 6 din 
2a mestni promet za 1 kWh • din 
Prispevek se ne zaračunava. 
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V   POSEBNE DOLOČBE 

1. Če se iz kakršnegakoli vzroka poraba električne 
energije ne more meriti z merilnimi napravami, od- 
ločilnimi za obračun, se poraba oceni ter obračuna po 
določbah tega poglavja. 

Pavšalno   ugotavljanje   porabe 
pri   ma loo d jem a leih 

2. Za priključke malih aparatov (zvončni trans- 
formatorji, sinhronske ure in podobno), katerih po- 
rabe merilne naprave ne beležijo, se zaračunava 10 din 
na mesec za vsako napravo kot prispevek. 

3. Poraba porabnikov se ocenjuje mesečno: 
za žarnice do 15 W na 1 kWh 

25 in 40 W na 2 kWh 
60 W na 3 kWh 
75 W na 4 kWh 

100 W na 5 kWh 
za žarnice višjih učinkov na   50 ur gorenja 
za žarnice javne razsvetljave: 
za celonočno na 360 ur gorenja 
za polnočno na 180 ur gorenja 
za žarnice reklamne in izložbene 
razsvetljave na 200 ur gorenja 
za radijske aparate na   8 kWh 
za likalnike v gospodinjstvu na   7 kWh 
za likalnike v obrti do moči 700 W        na 20 kWh 

preko moči 700 W na 40 kWh 
za kuhalnike, grelce in pekače po 
priključni vrednosti, in sicer: 
za najmočnejši porabnik na 80 ur porabe 
za drugi po moči na 40 ur porabe 
za tretji po moči na 20 ur porabe 
za poljedelske motorje za 1 tarifni 

hektar na 2 kWh. 

4. V tarifne hektare se vštejejo površine zemljišč, 
ki se morejo poljedelsko izkoriščati, in sicer njive, 
travniki, vinogradi, sadovnjaki in vrtovL Štejejo se 
tudi v najem vzeta zemljišča. 

5. Če se ugotovi, da se poljedelski motor izkorišča 
ne samo za predelavo odjemalčevih lastnih pridelkov, 
ampak tudi tujih, se za celo leto zaračuna dvojna po- 
raba električne energije, če se prej ne izposluje pri- 
volitev dobavitelja, ki določi količino kWh, potrebno 
za predelavo tujih pridelkov, ki se prišteje v pavšalno 
ocenjeni porabi. 

6. Poraba kuhalnih plošč se ocenjuje z različnjm 
številom ur porabe, če se le te lahko ločeno upo- 
rabljajo. 

7. Pavšalno ugotovljena poraba po točki V/3 se 
obračunava po kategoriji tarife, ki ustreza vrsti od- 
jema. Tako ugotovljena poraba električne energije se 
obračuna hkrati s prispevkom, in sicer za isto raz- 
dobje. 

8. Uporaba električnih peči v pavšalu ni dovoljena. 
Kdor kljub temu na pavšalni priključek priključi ozi- 
roma priklopi električno peč ali uporablja kuhalnik za 
ogrevanje prostorov, se mu instalacija odklopi, ugo- 
tovljena večja poraba se posebej zaračuna kakor nu 
neupravičen način odvzeta električna energija. V pav- 
šalu se smejo uporabljati kuhalniki do največ 1000 W 
moči za eno ploščo, skupna moč vseh kuhalnikov v 
pavšalu pa ne sme presegati 1500 W. 

9. Uporaba neprijavljenih porabnikov ali porabni- 
kov večje moči, kakor je bila prijavljena za ugoto- 
vitev pavšalne porabe, se šteje za neupravičen odjem. 

Merjenje   porabe   električne   energije 
za različne kategorije maloodjema po 

istem   Steven 
10. Če se poraba električne energije za različne ka- 

tegorije maloodjema meri po istem števcu in je cena 
izbranih stopenj za kWh enaka, se porabljene kWh 
obračunavajo skupno. Če cena za kWh ni enaka, se 
poraba za kategorijo odjema z višjo ceno kWh pav- 
šalno oceni ter se odšteje od porabe, izkazane na skup- 
nem števcu. Tako dobljena razlika se obračuna po po- 
stavkah druge kategorije. Smiselno se ravna, če se po 
istem števcu ugotavlja poraba večjega števila kategorij. 
Prispevek se vedno ugotavlja ločeno. 

11. Merjenje porabe za razsvetljavo društvenih pro- 
storov skupno s porabo za druge namene ni dopustno. 
Prav tako ni dopustna uporaba različnih stopenj iste 
kategorije, če se poraba električne energije meri po 
istem števcu. 

Ugotavljanje   višine   konice 
za veleodjemalceinposebne odjemalce 

12. Dokler iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče pri- 
ključiti števca z napravo za merjenje konice, ugotovi 
dobavitelj 13 minut trajajočo konico obtežbe, po kateri 
se izračunava prispevek, z obstoječimi merilnimi na- 
pravami in uro. Čas meritve konice lahko dobavitelj 
poljubno izbere, odjemalec pa ima pravico, sam ali po 
pooblaščencu prisostvovati tej meritvi. 

13. Če odjemalec na istem predajnem mestu odjema 
energijo, ki se obračunava po tarifi za veleodjem in po 
tarifi za posebne odjemalce ter se konica registrira 
skupno, se po postavkah za veleodjem obračunava ko- 
nica, ki jo je dosegla poraba po tarifi za veleodjem, 
kar se mora praviloma registrirati posebej. Po postav- 
kah pa posebne odjemalce se pa zaračunava razlika 
med skupno konico in konico veleodjema. 

Če se konica veleodjema iz tehničnih razlogov ne 
da registrirati posebej, se skupna konica deli na vele- 
odjem in posebni odjem sorazmerno porabi kWh. 

Ugotavljanje    porabe    jalovega    toka 
14. Če se poraba jalovega toka ne registrira, se 

ta obračunava na podlagi meritev. Meritve izvede do- 
bavitelj, bodisi na lastno pobudo ali pa na odjemalčevo 
zahtevo; odjemalec ima v obeh primerih pravico, pri- 
sostvovati meritvam sam ali pa po zastopniku. Čas 
meritve izbere dobavitelj. Na podlagi meritev se za- 
računava poraba jalovega toka od prvega dne v me- 
secu, v katerem je bila meritev opravljena, do ponovne 
meritve. 

Dobavitelj mora najkasneje v 14 dneh po prejemu 
odjemalčevega naročila izvršiti ponovno meritev. Stro- 
ške ponovne meritve mora odjemalec povrniti dobavi- 
telju, če je po odjemalcu naročena meritev pokazala, 
da se faktor moči v primerjavi s prejšnjo meritvijo 
ni izboljšal. 

15. Meritve se opravljajo v skladu z »Začasnim pra- 
vilnikom o postopku za ugotavljanje porabe jalovega 
toka«, ki ga je predpisal Svet vlade RS za industrijo 
z odločbo št. 3060 z dne 6. III. 1952, s tem, da se v na- 
vedenem pravilniku spremeni način določanja porabe 
jalovega toka v transformatorju pod 16. točko pravil- 
nika v skladu z določili pod lil jI? te tarife. 

16. Pri veleodjemalcu, ki je istočasno tudi posebni 
odjemalec, se poraba jalovega toka zaračunava po po- 
stavkah III. poglavja te tarife, če se ta registrira 
skupno. 

17. Če za meritev porabe ialovcça 'oka ni dvo- 
tarifnega števca, se nočna poraba jalovega toka oceni 
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v sorazmerju s porabo vatne energije, če se ta ločeno 
registrira podnevi in ponoči. 

18. Ce ima odjemalec dvotarifni števec za delovno 
energijo, se poraba jalovega toka v transformatorju, 
določena v skladu s točko III/17 te tarife, razdeli med 
dnevno in nočno porabo v razmerju 2:1. 

Ocenitev   indirektnega  odjema 
19. Indirektni odjem je oddaja električne energije 

drugim dobaviteljevim odjemalcem, ki se napajajo po 
merilnih napravah velcodjemalccv in niso v sklopu 
njihovih zgradb in naprav. 

20. Direktnemu odjemalcu se zaračuna: 
a) količina kilovatnih ur, ki jo izkazuje skupna 

merilna naprava, zmanjšana za količino kWh, zaraču- 
nanih indirektnemu odjemalcu. 

Zaradi izgub prenosa se poraba indirektnega od- 
jemalca poveča pri odštevanji' za 15%, č- se obseg 
indirektnega odjema ugotavlja izven transformatorske 
postaje direktnega odjemalca; 

b) višina k\V konice, ki jo izkazuje skupna me- 
rilna naprava, zmanjšana za 2/s konice indirektnega 
odjemalca. Cc prejema indirektni odjemalec električno 
energijo po tarifi za maloodjem in se konica ne meri, 
se šteje, da ima indirektni odjemalec 300 obratnih ur 
na mesec ter se njegova konica ugotavlja z oxlitvijo 
mesečne porabe kWh s številom obratnih ur; 

c) količina jalovega toka, ki jo izkazuje skupna 
merilna naprava, zmanjšana za količino kVArh, ki jo 
porabi indirektni odjemalec, če se njegova poraba 
obračunava po tarifi za veleodjem; 

č) če so direktnemu vcleodjumlcu zaračunava po- 
noči prevzeta električna energija po znižani ceni, se 
pri tem upošteva nočna poraba indircktne"a odje- 
malca. Ce se ta ne meri, se šteje, da je indirektni od- 
jemalec porabil 10% celotnega svojega oJjema ponoči. 

VI. PREHODNE DOLOČBE 
1. Uvrstitev tnaloodjemalcev v novo uvedene ka- 

tegorije izvrši dobavitelj na podlagi razpoložljivih po- 
flatkov. Ce dobavitelj tega ne stori, ga je odjemalec 
dolžan na to opozoriti. Ce prejme dobavitelj zadevno 
sporočilo po dostavi fakture, se faktura, ki je že do- 
stavljena, ne spreminja. 

2. Ta tarifa velja od 1. jrnuarja leta 1933. 
St. II-39/1-53 
Ljubljano, dne 24. decembra 1952. 

Podpredsednik vlade LRS in 
predsednik   Gospodarskega   sveta 

vlade LRS: 
Piedsednik Ivan Maček 1. r. 

Sveta vlade LRS za industrijo: 
Franc Leskošck 1. r. 

Državna arbitraža LRS 

SEZNAM 
arbitražnih izvedencev 

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

odreja 
predsednik  Državne  arbitraže  pri  vladi  LRS  tole: 

Seznama arbitražnih izvedencev, ki sta bila ob- 
javljena v 1. in 12- številki Uradnega lista LRS leta 
1952, veljata brez sprememb tudi v letu 1953. 

Dodatno se imenujejo So tile izvedenci: 

Panoga: 117: Industrija kovin in druge predelave: 
za vse območje LRS: Tadel Anton, tehnični vodja pri 

tovarni tehničnih potrebščin 
>Utensilia« Ljubljana — Rud- 
nik, za vse raznovrstne kovinske 
potrebščine, 
Šimenc Jožef, strokovni preda- 
vatelj vajenske kovinske šole v 
Ljubljani, Ižanska 53, tel. 22-882. 

Panoga:  124: Tekstilna industrija: 
za območje okrajev: Ljubljana, Jesenice in Novo 

mesto: 
Potočnik Lovro, uslužbenec 
uvoznega in izvoznega podjetja 
Slovenija Impex, za razne le- 
sene utenzllije. 

Panoga: 612: Notranja trgovina: 
za območje okraja Maribor mesto in Maribor okolica: 

Ing. Leban Pavel, Srednja kme- 
tijska šola v Mariboru, za sadje 
in sočivje, 
Zupan Anton, direktor pri pod- 
jetju >Vino-sadjc« v Mariborut 

za sadje in sočivje, 
Cof Lojze, skladiščnik pri »Vi- 
no-sadje< v Mariboru, za sadje 
In sočivje; 

za območje okraja Ljubljana mesto in Ljubljana 
okolica: 
Šener Ferdo, Ljubljana, Kotni- 
kova 17/111, za knjigovodske in 
računovodske posle. 

Preds. 18/53—1 
Ljubljana, dne 12. januarja 1953. 

Predsednik 
Državne  arbitraže  pri   VLRS: 

Jernej Stante 1. r. 

Sekretariat za gospodarstvo Gospodarskega sveta 
vlade LRS je pri primerjanju z izvirnikom ugotovil, 
da je v tretjem odstavku 3. člena pravilnika o oprav- 
ljanju strokovnih izpitov za kvalificiranega in visoko 
kvalificiranega delavca (Uradni list LRS, št. 37-203/52), 
izpuščen organ, ki je pristojen določiti, da se za ne- 
katere poklice opravljajo izpiti samo pri izpitni ko- 
misiji določenega okraja za območje več okrajev ali 
za območje vse Slovenijo, zato daje 

poprav ek 
pravilnika o opravljanju strokovnih fzpitov za kvali- 

ficiranega  in visoko kvalificiranega  delavca 

V 3. vrsti tretjega odstavka 3. člena je treba med 
besedo »določl< in »da< dodati >republiški organ za 
gospodarstvo^. 

Ljub'jnnn. dne 5. januarja 1953. 

Iz sekretariata za gospodarstvo 
Gospodarskega sveta vlade LRS 
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Odloki ljudskih odborov 
i. 

Na podlagi 23. in 118. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št 
19-90/52) ter 8. člena temeljnega zakona o prekrških 
(Uradni list FLRJ, št. 46-428/51) izdaja Mestni ljudski 
odbor Maribor na svoji I. skupni seji Mestnega zbora 
in zbora proizvajalcev z dne 30. decembra 1932 

ODLOK 
o obratovalnem času gospodarskih podjetij 

na območju Mestnega ljudskega odbora Maribor 

A. OBRATOVALNI CAS 

I. Ob delavnikih 

Trgovinske obratovalnice 

1. člen 
1. Trgovinske obratovalnice so odprte, če v na- 

slednjem ni drugače določeno, v zimskem času od 7.30 
do 12. in od 15. do 18. ure, v poletnem času od 7. do 
12. in od 16. do 18.30. Ob četrtkih popoldne smejo biti 
te trgovinske obratovalnice zaprte zaradi notranjega 
dela. Pri tem se obvezni osemurni delovni čas ne 
skrajša, temveč se preostali čas uporabi za notranje 
delo v obratih. 

2. Trgovine s kurivom so odprte v zimskem času 
od 7. do 12. in od 13.30 do 17. ure, v poletnem času od 
7. do 12. in od 14.30 do 18. ure; ob sobotah od 7.30 
do 13. ure. 

3. Prodajalnice svežega in prekajenega mesa ter 
rib so odprte v zimskem času od 7. do 12. in od 15. 
do 17.30 ure, v poletnem času od 6. do 11 in od 16. 
do 18.30 ure. Ob ponedeljkih popoldne so te obrato- 
valnice zaprte. 

Dovažanje mesa in druga pripravljalna dela se 
smejo opravljati od 5. ure zjutraj, vendar mora biti 
lokal za stranke tedaj zaprt 

4. Prodajalnice kruha so odprte ves ča. od 6. do 
11. in od 14. do 17. ure. 

5. Prodajalnice slaščičarskih izdelkov so odprte 
ves čas od 8. do 12. in od 14. do 18. ure. 

6. Prodajalnice sadja, zelenjave in poljskih pri- 
delkov so odprte v zimskem času od 7. do 12. in od 
15. do 18. ure, v poletnem času od 6. do 11. in od 15. 
do 18. ure. Ob četrtkih popoldne smejo biti te obra- 
tovalnice zaprte zaradi notranjega dela. 

7. Mlekarne so odprte v zimskem času od 6. do 10. 
in od 15. do 18. ure, v poletnem času od 6. do 10. in 
od 13. do 16. ure. Mlekarne smejo biti popoldne zaprte, 
vendar morajo v tem primeru obratovati večje mle- 
karne do 12 ure. Ob sobotah in dnevih pred prazniki 
pa morajo biti vse mlekarne oaprte tudi popoldne. 

8. Prodajalnice tobačnih izdelkov so odprte v zim- 
skem času od 8. do 12. in od 14. do 18. ure, v poletnem 
času od 7. do • in od 14. do 17. ure. Tri prodajalnice 
tobačnih izdelkov v središču mesta, ki jih določi pod- 
jetje »Tobak«, smejo biti odprte nepretrgoma od 6. do 
20. ure. 

2. člen 
Obhodna prodaja blaga, kolikor je dopuščena, je 

pred 8. uro in po 18. uri prepovedana. 
Izjemoma je dovoljeno prodajanje časopisov, revij 

in pečenega kostanja od 6. do 21. ure. 

5. člen 
Glede prodajnega časa na sejmih in tržnih pro- 

storih veljajo predpisi sejemskih in tržnih redov. 

Obrtne   obratovalnice 
4. člen 

1. Obrtne obratovalnice so odprte, če v naslednjih 
členih ni drugače določeno, v zimskem času od 730 
do 12. in od 14. do 18. ure, v poletnem času od 6.30 
do 12. in od 15. do 18. ure; ob sobotah je obratovalni 
čas za te obratovalnice v zimskem času od 7.30 do 13. 
ure, v poletnem času od 6.30 do 12. ure. 

2. Brivske, frizerske, lasuljarske, manikerske in 
kozmetične obratovalnice so odprte v zimskem času od 
8. do 12. in od 14. do 18. ure, v poletnem času od 7.30 
do 12. in od 15. do 18.30 ure. 

3. Fotografske obratovalnice so odprte v zimskem 
času od 8. do 12. in od 14. do 18. ure, v poletnem času 
od 7. do 12. in od 16. do 19. ure. 

4. Slaščičarske delavnice obratujejo ves čas od 5. 
do 13. ure. Prodajalnice slaščičarskih izdelkov so od- 
prte, kot je to določeno v 5. točki 1. člena. 

5. Pekarne (delavnice), v katerih se dela v izme- 
nah, obratujejo od 4. do 20. ure; ob sobotah obratujejo 
od 2. do 18. ure. 

Pripravljalna dela, kakor kurjenje peči, pristav- 
ljanje kvasa in mešanje testa, se smejo pričeti ob 24. 
uri ter se v ta namen sme zaposliti le nujno potrebno 
osebje. 

Pekarne, ki ne delajo v izmenah, obratujejo od 
4. do 12. ure. 

Pripravljalna dela, kakor je to zgoraj navedeno, 
se smejo v teh pekarnah pričeti ob 1. uri zjutraj in se 
v ta namen sme zaposliti le nujno potrebno osebje. 

Prodajalnice pekovskih izdelkov so odprte, kot je 
to določeno v 4. točki 1. člena. 

6. Mesarske obratovalnice obratujejo, kot je to do- 
ločeno v 3. točki 1. člena. 

5. člen 
Preko poldne smejo biti odprte podkovnice konj, 

kovaške, avtomehanske in kolarske delavnice, če je 
treba izvršiti neodložljivo popravilo vozil ali jih oskr- 
beti z nadomestnimi deli. 

6. člen 
Za prodajalnice obrtnih obratov velja obratovalni 

čas, določen za ustrezne trgovinske obratovalnice. 

7. člen 
Določba prvega odstavka 2. člena velja tudi za 

obhodne obrti. 

Gostinske   obratovalnice 
8. člen 

Gostinske obratovalnice so odprte: 
1. Hoteli, nočišča, penzije in ostali obrati, kolikor 

gre za oddajanje sob, časovno neomejeno. 
2. Kavarne so odprte do i. ure zjutraj; ob sobo- 

tah, nedeljah, dnevih pred prazniki in ob praznikih do 
2. ure zjutraj. 

3. Bari so odprti do 4. ure zjutraj. 
4. Restavracije so odprte do 23, ure. 
5. Gostilne so odprte do 22. ure; ob sobotah, ne- 

deljah, dnevih pred prazniki in ob praznikih do 
23. ure. 
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6. Krčme so odprte do- 22. ure. 
7. Bifeji (okrepčevalnice) so odprti do 22. ure. 
8. Zajtrkovalnice, v katerih se ne točijo alkoholne 

pijače, so odprte v zimskem času od 6. do 19. ure, v 
poletnem času od 6. do 20. ure. 

Če zgoraj ni drugače določeno, se gostinske obra- 
tovalnice ne smejo odpirati pred 5. uro zjutraj, morajo 
pa se odpreti ob 7. uri zjutraj. To ne velja za bare. 

Gostinske obratovalnice, kjer v večernih urah ni 
pričakovati prometa, se smejo zapirati ob 21. uri. 

9. člen 
Gostinska obratovalnica na železniški postaji v 

Mariboru in gostinske obratovalnice s prenočišči smejo 
gostom, ki prispejo z vlakom, postreči tudi po času, 
določenem za zapiranje po prednjem členu, a najdalje 
eno uro po prihodu vlaka. 

10. člen 

. . ^° zaPiralni uri se ne sme postreči niti z jedjo 
niti s pijačo, kolikor ni izrecno določena tejema v 9. 
členu. Ne sme se postreči z večjo količino hrane ali 
pijače neposredno pred nastopom zapiralne ure, da bi 
se gost dalje zadrževal v lokalu. Najkasneje četrt ure 
po določeni zapiralni uri je obrabe prostore izprazniti 
• zapreti. 

Strežno osebje mora zapiralno uro napovedati. 

11. člen 
Dovoljene igre, n. pr. balinanje, kegljanje itd., se 

smejo na prostem igrati do 22. ure. V zaprtih prostorih, 
v katerih se nikakor ne moti nočni počitek sosedov in 
Kolikor sme biti gostinska obratovalnica dalj časa od- 
prta, ta omejitev ne velja. Po 22. uri se z godbo in 
Petjem ali sicer z obratovanjem v gostinskih obratih 

. ne sme motiti soseščina. 

12. člen 

kavarne°bnrid \ dccembra ua -• Januarja smejo biti 
•    u", restavracije in gostilne odprta celo noč. 

p 13- «en 
za D.„c^?eZ1,m ?b

T
ratom in za Posamezne dni sme svet 

trelfi n SU° AdLO Marib°r P» izkazani stvarni po- 
weùi in na prošnjo podaljšati obratovalni čas. 

H. Ob nedeljah in praznikih 

14. člen 
«k» ?„b nedeljah in praznikih morajo biti vse trgovin- 
r,iL • ,ne °bra'ovalnice zaprte, kolikor v nasled- 
njem niso dovoljene izjeme. 

15. člen 
Ob nedeljah in praznikih smejo obratovati: 

delk'ovPordd8aidoni12. uVre;ÌC * PI°du^nicC *°bačnih iz* 
2. prodajalnice sadja in zelenjave od 7. do 11. ure. 

10. člen 

kih S,n!.?1S^C
i
obrat0V,al,nicc so ob nedeljah in prazni- 

2aitÄfn-k0t Je 1••°\0^0 v 8. členu odloka razen 
•?,• "«"k"«! pod 8. točko cu. člena, ki 
smejo biti na te dneve zaprte. 

B. SPLOŠNE DOLOČBE 

17. člen 

ol,r»!?0
0l°ČbC t°?a

1
odloka sc nanašajo na vse trgovinske, 

nrln« i •• f°5tinske obratovalnice ne glede na to, ali 
pripadajo državnemu, zadružnemu ali zasebnemu sek- 

torju ali drugim ustanovam in ali je v njih zaposleno 
pomožno osebje. 

Odlok ne velja za: 
1. špedicije in podjetja za prevoz oseb in blaga Z 

vozovi ter motornimi vozili in rečnimi napravami, 
2. javno postrežništvo, kakor čistilce, postreščke 

itd., 
3. garaže in črpalke pogonskega goriva in mazil« 

nih olj, 
4. brivske in frizerske obratovalnice na železniški 

postaji, 
5. bifej; (okrepčevalnice) in druge prodajalne na 

železniških peronih, 
6. prodajo slaščic in okrepčil v kinematografih, 

gledališčih, koncertnih dvoranah in  podobnih lokalih, 
7. industrijske obrate, 
8. pogrebno podjetje, 
9. dimnikarsko podjetje, 

10. mçnze. 
18. člen 

Ob času, predpisanem :.a zapiranje obratovalnic, 
se morajo zapreti vsi dohodi v poslovne prostore, ki so 
določeni za promet s strankami. 

Strankam, ki so ob zapiranju v obratnem prostoru, 
je treba postreči. 

Imetniku obrti kakor tudi članom njegove družine 
je dovoljeno prebivati in delati v obratnem prostoru 
tudi ob času, ko je ta za promet z občinstvom zaprt, 

19. člen 
Notranje delo v obratovalnicah preko časa, do« 

ločeuega za njih zapiranje, je dovoljeno tudi s po« 
možnim osebjem: 

1. ob višji sili, 
2. če je potrebno kaj storiti, da se ne pokvari 

blago, 
3. kadar se sestavlja inventura obratovalnice, 
4. če se poslovalnica seli, 
5. če se obratovalnica čisti ali se urejajo izložbe. 
Za zaposlitev  pomožnega osebja v gornjih pri» 

merih veljajo predpisi o delovnih razmerjih. 

20. člen 
Ce se v obratovalnici, razen v gostinskih obrato» 

valnicah opravlja več vrst dela, za katere je pred- 
' pisan različen čas odpiranja in zapiranja, velja za 
take primere obratovalni čas, kot je določen za glavno 
delo. 

21. člen 
Obrati morajo biti odprti ves čas, ki je predpisan, 

ob istem času morajo delati vse delavnice, ki spadajo 
k obratu. 

22. člen 
Za zimski čas se šteje čas od 1. oktobra do 31, 

marca, za poletni čas pa čas od 1. aprila do 30. "sep- 
tembra. 

24. člen 
Svet za gospodarstvo MLO Maribor smo po iz- 

kazani potrebi in no prošnjo določiti za posamezne 
obratovalnice tudi drugačen obratovalni čas. 

C. KAZENSKE DOLOČBE 
25. člen 

Lastniki   in   odgovorni   ravnatelji,   upravniki   in 
poslovodje obratovalnic ki bi imeli proti predpisom 
tega odloka odprte svoje  obratovalnice  izven časa, 

•določenega  za  odpiranje  in  zapiranje, ali  bi  imeli 
obratovalnice zaprte v času, ki je določen za obràto- 
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vanje, se kaznujejo z denarno kaznijo do 3000 din. 
Upravni kazenski postopek vodi in kazen izreka sod- 
nik za prekrške pri Mestnem ljudskem odboru Mari- 
bor. 

C. ZAKLJUČNE DOLOČBE 

26. člen 
Ta odlok dobi veljavo z dnem objave v »Uradnem 

listu LRS« ter se z njim razveljavljajo vsi dosedanji 
predpisi, ki so v nasprotju z določbami tega odloka. 

St. 12.061/52 
Maribor, dne 30. decembra 1952. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledinek L r. 

Na podlagi 15. in 108. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih, v zvezi z uredbo o gradnji (Uradni 
list FLRJ, št. 14—139/52) izdaja Okrajni ljudski od- 
bor Murska Sobota na svoji 12. redni seji dne 30. ok- 
tobra 1952 naslednji 

ODLOK 
o omejitvi oz. prepovedi izdaje gradbenih dovoljenj 

za območje naftinih polj 
1. Za območje, ki ga omejujejo: črta vzhodno od 

Sred. Bistrice, zahodno Velike Poiane — vzhodno od 
Radmožanec — Genterovec, reka Mura in drž. meja 
proti Madžarski, veljajo naslednje omejitve gradbene 
delavnosti. 

2. Za del tega območja vzhodno od ceste I. reda 
Mursko Središče — Lendava — Dolga vas — državna 
meja z Madžarsko ter za območje cele katastrske 
občine Dolnji Lakoš se bodo izdajala gradbena do- 
voljenja le na podlagi poprejšnjega pismenega pri- 
voljenja, ki ga bo izdajala Proizvodnja nafte prosil- 
cem. 

3. Na drugem delu omenjenega območja, t j. 
med črto Sred. Bistrica — Genterovci in med cesto 
I. reda Mursko Središče — Lendava — Dolga vas — 
državna meja,"se sme graditi samo v strnjenih na- 
seljih, in sicer samo v širino 100 m od cest L, II. in 
III. reda. Dolžina vasi se sme povečati največ za 
100 m na vsaki strani. 

4. Gradbena dovoljenja za območje, opisano pod 
točko 3. se ne bodo izdajala, ako bo podjetje Proiz- 
vodnja nafte v Lendavi na tem območju odkrilo po- 
samezna mesta za črpanje nafte. Taka mesta določi 
podjetje Proizvodnje nafte v Lendavi in sporoči to 
svetu za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 
v Murski Soboti. 

5. Ta odlok prične veljati z dnem objave v urad- 
nem listu LRSc. 

št. II. 6695/2—52 
Murska Sobota, dne 29. oktobra 1952. 

Predsednik OLO: 
šabjan Štefan 1. r. 

3. 
Zaradi preprečevanja tuberkuloze pri goveji ži- 

vini in zaradi varstva Ljudskega zdravja izdaja 
Okrajni ljudski odbor Šoštanj na podlagi 15. in 103. 
člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS, št. 19/52) v zvezi z določbami pravilnika za 

izvajanje uredbe o zatiranju in preprečevanju žival- 
skih kužnih bolezni (Uradni list FLRJ, št 51/49) na 
svoji I. redni seji dne 20. XII. 1952 tale 

ODLOK 
o obvezni tuberkulinizaciji goveje živine na območju 

Okrajnega ljudskega odbora Šoštanj 

1. člen 
.Zaradi čimprejšnje izločitve tuberkulozne goveje 

živine se mora na območju Okrajnega ljudskega od- 
bora Šoštanj preiskati na tuberkulozi vsa goveja ži- 
vina. Pregled opravijo po svojih področjih pristojni 
veterinarji. 

2. člen 
Pregled in tuberkulinizaclja goveje živine se 

opravita po hlevih ali na dogovorjenih mestih, ven- 
dar pa mora biti pregledano sleherno govedo. 

3. člen 
Pristojbina za dvakratni pregled goveda znaša 

50 din in jo mora živinorejec plačati živinozdravniku 
takoj po opravljenem prvem pregledu, vsa sredstva, 
potrebna za tuberkulinizacijo pa so brezplačna. 

4. člen 
Neupoštevanje tega odloka se zaradi istočasne 

kršitve 43. in 49. člena pravilnika za izvajanje uredbe 
o zatiranju in preprečevanju živalskih kužnih bolezni 
v zvezi s 54. členom uredbe o izravnavi posebnih 
predp.sov o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 56/51) 
kaznuje z denarno kaznijo do 10.000 din. 

5. člen 
Za izvedbo upravnega kazenskega postopka in 

izrek kazni po tem odloku je pristojen sodnik za pre- 
krške Okrajnega ljudskega odbora Šoštanj. 

6. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 

nem listu LRb«. 
Št. Pov 1145/7—52 
Šoštanj, dne 20. decembra 1952. 

Predsednik OLO< 
Tone  Ulrih  L  r. 

Okrajni ljudski odbor v Tolminu je na svoji redni 
seji dne 7. junija 1952 sprejel, odlok o nazivih in 
plačah v logarski službi. Ker je postal ta odlok z 
izdajo pravilnika o nazivih in plačah uslužbencev 
pomožne tehnične gozdarske službe (Uradni list FLRJ, 
št 35/52), brezpredmeten, izdaja okrajni ljudski od- 
bor tale 

ODLOK 
o odpravi odloka o nazivih in plačah v logarski službi 

1. člen 
Odlok o nazivih in plačah v logarski službi se 

odpravi. 
2. -člen 

Ta odlok velja takoj. 
Št. I—86/14—1952. 
Tolmin, dne 20. decembra  1952. 

Predsednik OLO: 
Jože Primožič 1. r. 
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kBS   Cekinov 
LJUBLJANA 

LJUDSE  .  *JU\J vnJNlJE 

Leto IX V LJUBLJANI, dne 30. januarja 1953 Številka 2 
VSEBINA: 

i. Uredba o dopolnitvi Imena takih naselij, ki Imajo enako 
se glaseča imena. 

,». Uredba o razglasitvi novih naselij in o združitvi naselij. 
9. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ustanovitvi 

skladov za obnovo gozdov. 
10. Odredba o dopolnitvi odredbe o določitvi občinskih ljud- 

skih odborov in ljudskih odborov mestnih občin, ki oprav- 
ljajo overitve podpisov, pisave in prepisov 

U. Odredba o omejitvi sekanja in o gojitvi domačega oreha. 
12. Odločba o razdelitvi prispevkov na sklade za obnovo 

gozdov. 
— Popravek. 

Vlada Ljudske republike 
Slovenije 

Na podlagi 5. člena zakona o imenih naselij in o 
označbi trgov, ulic in hiš (Uradni list LRS, št. 10-64/48 
in 20-108/50), izdaja vlada LRS na predlog predsednika 
Sveta vlade LRS za zakonodajo in izgradnjo ljudske 
oblasti 

UREDBO 
o dopolnitvi imena takih naselij, ki imajo enako 

se glaseča imena 

1. člen 

Enako se glaseča imena naselij na območju po- 
sameznih okrajev dobijo pristavke, tako da se imena 
spodaj naštetih naselij odslej glasijo takole: 

I. Okraj  Celje  okolica 

1. Beli potok v občini Frankolovo — Beli potok pri 
Frankolovem. 
Beli potok v občini Šmarje pri Jelšah — Beli potok 
pri Lembergu. 

2. Bezovje v občini Šentjur pri Celju — Bezo.je pri 
Šentjurju. 
Bezovje v občini Zreče — Bezovje nad Zrečami. 

3. Bobovo v občini Ponikva pri Grobelnem — Bo- 
bovo pri Ponikvi. 
Bobovo v občini Šmarje pri Jelšah — Bobovo pri 
Šmarju. 

4. Brdce v občini Dobrna — Brdce nad Dobrno. 
5. Breg v občini Loče — Mali Breg. 

Breg v t bčini Polzela — Breg pri Polzeli. 
Breg v občini Slovenske Konjice — Breg pri Ko- 
njicah. 

6. Brezje v občini Loče — Brezje pri Ločah. 
Brezje v občini Planina pri Sevnici — Brezje pri 
D objem. 
Brezje v občini Rogaška Slatina — Brezje pri Pod- 
platu. 
Brezje v občini Slivnica pri Celju — Brezje pri 
Lekmarju. 

*  7. Brezovce v občini Polje ob Sotli — Brezovec Dri 
Polju. 
Brezovec v občini Rogateo — Brezovec pri Rogatcu. 

8. Bukovje  v občini Frankolovo — Bezenškovo Bu- 
kovje. 
Bukovje v občini Slivnica pri Celju (k. o. Babna 
gora) — Bukovje v Babni gori. 
Bukovje v občini Slivnicu pri Celju (k. o. Vodice) 
— Bukovje pri Slivnici. 
Bukovje  v  občini Slovenske Konjice        Bukovje 
pri Stranicah. 

9. Cerovec v občini Rogaška Slatina — Cerovec pod 
Bočem. 
Cerovec v občini Šmarje pri  Jelšah — Cerovec 
pri Šmarju. 

10. Dobje v občini Lesično — Dobje pri Lesionerà. 
Dobje v občini Planina pri Sevnici — Dobje pri 
Planini. 

11. Dobovec v občini Ponikva pri Grobelnem — Do- 
bo ve; pri Ponikvi. 
Dobovec v občini Rogatec — Dobovec pri Rogatcu. 

12. Dobrava v občini Slovenske Konjice — Dobrava 
pri Konjicah. 
Dobrava v občini Zreče — Nova Dobrava. 

13. Dol v občini Frankolovo — Dol pod Gojko. 
Dol v občini Pristava — Dol pri Pristavi. 
Dol v občini Šmarje pri Jelšah — Dol pri Šmarju. 

14. Gabrovec v občini Rogaška Slatina — Gabrovec 
pri Kostrivnici. 
Gabrovec v občini Vojnik — Gabrovec pri Dram- 
ljah. 

15. Globoko v občini Šmarje pri  Jelšah — Globoko 
pri Šmarju. 

16. Golobinjek v oblini Planina pri Sevnici — Golo- 
binjek pri Planini. 
Golobinjek v občini Podčetrtek — Golobinjek ob 
Sotli. 

17. Gorica v občini Dobrna — Vinska Gorica. 
Gorica v občini Petrovce — Zaloška Gorica. 
Gorica v občini Planina pri Sevnici — Gorica pri 
Dobjcm. 
Gorica v občini Slivnica pri Celju — Gorica pri 
Slivnici 
Gorica v občini Šmartno v Rožni dolini — Gorica 
pri Šmartnem. 

18. Ješovec v občini Kozje — Ješovec pri Kozjem. 
Ješovec v občini Šmarje pri Jelšah — Ješovec pri 
Šmarju. 
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19. Jezerce v občini Planin- pri Segnici — Jezerce 
pri Dobjem. 
Jezerce v občini : -narino v Rožni dolini — Jezerce 
pri Šmartnem. 

20. Lemberg -v občini Strmec — Lernberg pri Strmcu. 
Lemberg • občini Šmarje pri Jelšah — Lemberg 
pri Šmarju. 

21. Lipa T občini Frankolovo — Lipa pri Frankolovem, 
22. Ločica T občini Polzela — Ločica ob Savinji. 

Ločica T občini Vransko — Ločica pri Vranskem. 
23. Loka v občini Dobrna — Loka pri Dobrni. 

Loka T občini Frankolovo — Loka ob Tesnici. 
24. Nova vas • občini Slovenske Konjice — Nova vas 

pri Konjicah. 
Nova vas v občini Šentjur pri Celju — Nova vas 
pod Bifnikom. 
Nova vas v občini Šmarje pri Jelšah — Nova vas 
pri Šmarju. 

25. Planina v občini Zreče — Planina na Pohorju. 
26. Podgorje v občini Braslovče — Podgorje pri Letušu. 

Podgorje v občini Frankolovo — Podgorje pod Ce- 
rinone 
Podgorje v občini Šentjur pri Celju — Podgorje 
pod Resevno. 

27. Podlog v občini Planina pri Sevnici — Podlog pod 
Bohorjem. 
Podlog v občini Šempeter  v Savinjski  dolini — 
Podlog v Savinjski dolini. 

28. Podpeč v občini Loče — Podpeč ob DravinjL 
Podpeč v občini Planina pri Sevnici (k. o. Sv. Vid) 
— Podpeč pri Šentvidu. 
Podpeč v občini Planina  pri Sevnici   (k. o.  Ma- 
rijina vas [del)) — Podpeč nad Marofom. 

29. Preloge v občini Slovenske Konjice — Preloge pri 
Konjicah. 
Preloge v občini Šmarje pri Jelšah — Preloge pri 
Šmarju. 

30. Pristaja v občini Lasično — Pristava pri Lesičnem. 
Pristava T občini Pristava — Pristava pri Mesti- 
njah. 

31. Selo v občini Dobrna — Janškovo Selo. 
Selo • občini Laško — Selo nad Laškim. 
Selo v občini Vransko — Selo pri Vranskem. 

32. Slatina v občini Planina pri Sevnici — Slatina pri 
Dobjem, 
Slatina v občini Ponikva pri Grobelnem — Slatina 
pri Ponikvi. 

33. Sotensko v občini Šentjur pri Celju — Sotensko 
pod Kalobjem. 
Sotensko v občini Šmarje pri Jelšah — Sotensko 
pri Šmarju. 

34. Straža v občini Drami je — Straža  ia Gori. 
Straža v občini Strmec — Straža pri Strmcu. 

35. Strmec v občini Dobrna — Strmec nad Dobrno. 
Strmec v občini Rogatec — Strmec pri Rogatcu. 
Strmec v občini Strmec — Strmec pri Vojniku. 

36. Sv. Janez v občini Loče — Sv. Jernej pri Ločah. 
Sv. Jernej v občini Pristava — Sv. Jernej pri Zibiki. 

37. Sv. Lovrenc v občini Šmarje pri Jelšah - Sv. Lov- 
••• pri (Šmarju. 

38. Sv. Magdalena • občini Prebold — Sv. Magdalena 
pri Preboldu. 
Sv. Magdalena v občini Pristava — Sv. Magdalena 
pri Zibiki. 

39. Sv. Tomaž v občini Šmarje pri Jelšah — Sv. Tomaž 
pri Šmarju. 
Sv. Tomaž v občini Vojnik — Sv. Tomaž nad Voj- 
nikom. 

40. Št Janž v občini Store — Št Jani nad Storami. 
St. Janž v občini žusem — Št. Janž pri Tinskem. 

41. Tratna v občini Slivnica pri Celju — Tratna pri 
Voglajni. 
Tratna v občini Šentjur pri Celju — Tratna pri 
Grobelnem. 

42. Trnovlje, ki leži deloma v mestu Celju in deloma 
T občini Škof ja vas — Trnovlje pri Celju. 
Trnovlje v občini Strmec — Trnovlje pri Sockl. 

43. Vodice v občini Slivnica pri Celju (k. o. Slivnica 
pri Celju) -— Vodice pri Slivnici. 
Vodice v občini Slivnica pri Celju (k. o. Kalobje) 
— Vodice pri Kalobju. 

44. Vrh v občini Laško — Vrh nad Laškim. 
Vrh v občini Loče — Selski Vrh. 
Vrh v občini Planina pri Sevnici — Planinski Yrh. 

45. Žagaj v občini Ponikva pri Grobelnem — Žagaj 
pri Ponikvi. 
Žagaj v občini Rogaška Slatina — Žagaj pod Bočem. 

46. Zalog v občini Dramlje — Zalog pod Uršulo. 
Zalog v občini Šempeter v Savinjski dolini — Za- 
log pri Šempetru. 

47. Zavrh v občini Dobrna — Zavrh nad Dobrno. 
Zavrh v občini Šmartno v Rožni dolini — Zavrh 
pri Galiciji. 

48. Završe v občini Planina pri Sevnici — Završe pri 
Dobjem. 
Završe v občini Šmarje pri Jelšah — Završe pri 
Grobelnem. 

•. Okraj Črnomelj 

1. Brezovica v občini Metlika — Brezovica pri Metliki. 
Brezovica v občini Predgrad — Brezovica pri Pred- 
građu. 

2. Črešnjevec v občini Dragatuš — Crešnjevec pri 
Dragatušu. 
Črešnjevec v občini Semič — Cresnjerec pri Se- 
miču. 

3. Dolenji Suhor v občini Metlika — Dolenji Suher 
pri Metliki. 
Dolenji Suhor v občini Vinica — Dolenji Suhor 
pri Vinici. 

4. Gaber (v katastrski občini Pribišje) v občini Se- 
mič — Gaber pri Semiču. 
Gabor (v katastrski občini Blatnik) v občini Semič 
— Gaber pri Crmošnjicah. 

5. Gorenji Suhor v občini Vinica — Gorenji Suhor 
pri Vinici. 
Gorenji Suhor v občini Metlika — Gorenji Suhor 
pri Metliki. v 

6. Gorenjci v občini Adlešiči ~ Gorenjci pri Adlešičih. 
Cecaejci v ebiisi Semič — Gorenjci pri Semiču. 
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7. Kot v občini Predgrad — Kot ob Kolpi. 
Kot v občini Semič — Kot pri Semiču. 

8. Vimolj v občini Predgrad — Vimolj pri Predgrađu. 
Vimolj v občini Semič — Vimolj pri Cnnošnjicah. 

III. Okraj Gorica 

1. Gradišče v občini Vipava — Gradišče pri Vipa\i. 
Gradišče, ki leži deloma v občini Zali hrib in de- 
loma v občini Renče — Gradišče pri Zalem hribu. 

2. Vrhovlje v občini Dobrovo — Vrhovlje pri Kožbani. 
Vrhovlje v občini Kojsko — Vrhovlje pri Kojskem. 

IV. Okraj Kočevje 

1. Borovec v občini Kočevska Reka — Borovec pri 
Kočevski Reki. 
Borovec v občini Velike Lašče — Borovec pri Kar- 
lovici. 

2. Breg v občini Kočevje — Breg pri Kočevju. 
Breg v občini Ribnica — Breg pri Ribnici na Do- 
lenjskem. 

5- Cesta v občini Kočevje — Cesta pri Starem logu. 

4. Cetež v občini Velike Lašče — Cetež pri Turjaku. 
Cetež v občini Vic'em-Dobrcpolje — Cetež pri 
Strugah. 

5. Crni potok v občini Draga — Crni potok pri Dragi. 
Crni potok v občini Kočevje — Crni potok pri 
Kočevju. 
Crni potok v občini Velike Lašče — Crni potok 
pri Velikih Laščah. 

6. Grintovec v občini Kočevje — Grintovec pri Ko- 
čevju. 
Grintovec v občini Osilnica — Grintovec pri Osil- 
mci. 

7. Hrib v občini Kostel _ Hrib pri Fari. 
«rib v občini Loški potok - Hrib-Loški potok. 
Hrib v občini Mozelj - Hrib pri Koprivniku. 

S. Kot v občini Dolenja vas - Kot pri Rakitnici. 
Kot v občini Ribnica - Kot pri Ribnici. 
Kot v občini Velike Lašče - Kot pri Veliki Slcvicl. 

9. Krkovo v občini Kost •   - Krkovo nad Faro. 
Krkovo v občini Velike Lašče — Krkovo pri Kur- 
lovici. 

10. Maka v občini Kočevje — Mlaka pri Kočevju. 
Mlaka v občini Kočev ka Reka — Mlaka pri Ko- 
čevski Reki. 

H. Padovo v občini Kostel — Padovo pri Fari. 
Padovo v občini Osilnica — Padovo pri Osilnici. 

12. Pugled v občini Kočevje — Puglcd pri Starem logu. 
Pugled v občini Velike Lašče — Puglcd pri Kar- 
lovici. 

15. Rigelj v občini Kočevje — Rigelj na Rogu. 
Rigelj v občini Velike Lašče — Rigelj pri Ortncku. 

14. Selo v občini Kostel — Selo pri Kostelu. 
Selo v občini Velike Lašče — Selo pri Rogu. 

15. Srednja vas v občini Draga — Srednja vas pri 
Dragi. 
Srednja vas v občini Loški potok — Srednja vas- 
Loški potok. 

16. Srobotnik v občini Velike Lašče — Srobotnik pri 
Velikih Laščah. 
Srobotnik, ki leži deloma v občini Osilnica in de- 
loma v občini Kostel — Srobotnik ob Kolpi. 

17. Vrh v občini Kostel — Vrh pri Fari. 
Vrh v občini Velike Lašče (k. o. Velike Poljane) — 
Vrh pri Poljanah. 

18. Zapuže v občini Kostel — Zapuže pri Kostelu. 
Zapuže v občini Ribnica — Zapuže pri Ribnici. 

V. Okraj  Kranj 

1. Bistrica v občini Tržič — Bistrica pri Tržiču. 

2. Breg v občini Mavčiče —Breg ob Savi. 
Breg v občini Tržič — Breg ob Bistrici. 

5. Bre/.nica v občini Zminec — Breznica pod Lub- 
nikom. 

4. Cadovlje v občini Tržič — Cadovlje pri Tržiču. 

•5. Gorenja vas v občini škofja Loka — Gorenja vas- 
Reteče. 

6. Hraše v občini Preddvor — Hraše pri Preddvoru. 

7. Lajše v občini Selca — Selške Lajše. 

8. Lom v občini Poljane — Lom nad Volčo. 
Lom v občini Tržič — Lom pod Storžičem. 

9. Mlaka v občini Poljane — Mlaka nad Lušo. 

10. Ravne v občini 2iri — Ravne pri Zireh. 

11. Srednja vas v občini Gorice — Srednja vas-Goriče. 
Srednja vas v občini Poljane — Srednja vas- 
Poljane. 

12. Suha v občini Prcdoslje — Suha pri Predosljah. ' 

15. Sv. Lenart v občini Cerklje — Sv. Lenart na Rebri. 

14. Trata v občini Cerklje — Trata pri Vclesovein. 

15. Visoko v občini Poljane — Visoko pri Poljanah. 
16. Zalog  v  občini  Cerklje  —  Zalog pri Cerkljah. 

VL Okraj Krško 

1. Apneuik v občini Boštanj — Apnenik pri Boštanju. 
Apnenik v občini Veliki Trn — Apnenik pri Ve- 
likem Trnu. 

2. Ardro v občini Raka — Ardro pri Raki. 
Ardro v občini Veliki Trn — Ardro pod Velikim 
Trnom. 

5. Brezje v občini Leskovec — Brezje pri Senušah. 
Brezje v občini Pdšece — Brezje pri Bojsnem. 
Brezje v občini Podbočje — Brezje v Podbočju. 
Brezje v občini Raka — Brezje pri Raki. 
Brezje v občini Senovo — Brezje pri Dovškem. 
Brezje v občini Velika Dolina — Brezje pri Ve- 
liki Dolini. 

4 Brezovica v občini Bizcljsko — Brezovica na Bi- 
zeljskem. 
Brezovica v občini Podbočje — Brezovica v Pod- 
bočju. 

5. Crešnjevec v občini Bistrica ob Sotli — Črešnjevcc 
ob Bistrici. 
Crešnjevec v občini Kostanjevica ob Krki — Creš- 
njevec pri Oštrcu. 

6. Crešnjicc v občini Cerklje ob Krki — Crcšnjicc 
pri Cerkljah. 
Crešnjice v občini Veliki Trn — Crešnjice nad Pi- 
javškim. 

7. Cretež v občini Sevnica — Cretež pri Ledini. 
Crctež v občini Videin-Krško — Cretež pri Krškem. 
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8. Dobrava v občini Kostanjevica ob Krki — Do- 
brava pri Kostanjevici. 
Dobrava v občini Podbočje — Dobrava ob Krki. 
Dobrava v občini Raka — Dobrava pod Rako. 

9. Dolenja vas v občini Artico — Dolenja vas pri 
Artičali. 
Dolenja vas v občini Raka — Dolenja vas pri Raki. 

10. Drenovec v občini Bizeljsko — Drenovec pri Bu- 
kovju. 
Drenovec v občini Leskovcc pri Krškem — Dreno- 
vec pri Leskovcu. 

11. Gorica v občini Brestanica — Gorica pri Raztczu. 

12. Gradišče v občini Raka — Gradišče pri Raki. 

15. Hrastje v občini Bistrica ob Sotli — Hrastje ob 
Bistrici. 
Hrastje v občini Cerklje — Hrastje pri Cerkljah. 

14. Kladje v občini Bianca — Kladje nad Blanco. 
Kladje v občini Krmelj — Kladje pri Krmelju. 

15. Leskovec v občini Krmelj — Lcskovec v Podboršiu. 
Leskovoc v občini Leskovec pri Krškem — Lcsko- 
vec pri Krškem. 

16. Nova vas v občini Bizeljsko — Nova vas ob Sotli. 
Nova vas v občini Velika Dolina — Nova vas pri 
Bregani. 

17. Oresje v občini Bizeljsko — Orešjc na Bizeljskem. 
Orešje v občini Sevnica — Oresje nad Sevnico. 

18. Osredek v občini Krmelj — Osredek pri Krmelju. 
Osredek v občini Podsreda — Osredek pri Podsredi. 
Osredek v občini Studenec — Osredek pri Hu- 
bajnici. 

19. Planina v občini Podbočje — Planina v Podbočju. 
Planina v občini Raka — Planina pri Raki. 

20. Podgorje v občini Pišeoe — Podgorje pri Pišecab. 
Podgorje v občini Zabukovje — Podgorje ob Sev- 
nični. 

21. Poklek y občini Bianca — Poklek nad Blanco. 
Poklck v občini Podsreda — Poklek pri Podsredi. 

22. Polje v občini Bistrica ob Sotli — Polje' ob Sotli. 
Polje v občini Tržišče — Polje pri Tržišču. 

25. Ponikve v občini Studenec — Ponikve pri Stu- 
dencu. 

24. Pristava, ki je deloma v občini Leskovec pri 
Krškem, deloma v občini Podbočje — Pristava pri 
Leskovcu. 
Pristava v občini Podbočje — Pristava ob Krki. 
Pristava v občini Raka — Pristava pod Rako. 

25. Ravne v občini Veliki Trn — Ravne v Velikem 
Trnn. 
Ravne v občini Videm-Krško — Ravne pri Zdolab. 

26. Sela v občini Dobova — Sela pri Dobovi. 
Sela v občini Raka — Sela pri Raki. 

27. Selce v občini Bianca — Selce nad Blanco. 
Selce v občini Leskovec pri Krškem — Selce pri 
Leskovcu. 

28. Stari grad v občini Podbočje — Stari grad v Pod- 
bočju. 
Stari grad v občini Videm-Krško — Stari grad pri 
Vidmu. 

29. Vrh v občini Boštanj — Vrh pri Boštanju. 
Vrh v občini Raka — Vrh pri Površju, 

30. Zabukovje v občini Raka — Zabukovje pri Raki. 
Zabukovje, ki leži deloma v občini Zabukovje 
in deloma v občini Sevnica — Zabukovje nad 
Sevnico. 

VIL Okraj Ljubljana okolica 

1. Brdo v občini Lukovica — Brdo pri Lukovici. 
2. Breg v občini Litija — Breg pri Litiji. 

Breg v občini Šentvid pri Stični — Breg pri Dobu. 

3. Brezje, ki je deloma v občini Dobrova in deloma 
v občini Horjul — Brezje pri Dobravi. 
Brezje v občini Domžale — Brezje pri Dobu. 
Brezje v občini Gabrovka — Brezje pri Kumpolju. 
Brezje v občini Grosuplje — Brezje pri Grosupljem. 
Brezje v občini Kamniška Bistrica — Brezje nud 
Kamnikom. 
Brezje v občini Šmarje — Brezje pri Lipoglavu. 

4. Brezovica v občini Brczo\ ita — Brezovica pri Ljub- 
ljani, 
Brezovica v občini Domžale — Brezovica pri Dobu. 
Brezovica v občini Lukovica — Brezovica pri Zla- 
tem polju. 
Brezovica v občini Medvode — Brezovica pri Med- 
vodah. 

5. Briše v občini Polhov Gradec — Briše pri Pol- 
hovem Gradcu. 

6. Bukovica v občini Litija — Bukovica pri Litiji. 
Bukovica v občini Vodice — Bukovica pri Vodicah. 

7. Cešnjice v občini Moravče — Cešnjice pri Mo- 
ravčah. 
.Češnjice v občini Tuhinj — Cešnjice v Tuhinju. 

8. Črni vrh v občini Tuhinj — Crni vrh v Tuhinju. 

9. Dob v občini Šentvid pri Stični — Dob pri Šent- 
vidu. 

10. Dol v občini Borovnica — Dol pri Borovnici. 
11. Dole v občini Grosuplje — Dole pri Polici. 

12. Dolenja vas v občini Grosuplje — Dolenja vas 
pri Polici. 
Dolenja vas v občini Šentvid pri Stični — Do- 
lenja vas pri Temenici. 

13. Dvor v občini Šmartno pri Litiji — Dvor pri Bo- 
genšperku. 

14. Gabrje v občini Blagovica — Gabrje pod Spilkom. 
Gabrje v občini Prežganjc — Gabrje pri Jančab. 
Gabrje v občini Stična — Gabrje pri Stični. 

15. Gorenja vas v občini Grosuplje — Gorenja vas pri 
Polici. 
Gorenja vas v občini Logatec — Gorenja vas pod 
Režiš ami. 

16. Goričica v občini Domžale — Goričica pri Ihaüu. 
Goričica v občini Podpeč-Preserje — Goričica pod 
Krimom. 

17. Gradišče v občini Litija — Gradišče pri Litiji. 
Gradišče v občini Lukovica — Gradišče pri Lu- 
kovici, 
Gradišće v občini Škofljica —  Gradišče nad Pi- 
javo gorico. 
Gradišče v občini Tuhinj — Gradišče v Tuhinju. 

18. Hudo v občini Stična — iMalo Hudo, 
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Javorje   pri   Bla- 

Javorje   pri   Ga- 

io. Javorje  v   občini   Blagovica 
go vici. 
Javorje  v   občini   Gabrovka 
brovkj. 

20. Kamnik v občini Podpeč-Preserjc — Kamnik pod 
Krimom. 

21. Klanec v občini Gabrovka — Klanec pri Gabrovki. 

22. Koreno v občini Horjul — Koreno nad Horjulom. 

2V24 Laze v občini Borovnica — Laze pri Borovnici. 
Laze v občini Dolsko — Laze pri Dolskem. 
Laze v občini Gabunku - Laze pri Gobniku. 
Laze v občini Krka - Laze nad Krko. 
Laze v občini Tuhinj — Laze v Tuhinju. 

2>. Lesko ver. v  občim  Šmartno  pri  Litiji  — Lesko\ee 
Pri Smartnem. 

2 • W v občini Brezovica  — Log pri  Brezovici. 
I-?« v občini  Pollio\   Gradec — Log pri Polhovem 
Gradcu. 

27. Mala  Loka   v  občini   Višnja  gora  —  Mala  Loka 
Pri Višnji gori. 

2S. Mekinje v občini Stična - Mekinje nad Stično. 

29. Moravče  v  občini  Gabrovka  -  Moravče  pri  Ga- 
brovki. 

'0- Osredek v občini Dobrova - Osredek pri Dobrovi. 

•>!• Planina v občini Horjul - Planin,) nad Horjulom. 

32. PleSivica v občini Grosuplje — PUšivica pri Zulni. 

35. Podboršt v občini Komenda — Podboršt pri Ko- 
mendi. 

Podbukovje pri Va- 34. Podbukovje v občini Vače 
eah. 

55. Podgora v občini Dolsko - Podgora pri Dolskem. 

J6' čahS°rka  V °bei,,i ••1••• - PodS°rica Pri Cnw" 

Podgorica   v   občini   Podtabor   pri  Grosupljem   - 
fodgorjca pri  Podinboru. 

>'• Podpeč v občini Gabrovka - Podpeč pod Skalo. 
Podpeč v občini Lukovica — Podpeč pri Lukovici. 

'S. Podsmreka v občini Višnja gora - Podsmreka pri 
V>SDJ1   gori. 

&• Poljane v občini Stična - Poljane pri Stični. 
40. Polje v občini Višnju gora - Polje pri Višnji gori. 
41. Potok v občini Komenda — Potok pri Komendi. 

Potok v občini Krka — Potok pri Muljavi. 
Potok v občini Vače — Potok pri Vačah. 

42. Preserie v občini Lukovica — Preserje pri Lu- 
kovici. 
Prcserje  v  občini  Radomlj.   _  Presene  pri  Ra- 
domljah. 

43. Prevalje v občini Podpeč-Preserjc — Preval je pod 
Krimom. 

44. Prevoje v občini Lukovica — Prevojc pri Šentvidu. 
45. Pristava v občini Mengeš — Pristava pri Mengšu. 

Pristava v občini Polhov Gradec — Pristavo pri 
Polhovem Gradcu. 

Pristava v občini Stična — Pristava nad Stično. 
Pristava v občini Višnja gora — Prirfivn nri Višnji 
gori. 

46. Ravne v občini Tuhinj — Ravne pri Smartnem. 

47. 
48. 

49. 

50. 

51. 

52. 
55. 

54. 

55. 
56. 

••. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

65. 

64. 

65. 

66. 

Reber v občini Škofljica — Rebor pri Škofljici. 
Rudnik v občini Moravče — Rudnik pri Moravčah. 

Sela v občini Šentvid pri Stični — Sela pri Dobu. 
Sela v občini Višnja gora — Sela pri Višnji gori. 

Selo v občini Domžale — Selo pri Ihanu. 
Selo v občini Vodice — Selo pri Vodicah. 
Smrečje  v  občini  Kamniška  Bistrica  —   Smrečje 
v Crni. 
Soteska v občini Moravče — Soteska pri Moravčah. 

Srednja vas v občini Polhov Gradec — Srednja vas 
pri Polhovem Gradcu. 
Stranska vas v občini Stična — Stranska vas ob 
Višnjici. 
Studenec v občini Domžale — Studence pri Krtini. 

Veliki vrh v občini Litija — Veliki vrh pri LitijL 

Videm v občini Lukovica — Videm pri Lukovici. 
Videm v občini Šentvid pri Stični — Videm pri 
Temenici. 
Vir v občini Kamnik — Vir pri Ncvljah. 
Vir v občini Stična — Vir pri Stični. 
Vodice v občini Gabrovka — Vodice pri Gabrovki. 
Vodice v občini Kamniška Bistrica — Vodice nad 
Kamnikom. 
Vrh v občini Škofljica — Vrh ned Zelimi jami. 
V7vii v občini Višnja gora — Vrh pri Višnji gori. 
Vrhpolje  v občini  Moravče  —  Vrhpolje  pri  Mo- 
ravčah. 
Vrh pol je v občini Šentvid pri Stični 
pri Šentvidu. 
Zaboršt v občini Dolsko — Zaboršt pri Dolu. 
Zaboršt v občini Šentvid pri Stični — Zaboršt pri 
Šentvidu. 
Zagorica v občini Kamniška Bistrica — Zagorica 
nad Kamnikom. 
ZaVrli v občini Borovnica — Zavrh pri Borovnici. 
Zavrh  v  občini  Kamniška  Bistrica  —  Zavrh  pri 
Črnivcu. 

Znojile v občini Krka — Znojile pri Krki. 
Znojile v občini Lukovica — Znojile pri Čepljah. 

7,c\v v občini Komenda — Zejc pri Komendi. 

Vrhpolje 

Vili. Okraj Ljutomer 

1. Grabe v občini Križevci pri Ljutomeru 
pri Ljutomeru. 

Grabe 

IX. Okraj Maribor okolica 

1. Brezje v občini Poljčane — Brezje pri Poljčanah. 
Brezje v občini Slovenska Bistrica — Brezje pri 
Slovenski Bistrici 

2. Črešnjevec v občini Selnica ob Dravi — Črešnjevec 
ob Dravi. 

5. Gradišče v občini Gradišče v Slovenskih goricah — 
Gradišče v Slovenskih goricah. 
Gradišče  v občini Ožbalt ob Dravi  — Gradišče 
na Kozjaku. 

4. Kočno v občini Poljčane — Kočno ob Ložnici. 
Kočno  v  občini Zgornja Polskava — Kočno pri 
Polskavi. 
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5. Stara gora v občini Šentilj v Slovenskih goricah — 
Stara gora pri Šentilju. 

6. Vrhole v občini Poljčane — Vrhole pri Laporju. 
Vrhole v občini Slovenska Bistrica — Vrhole pri 
Slovenskih Konjicah. 

X. Okraj Murska Sobota 

1. Dolina v občini Lendava — Dolina pri Lendavi. 

XI. Okraj Novo mesto 

1. Breg v občini Zagradec — Breg pri Zagradcu. 

2. Brezje v občini Šentjernej — Brezje pri Šentjerneju. 
Brezje v občini Trebelno — Brezje pri Trebelnem. 

3. Brezovica  v  občini  Gotna vas  —  Brezovica  pri 
Stopičah. 
Brezovica v občini Mirna — Brezovica pri Mirni. 
Brezovica v občini Trebelno — Brezovica pri Tre- 
belnem. 

4. Cegelnica v občini Novo mesto — Cegelnica pri 
Novem mestu. 

5. Cerovec v občini Trebelno  —  Cerovec  pri Tre- 
belnem. 

6. Češnjice v občini Trebelno — Češnjice pri Tre- 
belnem. 

7. Dečja vas v občini Zagradec — Dečja vas pri Za- 
gradcu. 

8. Dobrava v občini Škocjan — Dobrava pri Skocjanu. 

9. Dobravica v občini Veliki Gaber — Dobravica pri 
Velikem Gabru. 

10. Dol v občini Šmarjetu — Dol pri Smarjeti. 

11. Dolenja vas v občini Mirna peč — Dolenja vas 
pri Mirni peči. 
Dolenja vas v občini šmarjeta — Dolenja vas pri 
Smarjeti. 
Dolenja vas v občini Velika Loka — Dolenja vas 
pri Čatežu. 

12. Dolenje' Gradišče v občini Šentjernej — Dolenje 
Gradišče pri Šentjerneju. 

13. Dolenje Kamenje v občini Dobrnič — Dolenje Ka- 
menje pri Dobrniču. 

14. Dolenji Podboršt v občini Trebnje — Dolenji Pod- 
boršt pri Trebnjem. 

15. Dolga njiva v občini Velika Loka — Dolga njiva 
pri Sentlovrencu. 

16. Draga v občini Rakovnik — Draga pri Sentrupertu. 

17. Gabrje v občini Dolenjske Toplice — Gabrje pri 
Soteski 

18. Gorenja vas v občini Mirna — Gorenja vas pri 
Mirni. 
Gorenja vas v občini Mokronog — Gorenja vas pri 
Mokronogu. 
Gorenja vas v občini Šmarjeta — Gorenja vas pri 
Smarjeti 
Gorenja vas v občini Velika Loka — Gorenja vas 
pri Čatežu. 

19. Gorenje Gradišče v občini Šentjernej — Gorenje 
Gradišče pri Šentjerneju. 

20. Gorenje Kamenje v občini Dobrnič — Gorenje Ka- 
menje pri Dobrniču. 

21. Gorenji Podboršt v občini Velika Loka — Go- 
renji Podboršt pri Veliki Loki. 

22. Gorenji vrh v občini Dobrnič — Gorenji vrh pri 
Dobrniču. 

23. Goriška vas v občini Skocjan — Goriška vas pri 
Skocjanu. 

24. Gradišče v občini Trebnje — Gradišče pri Treb- 
njem. 

25. Groblje v občini Šentjernej — Groblje pri Pre- 
kopi. 

26. Hrastje v občini Mirna peč — Hrastje pri Mirni 
peči. 

27. Iglenik v občini Velika Loka — Iglenik pri Ve- 
liki Loki. 

28. Jama v občini Dvor — Jama pri Dvoru. 

29. Jelše v občini Trška gora — Jelše pri Otočcu. 

30. Kamni vrh v občini Velika Loka — Kamni vrh pri 
Primskovem. 

31. Log v občini 2užemberk — Log pri Žužemberku. 

32. Mačkovec v občini Dvor — Mačkovec pri Dvoru. 
Mačkovec v občini škocjan — Mačkovec pri Skoc- 
janu. 
Mačkovec v občini Trška gora — Mačkovec pod 
Trško goro. 

53. Male  Dole   (v katastrski občini Stehanja  vas)  v 
občini Veliki Gaber — Male Dole pri Stehanji vasi. 

34. Martinja vas v občini Mokronog — Martinja vas 
pri Mokronogu. 

53. Obrh v občini Šmarjeta — Obrh pri Smarjeti. 

%. Podturn v občini Dolenjske Toplice — Podturn pri 
Dolenjskih Toplicah. 

37. Poljane v občini Dolenjske Toplice — Kočevske 
Poljane. 
Poljane v občini Mirna peč — Poljane pri Mirni 
peči. 
Poljane v občini Veliki Gaber — Poljane pri Ve- 
likem Gabru. 
Poljane v občini Žužemberk — Poljaue pri Žužem- 
berku. 

38. Potok v občini Straža — Potok pri Gornji Straži. 

39. Prapreče v občini Straža —- Praprečc pri Gornji 
Straži. 
Prapreče v občini Šentjernej — Prapreče pri Šent- 
jerneju. 
Prapreče v občini Trebnje — Prapreče pri Treb- 
njem. 

40. Preska v občini Dobrnič — Preska pri Dobrniču. 
41. Pristava v občini Šentjernej — Pristava pri Šent- 

jerneju. 
Pristava v občini Trebnje — Pristava pri Trebnjem. 

42. Pristavica v občini Veliki Gaber — Pristavica pri 
Velikem Gabru. 

45. Rakovnik v občini Gotna vas — Rakovnik pri 
Birčni vasi. 
Rakovnik   v   občini   Rakovnik   —   Rakovnik   pri 
Sentrupertu. 

44. Ravne, ki ležijo deloma v občini Rakovnik 
(okraj Novo mesto), deloma v občini Dole pri 
Litiji (okraj Trbovlje) — Ravne nad Šentruper- 
tom. 
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45. Roje v občini Trebelno — Roje pri Trebelnem. 
Roje T občini Velika Loka — Roje pri Čatežu. 

46. Sela v občini Dolenjske Toplice — Sela pri Do- 
lenjskih Toplicah. 
Sela v občini Straža — Sela pri Gornji Straži. 
Sela v občini Šentjernej — Sela pri Šentjerneju. 
Sela v občini Šmarjeta (k. o. Zbure [deli) — Sela 
pri Zburah. 

47. Sevno v občini Trška gora — Sevno na Trški gori. 

48. Stara gora v občini Veliki Gaber — Stara gora 
pri Velikem Gabru. 

49. Stranje v občini Dobrnič — Stranje pri Dobrniču. 
Stranje v občini Skocjan — Stranje pri Skocjanu. 
Stranje v občini Veliki Gfber — Stranje pri Ve- 
likem Gabru. 

50. Stranska vas v občini Žužemberk — Stranska vas 
pri Žužemberku. 

51. Suhor v občini Dolenjske Toplice — Suhor pri 
Dolenjskih Toplicah. 

52. Toplice -v občini Dolenjske Toplice — Dolenjske 
Toplice. 
Toplice v občini Šmarjeta — Šmarješke Toplice. 

53. Velike Dole (v katastrski občini Male Dole) v 
občini Veliki Gaber — Velike Dole pri Šentjurju. 

54. Verdun v občini Dolenjske Toplice — Verdun pri 
Urinih selih. 

55. Vrh v občini Hinje — Vrh pri Hinjah. 
Vrh v občini Šentjernej — Vrh pri Šentjernej u. 
Vrh v občini Trebelno — Vrh pri Trebelnem. 

56. Vrhovo v občini Velika Loka — Vrbovo pri Sent- 
lovrencu. 
Vrhova v občini Žužemberk 
berku. Vrhovo pri Zužem- 

57. Zagorka v občini Dobrnič - Zagoric pri Dobrniču. 

čET v °b6ini Yelika Loka * ZaS°rica Pri 

Zagorica v občini Veliki Gaber  - Zagorica pri 
velikem Gabru. 

58. Zagrad v občini Trška gora - Zagrad pri Otočcu. 

59. Zalog v občini Skocjan - Zalog pri Skocjanu. 

XII. Okraj Postojna 

i. Brezje v občini Hruševje — Brezje pod Nanosom. 
2. Laze v občini Loška Dolina — Laze pri Gorenjem 

Jezeru. 
3. Nemška vas  v  občini Bloke  — Nemška vas na 

Blokah. 
4. Nova vas v občini Jelšano — Nova vas pri  Jel- 

sanah. 

5. Ravne v občini Bloke — Ravne na Blokah. 
6. Studenec v občini Bloke — Studenec na Blokah. 
7. Studeno v občini Bloke •— Studeno na Blokah. 
8. Topol v občini Begunje — Topol pri Begunjah. 

••. Okraj Ptuj 
1. Dežno v občini Makole — Dežno pri Makoloh. 

Dežno v občini Podlehnik — Dežno pri Podlehniku. 
2. Mihovci  v  občini  Ormož  — Mihovci  Dri  Veliki 

Nedelji 

3. Strmec v občini Des'ernik — Strmec pri Desterniku. 
Strmec v občini Leskovec — Strmec pri Leskovcu. 
Strmec v občini Ormož — Strmec pri Ormožu. 
Strmec v občini Polenšak — Strmec pri Polenšaku. 

XIV. Okraj Radovljica 

1. Poljšica v občini Gorje — Poljšica pri Gorjah. 
Poljšica  v  občini   Podnart —  Poljšica  pri  Pod- 
nartu. 

.2. Selo v občini Bled — Selo pri Bledu. 
Selo v občini Žirovnica — Selo pri Žirovnici. 

XV. Okraj Sežana 

1. Brestovica v občini Komen — Breatovica pri 
Komnu. 
Brestovica   v   občini   Sežana   —   Brestovica   pri 
Povirju. 

2. Dol v občini Črni kal — Dol pri Hrastovljah. 
3. Gabrovica v občini črni kal — Gabrovica pri 

Črnem kalu. 
4. Gradisco v občini Divača — Gradišče pri Divači. 

Gradišče v občini Materija — Gradišče pri Ma- 
teriji. 
Gradišče v občini Štanjel — Gradišče pri Stjaku. 

5. Klanec v občini Herpelje — Klanec pri Kozini. 
Klanec v občini Komen — Klanec pri Komnu. 

6. Poljane v občini Podgrad — Poljane pri Podgradu. 
Poljane v občini Štanjel — Poljane ;iri Stjaku. 

7. Tublje v občini Herpelje — Tublje pri Herpeljah. 
Tublje v občini Komen — Tublje pri Komnu. 

XVI. Okraj Slovenj  Gradec 

1. Dobrava v občini Šmartno pri Slovenjem Gradcu 
— Mislinjska Dobrava. 

2. Selovec v občini Ravne aa Koroškem — Koroški 
Sclovec 

XVn. Okraj Šoštanj 
i. Sv. Florijan v občini Šoštanj — Sv. Florijan pri 

Šoštanju. 

XVni. Okraj Tolmin 
1. Ravne v občini Moet na Soči — Kneeke Ravne. 

••• Okraj Trbovlje 
1. Dolgp brdo v občini MlinSe — Dolgo brdo pri 

Mlinšah. 
2. Kal v občini Dole pri Litiji — Kal pri Dolah 
3. Podkraj v občini Zagorje ob Savi — Podkraj pri 

Zagorju. 
4. Selo v občini Zagorje ob Savi — Selo pri Zagorju. 
5. Zavrh v občini Trojane — Zavrh pri Trojanah. 

2. člen 
Ta uredba začne veljati i dnem objave v »Uradnem 

listu LRSc 
Št II 105/1-53. 
Ljubljana, dne 26. januarja 1955. 

Predsednik vlade LRS: 
Podpredsednik vlade LRS in   Miha Marinko 1. r. 
predsednik  Sveta  vlade LRS 
za   zakonodajo   in   izgradnjo 

ljudske oblasti: 
Marijan BrecelJ 1. c 
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8. 

•• podlagi 5. člena zakona o imenih naselij in 
o označevanju trgov, ulic in hiš (Uradni list LRS, št. 
10-64/49 in 20-108/50) izdaja vlada LRS na predlog 
predsednika Sveta vlade LRS za zakonodajo in iz- 
gradnjo  ljudske oblasti 

UREDBO 
o razglasitvi novih naselij in o združitvi naselij 

1. člen 

Za samostojna naselja se razglasijo spodaj na- 
šteti zaselki, vasi, vasice in skupine hiš, ki v zakonu 
o razdelitvi Ljudske republike Slovenije na okraje, 
mesta in obSine sicer niso določeni kot naselja, ima- 
jo pa že sedaj svojo zaključeno numeracijo ali pa 
jih že sedaj prebivalstvo šteje za naselja, čeprav ni- 
majo svoje zaključene numeracije, in  sicer: 

I. V glavnem mestu   Ljubljana 

i. V občini Šentvid: 
Zapuže v k. o. Št. Vid nad Ljubljano. 

•. V okraju Celje  okolica 

1. V občini Laško: 
a) Gaberno v k. o. Podvin laški. 
b) Požnica v k. o. Svetina (del). S tem preneha 

naselje Svetina (del) v tej občini. Zato se za 
imenom Svetina v občini štore črta besedica 
»(del)«. 

c) Žigon v k. o. Sv. Lenard nad Laškim. 

2. V občini Petrovce: 
Brnica v k. o. Kasaze. S tem preneha naselje Sv. 

Križ, ki se kot zaselek vključi v naselje Brnica. 

3. V občini Rečica: 
a) Brezno v k. o. Sv. Jedert (del). 
b) Bukovca v k. o. Sv. Krištof. 
c) Govce v k. o. Sv. Jedert (del). 
č) Huda jama v k. o. Sv. Jedert (del). 
d) Klenovo v k. o. Belovo (del). 
e) Sedraž v k. o. Sv. Jedert del). 
f) Strmca v k. o. Sv. Krištof. 
g) Trnovo  v  k. o. Sv. Jedert (del), 
h) Udmat v k. o. Sv. Krištof. 

•. V občini Rimske Toplice: 
a) Gračnica v k. o. Lokavec. 
b) Senožete v k. o. Belovo (del). S tem preneha 

naselje Belovo (del) v tej občini. Zaradi tega se 
črta besedica »(del)« za imenom naselja Belovo 
v občini Rečica. 

c) Sevce v k. o. Sv. Jedert (del). S tem preneha 
naselje Sv. Jedert (del) v iej občini. Zaradi tega 
se črta besedica >(del)< za imenom naselja 
Sv.  Jedert  v občini Rečica. 

5. V občini Rogaška Slatina: 
a) Kamence v k. o. Sv. Katarina. S tem preneha 

naselje Sv. Katarina, ki se kot zaselek vključi 
v naselje Kamence. 

b) Male Rodne v k. o. Sv. Mohor. S tem preneha 
naseLje Sv. Mohor, ki se kot zaselek vključi 
y naselje Male Rodne. 

6. V občini Šmartno v Rožni dolini: 
Galicija (del) v k. o. Železno (del). 

7. V občini Štore: 
a) Kompole v k. o. Sv. Lovrenc. S tem preneha 

naselje Sv. Lovrenc, ki se kot zaselek vključi 
v naselje Kompole. 

b) Laška vas v k. o. Sv. Lovrenc. 

8. V občini Vransko: 
Zahomce v k. o. Ločice. 

•9. V občini Žalec: 
Galicija (del) v k. o. Železno (del). 

III. V okraju Črnomelj 

1. V občini Adlešičij 
a) Jankoviči v k. o. Adlešiii; v to naselje spadata 

tudi zaselka Šuštariči in Rim. 
b) Purga v k. o. Adlešiči. 

2. V občini Dragatuš: 
a) Pusti Gradac v k. o. Dragatuš. 
b) Veliki Nerajec in Mali Nerajec v k. o. Dra- 

gatuš. S tem preneha naselje Nerajec. 

3. V občini Vinica: 
Šprharji  v k. o. Sinji vrh. 

IV. V okraju   Gorica 

1. V občini Ajdovščina: 
a) Kovk v k. o. Kovk. 
b) Otlica v k. o. Dol — Otlica. 
c) Predmeja v k. o. Doi-Otlica. S tem preneha 

naselje  Dol-Otlica. 

2. V občini Branik: 
Preserje, ki leži deloma v k. o. Branik in deloma 
v k. o. Brje; v" to naselje spadajo tudi zaselki Vrh, 
Zajci in Mravljevi. 

"i. V občini Dobrovo: 
Slavce v k. o. Višnjevik. 

4. V občini Kanal: 
a) Kambreško v k. o. Ajba. 
b) Seniški breg v k. o. Kal; v to naselje se vključi 

naselje Levpa  (del), kolikor leži  v  tej občini. 
Glede na to se črta pristavek >(dcl)< za imenom 
naselja Levpa v občini Kal nad Kanalom. 

5. V občini Kojsko: 
a) Brestje v k. o. Vrbovlje. 
b) Gonjače v k. o. Šmartno. 
c) Imenje v k. o. Šmartno, 
č) Snežatno v k. o. Kojsko. 

6. V občini Kostanjevica: 
Korita v k. o. Sela na Krasu. 

7. V občini Renče: 
a) Arčoni v k. o. Renče. 
b) Lukežiči • k. o. Renče, 
b) Martinuči v k. o. Renče, 
č)  Mohorini v k. o. Renče. 
d) Mrljaki v k. o. Renče. 
e) žigoni v k. o. Renče. 
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8. V občini Šempeter pri Gorici: 
a) Dombrava  (del)  v k. o. Vogrsko. 
b) Volčja draga, ki leži deloma v k. o. Bukovica, 

deloma v k. o. Gorenja Vrtojba in deloma v 
k. o. âent Peter (del)*. 

9. V občini Zali hrib: 
Dombrava (del) v k. o. Prvačina. 

"V. V okraju Kočevje 
1. V občini Kočevje: 

Mrtvice, ki leže deloma v k. o. Koblarji in deloma 
v k. o. Stara cerkev. 

2. V občini Kosteh 

a) Gotenc v k. o. Vrh 
b) Laze v k. o. Kuželj. V to nuselje spada tudi 

zaselek Ograja, ki s tem preneha biti samo- 
stojno  naselje. 

VI. V okraju Kranj 

1. V občini Gorenja vas: 

Dobravšce v k. o. Dolenja Dobravo 

2. V občini Mavčiče: 
Meja v k. o. Jama. 

3. V občini Naklo: 

Gobovce v k. o. Podbrezje. 

4. V občini Tržič: 

Hudi graben, ki leži deloma v k. o. Bistrica in 
deloma v k. o. Lese. 

5. V občini Železniki; 

Smoleva v k. o. Sv. Nikolaj. 

VIL V okraju Krško 

i. V občini  Boštanj: 
a) Jelovec  v   k. o.  Vrh 
b) Konjsko v k. o. Log. 
c) Laze v k. o. Log. 
č) Lukovec v k. o. Log 
d) Preska v k. o. Log. 

2. V občini Čatež ob Savi: 
Dvorce v k. o. Cerina. 

3. V občini Sevnica: 

US" Lvka V ^°- PodVL <del>- S *em Poneha 
naselje Vranje (del,) v občini Sevnica. Glede na 
vJe ïrta P^^J^ (>dol)c za imenom naselje 
Vranje v občini Zabukovje _ k. o. Podvrh  (drl). 

4. V občini Tržišče: 

a) Telčice v  k. o. Telče (del) 
b) Zgornje Vodale v  k. o   Tržišče  (del);  sedanje 

naselje Medvedjek v k. a Tržišče (del) pre- 
neha biti naselje in se kot zaselek priključi de- 
loma k naselju Zgornje Vodale v k. o. Tržišče 
(del) in delno k naselju Malkovee, ki leži de- 
loma v k. o. Laknice (del) in deloma v k o. 
Tržišče (del). 

* pomeni, da je del katastrske občine izven državne 
meje 

VIII. V okraju Ljubljana   okolica 

1. V občini Blagovica: 
Spodnje Loke v k. o. Žirovše. 

2. V občini Dobrova: 
a) Draževnik v k. o. Podsmreka. 
b) Komanija v k. o. Podsmreka. 
c) Razori v k. o. Podsmreka. 

3. V občini Dolsko: 
a) Kamnica v k. o. Petelinje. S tem preneha na- 

selje Sv. Helena, ki se kot zaselek vključi T, 
novo naselje Kamnica. 

b) Križevska vas (dosedanji zaselek Sv. Križ) • 
k. o. Sv. Križ. S tem preneha naselje Dašnik 
(del)  v tej občini. 

c) Petelinje v k o. Petelinje. 
č) Vinje v k. o. Vinje. S tem prenelui •••••• bo- 

lina, ki se kot zaselek vključi v novo naselje 
Vinje. 

d) Vrh v k. o. Sv. Križ. 
e) Zagorica v  k. o. Sv. Križ. 

4. V občini Grosuplje: 
Brvace v k. o. Stranska vas. 

5. V občini Ig: 
Rogatec v k. o. Zapotok. 

6. V občiui Kresnice: 
a) Hrib v k. o. Velika vas, 
b) Jevnica. ki leži deloma v k. o. Kresnica in de- 

loma v k. o. Kresuiški vrh. S tem preneha na- 
selje Mala dolga noga. ki se kot zaselek vključi 
v  novo naselje Jevnica. 

c) Ribčc v k. o. Velika vas. S tem preneha na- 
selje Dašnik (del), ki se kot zaselek vključi • 
novo naselje Ribje. 

č) Spodnji Prekär v k. o. Velika vas. 
e) Zalog pri Kresnicah v k. o. Velika vas. 
f) Zgornji Prekär v k. o. Velika vas. 

7. V občini Medvode: 
Ver j e v k. o. Zgornje Pirniče. 

8. V občini Moravče: 
a) Dole v k. o. Sv. Andrej. 
b) Gabrje v k. o. Sv. Valentin. 
c) Gorica v k. o. Moravče. 
č) Goričica v k.'- o. Sv. Andrej. 
d) Katarija v k. o. Veldka vas (del). S tem pre- 

neha  naselje Sv. Miklavž. 
e) Kokošnje v k. o. Sv. Trojica. 
f) Mošenik   v   k.   o.   Zgornje   Koseze. 
g) Ples v k. o. Zgornje Koseze, 
h) Podgorica v k. o. Peče. 
i) Pogled v k. o. Sv. Mohor, 
j) Selce v k. o. Sv. Valentin, 
k) Selo  v  k. o. Sv.  Andrej. 
1) Serjuče v k. o. Sv. Valentin, 

m) Stegne v k. o. Vrhpolje. 
n) Zalog pod Sv. Trojico v k. o. Sv. Trojica, 
o) Zgornja Dobrava v k. o.' Zgornje Koseze. 

9. V občini Mofnik: 
Špitolič v k. o. špitalač (del). S tem preneha na- 
naselje Jostroblje, ki se kot zaselek vključi y 
naselje špitauč. 



Stran 26 URADNI LIST Štev. 2. — 30. I. 1953 

iO. V občini Podtabor pri Grosupljem: 
Pece v k. o. Ponova vas. 

11. V občini Polhov Gradec: 
a) ••• v k. o. Črni vrh. 
b) Srednji vrh v k. o. Črni vrh. 

12. V občini Radomlje: 
Kolovee v k. o. Rova. 

13. V občini Šentvid pri štični- 
Mali Kal v. k. o. Češnjica (del). S tem preneha 
naselje Farški Kal, ki se kot zaselek vključi v 
naselje Mali Kal. 

14 V občini Šmarje: 
Cikava v k. o. Sela. 

•15. V občini Šmartno pri Litiji. 
a) Preska v. k. o. Liberga. 
b) Riharjevec v k. o. Vintarjevet. 
c) Vrata v k. o. Liberga. 

16. V občini Vače: 
a) Boltija v k. o. Konj (del). 
b) Cirkuse v k. o. Konj  (del). 
c) Laze v k. o. Roviše (del), 
č) Sela v k. o. Vače. 

IX.   V okraju Ljutomer 

1. V občini Kostanj: 
Gornji Ključarovci v k. o. Ključarovci pri Or- 

možu (del). S tem preneha naselje Ključarovci 
(del) v tej občini. 

2. V občini Križevci pri Ljutomeru: 
a) Dobrava v k. o. Stara Nova vas. 
b) Gajševci v k. o. Logarovci. 

3. V občini Videm ob ščavniei: 
ženik v k. o. Sovjak. 

X. V okraju Maribor okolica 

1. V občini Lovrenc na Pohorju: 
Fali (del) v k. o. Činžat in k. o. Ruta. 

2. V občini Oplotnica: 
a) Cezlak v k. o. Kot. 
b) Lukanja v k o. Kot. 

3. V občini Rače: 
Dravski dvor v k. o. Skoke (del). S tem preneha 
naselje Dobrovce (del) v občini Rače — k. o. 
Skoke (del). Glede na to se v občini Hoče — k. o. 
Skoke (del) črta besedica »(del)« za Imenom na- 
selja Dobrovce. 

4. V občini Selnica ob Dravi: 
Fala (del) k. o. Gerečja vas. 

5. V občini Slovenska Bistrica: 
a) Fošt v k. o. Malo Tin je. S tem preneha naselje 

Sodrež, ki se kot zaselek vključi v naselje Fošt. 
bi Turiška vas v k. o. Jurisna vas. 

6. V občini Šentilj v Slovenskih  goricah: 
Kozjak v k. o. Ceršak. 

XI. V okraju Murska Sobota 

1. V občini Martjanci: 
Suhi vrh v k. o. Tešanovci. 

XII. V okraju Novo   mesto 

1. V  občini  Mokronog: 
Puščava v k. o. Bistrica; v to naselje se vključi 
tudi zaselek Arnice. 

2. V občini šmarjeta: 
Grič pri Klevevžu v k. o. Zbure (delj. 

3. V občini Velika Loka: 
a) Muhabran v k. o. Mali Videm. 
b) Sejenice v k. o. Čatež. 

••. V okraju Postojna 

1. V občini Ilirska Bistrica: 
Rečica, ki leži deloma v k. o. Dobro polje in de- 

lt ma v k. o. Zarečje. 

XIV. V okraju Ptuj 

1. V občini Goriänica: 
Cunkovci v k. o. Moškanjci. 

2. V občini Mnkole: 
Savinsko v k. o. Stopno. 

3. V občini Ormož; 
Spodnji Ključarovci v k. o. Ključarovci pri Or- 
možu (del). S tem preneha naselje Kljuiarovci 
(del) v tej občini. 

XV. V okraju Radovljica 

1. V občini Bohinjska Bistrica: 
a) Goreljek v k. o. Bohinjska Češnjica. 
b) Lepence v k. o. Nomenj; v to naselje spada 

tudi zaselek Log. 
c) Ribčev laz v k. o. Savica; v to naselje spada 

tudi zaselek Sv. Duh. 

2. V občini Mojstrana: 
Zgornja Radovna v k. o. Višelnica. S tem pre- 
neha naselje Radovna (del) v tej občini. Glede 
na to se črta pristavek >(del)< za imenom naselja 
Radovna v občini Gorje — k. o. Višelnica (del). 

3. V občini Srednja vas v Bohinju: 
Ukane v k. o. Studor. 

XVI. V okraju Sežani. 

1. V občini črni kal: 
Kortine v k, o. Črni kal. K temu naselju spadajo 
še zaselki-. Budini, Čanoti, Koreliči, Kovači, Na- 
vali, Slugi, šali in Štrolhi, 
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2. V občini Gračišče: 
a) Bočaji v k. o. Truške (del)*. 
b) Kozloviči v k. o. Truške (del)*. 
c) Poletiči v k. o. Kubed (del)*, 
č) Popetre v k. o. Truške (del)*. 
d) Trsek v k. o. Truške (del)*. 
e) Zabavlje v  k. o. Truške  (del)*. 

S tem preneha  v  k. o. Truške  (del)*  nusclje 
Kortina (del)*. 

3. V občini Sežana: . 

a) Dol pri Vogljah v k. o. Voglje (del)*. 
b) Maj eni v k. o. Štor je. 
c) Tabor v k. o. Polje. 

4. V občini Štanjel: 

a) Dolanci v k. o. Gaberje (del). S tem preneha 
naselje Gaberje (del) v občini Štanjel - k. o. 
gaberje (del). Glede na to se črta pristavek 
»(del)t za imenom naselja Gaberje v občini 
Branik - k. o. Gaberje (del) okraj Gorica. 

o) Kodreti v k. o. Erzelj (del), 

XVII. V okraju Slovenj  Gradec 

i. V občini Mežica: 

a) Breg v k. o. Meža takraj. 
b) Podkraj v k. o. Meža takraj. 
c) Polena v k. o. Meža takraj. 

a tem preneha naselje Meža takr<ij. 

XVIII. V okraju Šoštanj 
1. V občini Luče; 

Strmec v k. o. Konjski vrh. 

2. V občini Rečica ob Savinji: 

a) Dol-Suha v k. o. Recica ob Savinji. 
b) Holmec-Brdo v k. o. Holmec (del). S tem pre- 

neha naselje Bela. 

c) Nizka v k. o. Spodnja Rečica. 

3. V občini Solčava: 

a) Logarska dolina v k. o. Solčava in k. o. Sv. 
Duh. 

b) Podolševa v k. o. Solčava in k. o. Sv. Duh. 
c) Robanov kot v k. o. Solčava. 

S tem preneha naselje Sv. Duh. 

XIX. V okraju Tolmin 

1. V občini Bovec: 
a) Bavšica v k. o. Bovec. 
b) Lepena v k. o. Soča leva. 

2. V občini Cerkno: 

a) Cerkljanski vrh v k. o. Cerkno. 
b) Čeplez v k. o. Planina. 
c) Jagršče v k. o. šebrelje (del), 
č) Jazne v k. o. Otalež (del). 
d) Lazeč v k. o. Otalež). 
e) Plužnje v ik. o. Otalež {del). 

f) Pove v k. o. Gorje. 
g) Poljane v k. o. Cerkno. 
h) Ravne pri Cerknem v k. o. Reka. 
i) Straža v k. o. Otalež (del), 
j) Trebenče v k. o. Gorje. 
k) Zakojca v k. o. Bukovo (del). 

3. V občini Grahovo: 
a) Bukovski vrh v k. o. Bukovo. S tem preneha 

naselje Bukovo (del), v občini Grahovo. Glede 
na to se črta pristavek >(del)< za Imenom na- 
selja Bukovo v občini Cerkno — k. o. Bukovo 
(del). 

b) Koritnica v k. o. Grahovo. 

4. V občini Kobarid: 
•a) Avsa  v  k. o. Ltvek. 
b) Jevšček v k. o. Livek. 
c) Livške Ravue v k. o. Livek. 

5. V občini Most na Soči: 
a) Klavže v k. o. Podmelec. 
b) Lisec v k. o. Kneza. 
c) Loje v k. o. Kneza. 
č) Postaja v k. o. Sv. Lucija. 

6. V občini Spodnja Idrija: 
Malora v k. o. Otalež (del). S tem preneha v ob- 
čini Spodnja Idrija naselje Otalež (del). Glede na 
to se v občini Cerkno — k. o. Otalež (del) črta 
pristavek »(del)« za imenom naselja Otalež. 

XX. V okraju Trbovlje 

1. V občini Dole pri Litiji: 
a) Gradišče v k. o. Št. Lovrenc (del). 
b) Ježevec v k. o. št. Lovrenc (del). 
c) Prelesje v k. o. št. Lovrenc (del). 
č) Strmec v k. o. št. Lovrenc (del). 

S tem preneha naselje št. Lovrenc. 

2. V občini Hrastnik: 

Krnice v k. o. Sv. Jurij ob Turju. V to naselje 
se vključita tudi zaselka Podkrnice, Zagorica in 
ßol naselja Sv.  Jurij  (del)   (hišna et  42  In  60). 

3. V občini Mlinše: 

a) Breznik v k, o. Zabava. 
b) Kostrevnica v k. o. Zabava. 
c) Log v k. o. Zabava. 
č) Medija v k. o. Kolovrat (del). 
d) Vrh v k. o. Kandräe. 

4. V občini Polšnik: 

Zglavnica v k. o. Velika Goba (del). 

5. V občini Radeče: 

a) Počakovo (prejšnji zaselek Sv. Janez)  v k. o. 
Svlbno. 

•    b) Zngrad v k. o. Svibno. K temu naselju spadata 
tudi zaselka Studence in VeternI hrib 

6. V občini Trbovlje: 

Župa v k. o. Dobovec, h kateremu spada zaselek 
Matica, ki s tem preneha biti naselje. 
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2. člen 

Združijo se naslednja naselja: 

I. V glavnem mestu Ljubljana 

1. V ožjem mestnem območju mesta Ljubljane: 
a) Naselje Bokalce in naselje Vrhovei obe v k, o. 

šujica (del) se združita v eno naselje z ime- 
nom  Vrhovei, 

b) Naselje Dravlje v k. o. Dravlje, naselje bte- 
panja vas v k. o. stapanja vas in naselje Grič 
v k o. Glince (del) se združijo z naseljem 
Ljubljana tako, da Leži naselje Ljubljana tudi 
deloma v k. o. Glince in deloma v k. o. stopa- 
nja vas. S tem prenehajo Dravlje. štepanja 
vas in Grič kot samostojna  naselja. 

() Naselje Lavrica in naselje Dalnja vas, obe v 
k. o. Rudnik, se združita v eno naselje z ime- 
nom  Dalnja  vas. 

II   V okraju Celje   okolicu 

1. V občini Gomilsko: 
Naselje Dobravca in naselje Selo, obe v ••>. Graj- 
ska vas, naselje Marija Reka (del) v k. o. Marija 
Reka (del) in naselje Grajska vas v k. o. Graj- 
ska vas, se zdiužijo v eno naselje z imenom 
Grajska vas, ki leži deloma v k. o. Marija Reka 
(del)  in deloma  v  k. o. Grajska vas. 

2. V občini Jurkloštcr: 

Naselje Curnovee (del) v k. o. Trobni dol (del) i u 
naselje Blatni vrh v k. o. Marijina vas (del) se 
združita v eno naseljt. z imenom BLatni vrh, ki 
leži deloma v k. o. Trobni dol (del) in deloma v 
k. o. Marijina vas (del). Zato odpade besedica 
*(delH za imenom naselja Curnovee v občini 
Breze. 

3. V občini Laško: 
a) Naselje Bukovje in naselje Harje, obe v k. o. 

Laziše, se združita v eno naselje z imenom 
Harje. 

b) Naselje Gorišče in naselje Plazovje, obe v k. o. 
Plazovje (del) se združita v eno naselje z 
imenom  Plazovje. 

c) Naselje Planinca in naselje Doblatina, obe v 
k. o. Rifengozd, se združita v eno naselje z 
imenom Doblatina. 

č) Del naselja Podvin Laški v k. o. Podvtn laški 
in naselje Laško v k. o. Laško se združita v 
eno naselje z imenom Laško, ki leži deloma v 
k. o. Podvin laški In deloma v k. o. Laško. 

d) Del  naselja  Podvin  laški  in   naselje Reka  v 
.   k. o. Podvin laški se združita v eno naselje z 

imenom Reka. S tem preneha  naselje  Podvin 
laški. 

4. V občini Loče: 
Naselje Mali Lipoglav v k. o. Ostrožno (del) in 
naselje Veliki Lipoglav, ki leži v k. o. Veliki Li- 
poglav se združita v eno naselje z imenom Lipo- 
glav, ki leži deloma v k. o. Ostrožno (del) in de- 
loma  v k. o, Vehki Lipoglav. 

5. V občini Polzela: 
Naselje Orla vas (del) v k. o. Orla vas (del) in 
naselje Ločica ob Savinji v k. o. Polzela se zdru- 
žita v eno naselje z imenom Ločica ob Savinji, ki 
leži deloma v k. o. Orla vas (del) in deloma v 
k. o. Polzela. V zvezi s tem odpade pristavek 
>(del)« za imenom naselja Orla vos v občini Bra- 
slovče. 

G. V občini Rečica: 
Naselje Spodnja Rečica in naselje Zgornja Reči- 
ca, obe v k. o. Rečica, se združita v eno naselje 
z imenom Rečica. 

7. V občini Rimske Toplice: 
Naselje Dol pri Jurklošlru in naselje Brodnice, 
obe v k. o. Lože se združita v eno neselje z ime- 
nom Brodnice. 

8. V občini Rogaška Slatina: 

Naselje Sv. Križ v k. o. Sv. Križ in naselje Ro- 
gaška Slatina v k. o. Tržišče se združita v eno 
naselje z imenom Rogaška Slatina, ki leži deloma 
v k. o. Sv. Križ in deloma v k. o. Tržišle. 

9. V občini Rogatec: 

Naselje Sv. Rok ob Sotli in naselje Dubovec, obe 
v k. o. Sv. Rok ob Sotli, se združita v eno na- 
selje z imenom  Dobovec. 

10. V občini Slivnica pri Celju: 
Naselje Hrušovje (del) in naselje žegar, obe v 
k. o. Presečno (del), se združita v eno naselje z 
imenom Žegar, zato odpade besedica »(del)« za 
imenom naselje Hrušovje v občini Planina pri 
Sevnici. 

11. V občini Štore: 
Naselje Kresnike, naselje Lipa in naselje store, 
vsa v k. o. Kresnike, se združijo v eno naselje z 
imenom štore. 

12. V občini Vitanje: 

Naselje Vitanje vas in naselje Vitanje, ki ležita 
v k. o. Vitanje, se združita v eno naselje z ime- 
nom Vitanje. 

13. V občini Vojnik. 
Naselje Vojnik okolica, ki leži v k. o. Vojn '.. 
okolica, naselje Vojnik, ki leži v k. o. Vojnik U-• 
se združita v eno naselje z imenom Vojuik, ki 
leži deloma v k. o. Vojnik okolica in deloma v 
k. o. Vojnik trg. 

14. V občini Žalec: 

a) Naselje Spodnja Ložnica in naselje Zgornjo 
Ložnica, obe v k. o. Žalec, se združita v eno 
naselje z imenom Ložnica pri Žalcu. 

b) Naselje  Spodnja   Ponikva   in   naselje   Zgornja 
Ponikva, obe v  k. o.  Ponikva   (del),  se  zdru- 
žita   v   eno   naselje   z   imenom   Ponikva   pri 

Žalcu. 

15. V  občini Žusem: 

Naselje Oslešica in naselje Loka \n\ Žusmu, obe 
v k. o. Loka pri Žu^tnu, se združita v eno naselje 
z imenom Loka pri žusmu. 
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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, do- 
ločitve naklade in da se izognemo nepotrebnemu pisanju in 
opominjevanju prosimo naročnike, naj nam naročnino za leto 
1953 plačajo čimprej. — S prihodnjo številko bomo ustavili 
nadaljnje pošiljanje lista vsem, ki ne bodo imeli do takrat 
plačane celoletne naročnine vnaprej. 

Znesek  nakažite na naš novi  tekoči račun pri Narodni 
banki FLKJ, centrala za Slovenijo v Ljubljani, št. 601—T—157. 

.Od  doslrj  izdanih  knjip  ima založba »Uradni list LR S? mod 
aiuginu na zalogi še le publikacijo: 

PARTIZANSKO   PRAVO   (Silve, ij Pilki;). Cena 60 din.. 

DRUŽBENI PLAN FLRJ Zn leto •5. Cena 30 din. Dobi se v upravi 
-l radnoga  lisiu   LUS,  Ljubljana,  Kidričeva 5. 

POLITIČNA EKONOMIJA. Cena 50 din. 
ZAKON O ZAKONSKI ZVEZI. Cena 12 din- 

ZBIRKA ZDRAVSTVENIH PREDPISOV. Cena 65 di,.. 
PREDrmrA0J^,AZlVJH 1N  PLAČAH   USLUŽBENCEV   DH2VVMH 

ORGANOV. Cena 243 din. 

flnïfr kV°- 'R izc,al SeUciuriat vlade LHS za pcr.-onnlno 
nI,**?' VM'1,'U-1?1 

v?c Predpise, ki so izšli nedavno o nazivih in 
usWi';Pr '  ""Psovanju,  stopnji   šol  in   tečajev,  ki 
SS !P°.Mm,"ïi «obrazbi za uvrstitev v naziv in napre- 

J J;z *r 
zl,lr.kf; s^ lahko poučimo o nazivih, plačah, p.e- 

zadev •»•?••\••.1» "d- v pisarniški službi, v službi notranjih 
S^,il!l"U'"''S'al,^ni' PTosvefno-znanstvom in zdrav- 

urbi rov   i,v;„|P7 -"rpckciJi   dolu,   dulje  o plačal,   sodnikov, 
n   n      i,;! talcev, umetnikov in železničarjev, „ plačah 

deloma t •4" ,V >10*.tno-^ografski in telefonski službi, v 
služb ,fl'

n/'?r"J ln, v^rinarski službi in vrsti drigih 
o oskrbnin !°7Ìl ' r/arnlh «iRnnov. Dodani so tudi predpisi 
sl,?ïl,I ' kl n.'S0 v dHovnem  razmerju, o organizaciji 
•• i.vt Pl

osr«'«'«7«nje   dela, o  delovnih  knjižicah, o  potnih   in 

dI>àvnu\:'haicve;.° 7••"c,nevnic za uradna potovanju 

ZAKON O OBČINSKIH LJUDSKIH ODBORIH. Cena 38 din. 

ZAKON O OKRAJNIH LJUDSKIH ODBORIH- Cena 58 din. 

Usta LPRŠr"zđfaaiaUUC<a ""^•0 V LJ"b,Jani Je v založbi »Uradnega 
ORIS PRIMERJALNEGA TRGOVINSKEGA PRAVA. L dels Podjetje 
riviiiurt '^T   Pre,ni,r)  Stru»i  164. Cen« 280 din. €^?.^••.•^^,°^•••••^ (dr-Jurij 6l• 

^••• PRAV°> (<Ir-A,ojz Fi^r>- •« 
Pri delu in strokovnem izpopolnjevanju vam bodo knjige 

»Uradnega lista LRS« dober tovariš in pomočnik. 

Naročajo se pri »Uradnem listu LRS«, Ljubljana, Kidričeva 
?, poštm predal 336, dobijo pa se tudi v vseh knjigarnah 

Razglasi in objave 
Sprememba rodbinskoga imena 
Št. IV. 78/2-52 1924 

Z odločbo Ministrstva za notranje 
zadeve LRS, št. IV. 78/2 z dne 20. 
II. 1952 je bila na podlagi 21. člena 
zakona o osebnih imenih dovoljena 
sprememba priimka Majštcr Ivanu, 
roj. 2. XI. 1898 v Sp. Boču in nje- 
govi ženi Mariji roj. Germuth. •••. 
8. V. 1911 v Sp. Kapli, oba bivajoča 
v Janževi gori št. 1, KLO Selnica 
ob Dravi v >M a j s t e r«. V spre- 
membi priimka jima sledijo mlado- 
letni otroci: Ivan, roj. 21. IV. 1935 
na Boču, Marija, roj. 5. VIII. 1938 
na Boîu, Karo'ina, roj. 8. VIII. 1939 
na Boču, Alojzija roj. 8. VIII. 1939 
na Boču, AdoM, roj. 12. VII. 1941 
v Janževi gori št. 1 in Antonija Eli- 
zabeta, roj. 3. IX. 1945 v Janže\i 
gori St.  1. 
št. IV-5860/1-52 419 

Z odločbo Ministrstva za notra- 
nje zadeve LRS, št. IV-5860/1-52 z 
dne 7. I. 1953 je bila na podlagi 
21. člena zakona o osebnih imenili 
dovoljena sprememba priimka 
Omana Vladimirja. roj. 14. ju- 
lija 1909 v Stražišču pri Kranju, 
v priimek ;>B l a ž i r«. 
Ministrstvo za notranje zadevo LRS 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpisi 
102. 

Besedilo: Državno trgovsko pod- 
jetje   >MnnuInkturoc,   Celje. 

Poslovni predmet: Prodaja tek- 
stilnega blaga in tekstilnih izdel- 
kov. 

Ustanovitelj In gospodarski vodi- 
telj: MLO Celje, sklep redne seje 
27. XI.  1952. 

Posjovalnicc so; »Hmeljarc, Trg 
V. kongresa 8 in >Solčava<, Prešer- 
nova 5. 

Za podjetje podpisujejo: 
Lamut Zvonko, v. d. ravnatelja, 

samostojno, v okviru zakonitih do- 
ločb in .pravil podjetja; Kogovšek 
Ivan, računovodj/i ter Stropnik 
Krane, poslovodja, vse listine po 47. 
•členu  szdgp. 
MLO   Celje,  odd.   za   gospodarstvo 

dne 29. decembra  1952. 
Št.   11—1193/1—52 25S 

103. 
Besedilo: Državno trgovsko pod- 

jetje »Volna«, Celje. 
Poslovni predmet: Prodaja tek- 

stilnega blaga in tekstilnih izdel- 
kov. 
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Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: MLO Celje, na redni seji 27. 
XI.   1952. 

Poslovalnice: % Volna« v Prešer- 
novi 5 ter sModistinja— klobučar- 
stvoc v Stanetovi 25. 

Za podjetje podpisujejo: 
Podcedenšek Karel, v. d. ravna- 

telja samostojno, v okviru zakoni- 
tih določb in pravil ter Videnšek 
Božo, računovodja in Pu Pavia, po- 
slovodja, ki sopodpisujeta vse fi- 
nančne listine po 47. členu szdgp. 
MLO Celje, odd. za gospodarstvo 

dne 29. decembra 1952. 
Št.  II—1197/1—52 240 

104. 
Besedilo: Državno kmetijsko po- 

sestvo »Žovnek«, Braslovče. 
Poslovni predmet: Poljedelstvo, 

sadjarstvo, vrtnarsrvo, živinoreja, 
hmeljarstvo, predelovanje rastlin- 
skih in živaiskih proizvodov. Za 
uspešno dejavnost lahko ustanovi 
tudi lastne, pomožne obrtne obrate. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj podjetja: OLO Celje okolica, 
odločba št. 1/1—5679/1 z dne 50. VII. 
1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Strašek Ivan, direktor, po zako- 

nitih pooblastilih in pravilih pod- 
jetja; Švent Franjo, glavni raču- 
novodja, vse listine po 47. člepu 
szdgp. 

OLO Celje okolica 
oddelek  za  gospodarstvo 

dne 25. oktobra 1952. 
Št 11—454/76—1952        9928 

105. 
Besedilo: Opekama ^Brežice«. 
Poslovni predmet: Izdelovanje 

opeke na industrijski način. 
Ustanovitelj in gospodarski vodi- 

telj podjetja: OLO Krško, odločba 
št. Pov 1577/1952 z dne 20. XIL 1952. 

Za podjetje podpisuje: 
Bobnar  Štefan,   v.  d.   ravnatelja, 

z njim računovodja Kovačič Feliks, 
.v odsotnosti računovodje pa finanč- 
ni manipulant Levak France. 
OLO Krško, odd. za gospodarstvo 

dne S. januarja  1955. 
Št.  184/1955 245 

106. 
Besedilo: Sklad za mehanizacijo 

in investicijsko graditev zadružne- 
ga kmetijstva Ljutomer (s proda- 
jalno »Vino Ljutomer« v Ljutome- 
ru  (Vrazova ulica I). 

Poslovni predmet: Nakup in pro- 
daja vina, reprodukcijskega mate- 
riala za potrebe vinogradništva ter 
obnovo vinogradov v vseh -sektorjih 
lastništva. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
tcl " podjetja: OLO Ljutomer. 

Za prodajalno podpisujeta: 
Spacal   Franc,   ravnatelj,   Ludvik 

Marica, knjigovodja. 
OLO Ljutomer, poverj.  za  finance 

dne 5. aprila 1952. 
Št  462 5485 

107. 
Besedi'o: Ljudska menzà »Zora«, 

Studenci (Maribor, Ruška cesta 45). 

Ustanovitelj podjetja: MLO Ma- 
ribor, odločba št. T 10.408/2-52 z 
dne  14.  XI.  1952. 

Gospodarski upravni organ: MLO 
Maribor, svet za  gospoda istvo. 

Poslovni predmet: Abonentska 
prehrana in gostinske usluge za 
abonente. 

Za   podjetje   podpisujejo: 
Z.igoršek Jo/p, upravnik, samo- 

stojno, v okviru zakonitih določb 
in pravil podjetja; Hernah Mariju, 
listine finančnega pomena, poleg 
upravnika. 
MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne  17.  decembra  1952. 
št. Pov 56/225 55 

108. 
Besedilo: Elektro-radio, Gornja 

Radgona   (Kardeljeva  4). 
Poslovni predmet: Izdelava in po- 

pravilo vseh predmetov elektro-ra- 
dijske  stroke  in  dela   te  stroke. 

Za   podjetje   podpisujeta: 
Klcmenčič     Zvonimir:     upravnik, 

Sušeč Janko, knjigovodja. 
OLO   Radgona,   poverj.   za   finance 

dne  29.   marca   1952. 
109. Št.   VII-99 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Ru- 
dar«,  Velenje  (Velenje —  Rudnik). 

Poslovni predmet: Točenje alko- 
holnih in brezalkoholnih pijač, pri- 
prava in prodaja toplih in mrzlih 
jedil, preskrba gostov  s prenočišči. 

Za  podjetje   podpisujeta: 
Ustanovitelj in gospodarski vodi- 

telj: LO mestne občine Velenje, 
odločba št. 998/959—1 z dne 17. XII. 
1952. 

Potušek Avgust, upravnik in Gor- 
jup  Jože,  knjigovodja,  skupaj. 
OLO Šoštanj, odd. za gospodarstvo 

dne 14. januarja  1955, 
št. 64/4—II/SI—55 1009 

110. — 
Besedilo: »Dolenjski liste, uprava 

Novo mesto (Novo mesto, Cesta ko- 
mandanta  Staneta  25). 

Poslovni predmet: Izdajanje ted- 
nika »Dolenjski list<, glasilu OF 
za  dolenjske okraje. 

Za firmo podpisujejo, za vse 
pravne zadeve: 

Vovk    Mimi,    upravnik.    Gošnik 
Tone, odgovorni  urednik; za banč- 
ne zadeve poleg navedenih še: Per- 
hinek Marija, blagajnik in Hervolj 
Tinca,   knjigovodja.   Izmed  navede- 
nih podpisujeta za upravo po dva. 

OLO Novo mesto 
oddelek  za  gospodarstvo 

dne 8. januarja 1955. 
Št. 4115—55/5—55 1002 

Sprem embe 
111. 

Besedilo: Tovarna volnenih izdel- 
kov, Majšperk. 

Izbriše se Juh Miro in vpiše 
Jere Alojz, direktor, ki podpisuje 

samostojno,  v  obsegu  zak.  poobla- 
stil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne  ?5.  decembra   1452. 
Št. 245-394/4-1952 11666 

112. 
Besedilo:      >Modno      krojnštvo« 

(Ljubljana, Titova 47 b). 
Izbriše se Jerneje Nevenka in vpi- 

šeta 
Splihal    Morja,   knjigovodja,   in 

Brank   Vida, administratorka. 
MLO za glavno mesto Ljubljanu, 

dne   10.  decembra   1952. 
lin.   št.   1916/52 11545 

113. 
Besedilo:  Mestne  pekarne, Celje. 
Izbrišejo se vse dosedanje poslo- 

valnice iter vpišejo nove: Pekarna 
na Bregu, Miklavški hrib 1; pekar- 
na Gaberje, Mariborska 54; Graj- 
ska pekarna, Zidanškova 3; Mestna 
pekarna, Stnnetova 25 in pekarna 
Center, Tomšičev trg 7. 

Št. 660/1—52 259 
Besedilo: Mestno gradbeno pod- 

jetje, Celje. 
Izbrišeta se Selinšek Franc in 

Mirnik Marica ter vpišejo: 
Skomina Rafko, ravnatelj, ki pod- 

pisuje samostojno, v okviru zako- 
nitih določil in pravil podjetja, 
Vrečar Marica, računovodja in Ba- 
burski Marija, uslužbenka, ki so- 
podpisuje vse listine po 47. členu 
szdgp. 

št. 766/1—52 234 
MLO   Celje,   odd.   za   gospodarstvo 

dne 26. decembra  1952. 
114. 

Besedilo: Projektivni biro, Celje. 
Izbriše se ing. arh. umidori Ber- 

nurd ter vpiše 
ing. arh. Korent Franc, ravnatelj, 

ki   podpisuje  samostojno,  v   okviru 
zakonitih določb in pravil podjetja. 
MLO   Celje,   odd.   za   gospodarstvo 

dne 26.  decembra  1952. 
št.  902/1-52 255 

115. 
Trgovsko podjetje »Potrošnik«, 

Celje. 
Vpiše se nova poslovalnica 

>Trnovlje«   v  Trnovi ja h. 
št.  Il—1106/1— 52 162 

Besedilo: >,Papirnica in žaga« 
KLO Višnja vas. 

Besedilo odslej: «Papirnica in 
lesna predelovalna industrija«, Obč. 
LO Vojnik. 

Poslovni predmet odslej: Izdelo- 
vanje ovojnega papirja, nakup, 
prodaja in regres lesa ter izdelova- 
nje lesnih izdelkov. 

Št. 11—5877/78—1952 35 
OLO Celje okolica 

odd. za  gospodarstvo 
dne 26- decembra 1952. 

116. 
Besedilo:     Gospodarsko     obrtno 

podjetje   »Skupnost«,  češnjica. 
Izbriše se Veber Peter in vpiše 
Benedičič Jože, upravnik, ki pod- 

pisuje  v  obsegu  zakonitih  poobla- 
stil. 

Št. 5319/2 164 
Besedilo: Mehaničnu delavnica, 

Železniki. 
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Izbriše se ••1•• Marjan in vpiše: 
Megušar Alojzij, računovodja, ki 

sopodpisuje spise finančnega pome- 
na po 47. členu szdgp. 

Št.   5320/2 165 
OLO  Kranj, odd.  za  gospodarstvo 

dne 6. januarja  1953. 
117. 

Besedilo: Trgovsko podjetje na 
veliko za Gorenjsko »Kokra«, 
Kranj. 

Vpiše.se Torkar Vladimir, raču- 
novodja, ki sopodpisuje po 47. čle- 
nu  szdgp. 
OLO  Kranj,  odd.   za   gospodarstvo 

dne 12. januarja 1953. 
Št 228/2 1010 

Besedilo: Okrajno strojno pletilj- 
stvo, št. Vid nri Stični. 

Z odločbo OLO Grosuplje, St. I— 
143—1 z dne 5. IV. 1952 se spreme- 
ni  besedilo  podjetja. 

Besedilo odslej: Občinsko strojno 
pletiljstvo, št. Vid pri Stični. 

Izbrise se Trpin Rudi m vpiše: 
Lesjak Ignac, knjigovodja. 

OLO Ljubljana okolica 
oddelek za  gospodarstvo 
dne 13. decembra  1952. 
II. št 1431—146—1952      11697 

119. 
Besedilo: Krajevna brivnica, Ko- 

menda. 
Po odločbi Obč. LO Komenda, št. 

169-1-1932 z dne 5. IX. 1952 preneha 
podjetje z delom in preide v likvi- 
dacijo. 

Za podjetje v likvidaciji podpi- 
suje: Colja Silvo, predsednik, sku- 
P"J z njim Kern trance ali Mcrše 
aiavko,  člana komisije. 

°IJ°I 
LJ,lblJana okolica, 

oddelek  za  gospodarstvo 
dne 15. novembra  1952 

120 •'  St'  n95"2-m2        H029 

Besedilo: »Surovina* Maribor 
(Maribor, TržaSka cesta 95) 

Izbrišejo se Klobasa Janko, Na- 
tek Jože m Živko Ljudevit ter 
vpišejo: 

Kopic Franc, v. d. ravnatelja, ki 
podpisuje samostojno, po zakon, do- 
očilih in pravilih podjetja; Zabu- 

kovsek Robert, računovodja, vse 
listine denarnega, materialnega, 
obračunskega in kreditnega pome- 
na, poleg ravnatelja in Majcen 
Klara, knjigovodja, v istem obsegu 
kot računovodja, v njegovi odsot- 
nosti. 
MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne 15. decembra 1932. 
Po v 56/221 29 

121. 
.Besedilo: Krajevna gostilna, Rib- 

nica na Pohorju (št. 4). 
Izbrišejo se Veršič Franc, Golčer 

/orka in Mihelič Jakob. ' 
Št. II/9S04—2/52 38 

Besedilo: Krajevna mesarija, 
Ribnica na Pohorju (št. 10). 

Izbrišejo se Pur Ludvik, Golčer 
Zorka in Mil-.clič Jnkob. 

Št. II/9S03—2/52 39 

Pri obeh podjetjih se vpišeta: 
Pok Maks, upravnik, ki podpisuje 

neomejeno, in Trinko Rczika, ki so- 
podpisuje po zakonitih pooblastilih. 

OLO  Maribor  okolica 
oddelek  za  gospodarstvo 
dne 31. decembra  1952. 

122. 
Besedilo:   Mestno   gostinsko  pod- 

jetje  Hotel  in  restavracija  zvez- 
da«  (Murska Sobota, Titova ulica). 

Izbriše se Kokalj Rudolf in vpišo 
Žekš  Ernest  poslovodja,  ki  pod- 

pisuje po 37. členu szdgp. 
OLO  Murska Sobota 

oddelek  za  gospodarstvo 
dne 6. januarja 1953. 

Št.  II.  182/1—55 253 
123. 

Besedilo: Okrajno gradbeno pod- 
jetje, Tolmin. 

Besedilo  odslej:   »Standard«,  spi. 
gradbeno   podjetje,   Tolmin,   skraj- 
šano:  »SGP Standard«, Tolmin. 
OLO Tolmin, odd. za gospodarstvo 

dne 24. decembra  1952. 
Št. 1171—18/29—52        11716 

124. 
Besedilo:  Klavnica, Zagorje. 
Izbriše  se poslovalnica  št.  6  Za- 

gorje, Toplice 37. 
OLO Trbovlje, odd. za gospodarstvo 

dne 8.  januarja  1953. 
St.  118/1 — 1952 241 

125. 
Besedilo: »Kurivopromet« mestne 

občine   Radeče. 
Št. 502/1—53 1014 

Besedilo: Podjetje zn pridobiva- 
nje premoga na Savi, Vrhovo MO 
Radeče, 

Št. 503/1—53 1016 
Pri obeh podjetjih se vpiše: 
ferne Franjo, upravnik komunal- 

nih podjetij, ki podpisuje skupaj z 
upravnikom gornjih podjetij ali pa 
knjigovodjem, za vse zadeve. 
OLO Trbovlje, odd. za gospodarstvo 

dne 14. januarja 1953. 

Razglasi sodišč 

Zemljiškoknjižni oklic 
Dražbe 

J 172/52-S 490 
Dne 25. februarja 1953 ob 9. url 

bo pri tem sodišču, v sobi št. 29 
dražba nepremičnin zavezane stran- 
ke Jančarja Petra in Terezije, vlož. 
št, 49 k. o. Ivan jševci. Cenilna vred- 
nost 730.609.50, najmanjši ponudek 
487.073, varščina 73.060 din. 

J 175/52-9 ,491 
Dne 25. februarja 1953 ob 11. uri 

bo pri tem sodišču, v sobi št. 29 
dražba nepremičnin zavezane stran- 
ke Svctonja Rudolfa In Antonije, 
Blaguš 11, vlož. št. 117 Blaguš in 
vlož. št. 46 k. o. Blaguš. Cenilna 
vrednost 973.600. najmanjši ponu- 
dek 542.400, varščinu pa 97.330 din. 

Provice, ki ne bi pripuščale dražbe, 
je treba priglasiti sodišču najpoz- 
neje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se no 
mogle več uveljavljati glede nepre- 
mičnin v škodo zdraiitelja, ki jo 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na draž- 
beni oklic, nabit na uradni deski 
tega sodišča. 
Okrajno  sodišče v  Gor. Radgoni, 

dne  19. januarja   1953. 

J 447/51 402 
Dne 24. februarja  1955 ob 8.  uri 

dopoldne bo pri tem sodišču, v sobi 
št. 6 ponovna dražba  nepremičnin: 
zemljiška  knjiga Slov.  Bistrica, vL 
št, 667, cennma vrednost 266.276 din, 
najmanjši ponudek  177.517 din. 
Okrajno   sodišče  v  Slov.   Bistrici 

dne 15. januarja 1953. 

IR 1250/52—19 343 
Dne 20. februarja 1953 ob 10. uri 

bo pri tem sodišču, v sobi št. 15 
dražba nepremičnin, vlož. št. 579 
k. o Trbovlje, pare. št 408/1 s tam 
stoječo hišo št. 467. Ceniiua vred- 
nost je 373.075 din, najmanjši po- 
nudek  248.775  din. 

Piavico, katere bi ne pripuščale 
dražbe je treba priglasiti pri sodi- 
šču najpozneje pri dražbenem na- 
roku pred začetkom dražbe, ker bi 
se jih sicer glede nepremičnine ne 
mnglo več uveljavljati v škodo 
zdni/.itelja, ki je ravnal v dobri 
veri. 

Sicer   se   opozarja   na   dražbcnl 
oklic, nabit na sodni deski sodišča. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 12. januarja 1953. 

Oklic o skrbnikih in razpravah 
Postavljeni skrbniki bodo v tožbah za- 
stopali tožence, katerih bivališče ni zna- 
no, na njihovo nevarnost In stroške, 
dokler se sami ne zglasljo aH ne Ime- 

nujejo pooblaščence. 

Tožbe za razvezo zakona: 
G  12/33 561 

Lovrenčak Alojzij, vratar, Ljub- 
ljana, Celovška 280, proti Lovren- 
čak Ivanki, roj. Markovič, sedaj 
neznanega blvaiščn. Razprava bo 
17. IL 1953, ob 8. uri pred tem sodi- 
ščem, v sobi št. 79/1. 

Skrbnik je Gregorič Jurij, mizai, 
Ljubljana,  Podutik 42. 
G 869/52 360 

Lukan Marija, tovarniška delav- 
ka,  Žiri  57,  proti  Lukanu  Antonu, 
sedaj  neznanega bivališia. Razpra- 
va bo 17. II. 1953 ob 9. uri pred tem 
sodiščem, v sobi št 79•. Skrbnik je 
Grdadolnik Franc. Rovte 68. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne   15.  januarja  1953. 

G 728/52 621 
Kovačevič Eva, trg. pomočnica, 

Ljubljana, Celovška 85, proti Kova. 
čeviču Blažu, žclezestrugarju, zdaj 
neznanega bivališča. Razprava bo 
24. marca 1933 ob 8. uri pred 
tem   sodiščem;   v   sobi   št.   124/11. 
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Skrbnik   Krepek   Kamilo,   uslužbe- 
nec, Ljubljana,  Kidričeva 5. 

Okrožno sodišče v Ljubljani, 
dne  23.   'anuarja  1953. 

G 48/55 489 
Janiš Ana, uslužbenka v Varaž- 

dinu, Prvomajska 104, proti Janišu 
Edvardu, tekstilnemu tehniku v 
Mariboru, zdaj neznanega bivali- 
šča. Skrbnik je Jaklin Dragutin, 
uslužbenec iz Varaždina, Prvomaj- 
ska 89. Razprava bo 19. II. 1951 ob 
9. uri pri tem sodišču, v sobi št. 
58/1. 

Okrožno  sodišče  v Mariboru 
dne  21.   januarja   1953. 

G 599/52-5 517 
Tožba zaradi izročitve nepremič- 

nin. 
Glavič Marija, posestnica, Pra- 

preče 13, p. Žužemberk, proti leti- 
na Jožefi, posestnici, Vrh 11, seddj 
neznanega bivališča. Vrednost spor- 
nega predmeta je 10.000 din. Raz- 
prava bo 10. III. 1953 ob 9.30 uri 
pri tem sodišču, v sobi št. 21, pri- 
tličje. Skrbnik je Hribar Franc, po- 
sestnik z Vrha 21, p. Žužemberk. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 28. decembra  1952. 

Razne objave 

Amortizacijo 
Uvede se postopanje za amortizacijo 
vrednotnic, katerih imetniki se pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodiSču svoje 
pravice, sicer se bodo vrednotnlce izrekle 

za neveljavne. 
R  447/52 100 

Cerar Alojz, uslužbenec, Gradec 
št. 86 pri Litiji, prosi za amortiza- 
cijo izgubljenih hranilnih knjižic 
bivše Okrajne hranilnice v Kamni- 
ku, in sicer: hranilna knjižica na 
ime Vrhovnik Franc, Kresnice, št. 
21249 z vlogo 335? din; hranilna 
knjižica na ime Bajd Albina,, Ljub- 
ljana, št. 21276 z vlogo 9641 din in 
hranilna knjižica na ime Cerar Ma- 
rija, Litija, št. 21555 z vlogo 4284 
din. Priglasitveni rok: tri mesece 
od te objave. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 50. decembra 1952 

Oklic dedičem 
na] v danem roku priglasijo sodišču 
svoje dedne pravice ali imenujejo po- 
oblaščenca, ker jih bo sicer pri zapu- 
ščinski razpravi zastopal skrbnik, nespre- 
jeti deleži pa bodo izročeni državi ozi- 
roma jih bo za dediče, ki so znani, a 
neznanega   bivališča,   hranil   skrbstveni 

organ. 
O 615/52-13 316 

Bogataj Katarina, Žiri 42, je umr- 
la 26. VIII. 1952, zapustivši oporo- 
ko. Ni znano, kje bivajo otroci nje- 
nega umrlega brata Bogataja Fili- 
pa, štefi Kiinling, Fric, Filip in Ma- 
rija Bogataj; tudi so neznanega 
imena otroci umrlih bratov Boga- 
taja Martina in Ignaca. Prtglasit- 
veni rok: šest mesecev od te ob- 
jave. 

Okrajno  sodišče v  Kranju 
dne 10. jaunarja 1933. 

Razglasi 
Št.  50/55 682 

Rektorat univerze v Ljubljani 
razpisuje: 

mesto docenta za organsko kemi- 
jo (višji kurz) pri kemijskem od- 
delku prirocloslovno-matematičnc 
fakultete, in 

mesto docenta za predmet ^Sploš- 
na kemija za naravoslovce« pri Ke- 
mijskem oddelku prirodoslovno- 
matematične   fakultete. 

Rektor: Dr. Fran Zwitter 1. r. 

Št.  51/55 681 
Rektorat univerze v Ljubljani 

razpisuje mesto laboranta pri zoo- 
li>hk(;m inštitutu prirodoslovno-ma- 
tematicne   fakultete. 

Rektor: Ur. Fran Zwitter 1. r. 

il s i. januarjem 1953 v likvidacijo. 
Priglasitveni rok: do 15. II.  1953. 

Likvidacijska komisija 
598 

Kmečka delovna zadruga Babno, 
p. Celje je prešla v likvidacijo. Pri- 
glasitveni rok: do 15. II.  1953. 

Likvidacijska komisija 
št. 5 185 

Državno gostinsko podjetje »Bi- 
fe« Novo mesto preide po odločbi 
LO mestne občine JNovo mesto z 
dne 23. XII. 1952, št. 482-5/3-52 v 
likvidacijo. Priglasitveni rok: en 
mesec od  te objave. 

Likvidacijska   komisija 
št. 35/1—53 319 

Po sejnem sklepu Obč. LO škofja 
vas z dne 31. XII. 1952 so občinska 
podjetja: gostilna, mesarija in pral- 
nica prešla v likvidacijo. V likvida- 
cijski komisiji so: V:dmar Ivo. Ko- 
žuh Mmka in Vrečko Polde. Prigla- 
sitveni rok: 30 dni od te objave. 

Likvidacijska   komisija 

Poziv upnikom in dolžnikom 
naj   v   danem   roku   priglasijo   terjatve 
oziroma   poravnajo   svoje  obveznosti  do 
podjetij    v    likvidaciji,    sicer    se    bodo 

, dolgovi sodno izterjali. 
362 

Okrajna žaga Šempeter v Snv. 
dolini )e prešla nti podlagi odločbe 
OLO Celje 'okolica, št. ll-7905/l z 
dnem 1. I. 1955 v likvidacijo. Pri- 
glasitveni rok: 1 mesec od te ob- 
jave. 

Okrajna   žaga   Šempeter 
v   likvidaciji 

404 
Kmetijska delovna zadruga Stara 

Nova vas je v likvidaciji. Priglasit- 
veni rok: 14 dni od te objave. 

Likvidacijska   komisija 
Št. 9/55. 518 

Kmetijska   delovna  zadruga  Čret 
pri   Celju   je  prešla  v   reorganiza- 
cijo   oziroma   likvidacijo.   Priglasit- 
veni rok: 1. februarja 1953. 
Upravni odbor KDZ Čret pri Celju 

345 
KDZ   C ven   je   prešla  v   likvida- 

cijo.   Priglasitveni   rok:   do  28.   fe- 
bruarja 1953. 

Likvidacijska komisija 
Št. 9/53 _ 487 

Mehanična delavnica Polje je z 
odločbo Obč, LO Polje, št. 869/1-52 
z dne 30. XII. 1952 prešla v likvi- 
dacijo. Priglasitveni rok 30 dni od 
te objave. 

Likvidacijska komisija 
212 

Združenje drž. gostinskih podjetij 
za okraj Ljutomer v -Ljutomeru je 
prešlo 31. julija 1952 v likvidacijo. 
Priglasitveni rok: 30 dni od te ob- 
jave. 

Likvidacijska komisija 
Št. 14 344 

Delavsko-uslužbenska restavra- 
cija Rudnika živega srebra v Idri- 
ji je prešla po sklepu delavskega 
sveta Rudnika živega srebra v Idri- 

lzgubljene listine 
preklicujejo 

AberSek Marija, skale, p. Vele- 
nje, osebno izkaznico, reg. št. 3883, 
ser.  št.  F-0427193. 169 

Agnolo Anton, Ljubljana, Titova 
št. 10, vozniško amatersko dovolje- 
nje s tremi taloni, izdano v Ljub- 
ljani. 472 

Ahačič Anton, Sv. Ana št. 5. p. 
Tržič, roj. 10. VI. 1925, orožni list, 
reg. št.  116, izdan pri  OLO Kranj. 

422 
Aljančič Stane, Ljubljana, Tru- 

barjeva 24, maturitetno spričevalo 
Trgovske akademije v Ljubljani za 
šolsko leto 1946/47. 606 

Anžel Milan, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 77244/51, ser. št. 
F-0099554,   izdano   v  Ljubljani.   473 

Artnak Rezika, roj. 17. VIII. 1928, 
Štore 17 pri Celju, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 28Ô25, ser. št. 0782875, 
izdano leta 1931 v Poljčanah, voja- 
ško knjižico, izdano od vojaškega 
odseka v Poljčanah 16. I. 1952 sindi- 
kalno izkaznico in izkaznico za zni- 
žano vožnjo po železnici. 24? 

Berg Justina, Ogcče 76, Rimske 
Toplice, osebno izkaznico, reg. št. 
17948, ser. št. F-06i9%0. 548 

Bernik Alfred, Ljubljana, Novi 
trg 1, osebno izkaznico, reg. štev. 
91198/51, ser. št. F-0113508, orožni 
list za lovsko puško kal. 16 in knji- 
žico rezervnih oficirjev, izdano v 
Ljubljani. 496 

Bernik Valentin, šmarjetna gora 
št. 22, Kranj, invalidsko izkaznico 
za 75% popust na železnici, št. 92891, 
red. št 255/B, grupa VII, izdano ebne 
4. IV. 1951 od Invalidske uprave v 
Ljubljani. 11497 

Bizjak JosJp, Divača 10, osebno 
izkaznico, reg, št. 6665, ser. štev. 
0207375, izdano 1. II. 1951 v Sežani. 

47 
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Bizjak Darinka, Ljubljana, Vod- 
nikova 35, osebno izkaznico, reg. št. 
97396/51, ser. št. t -011970b, izdano v 
Ljubljani. 474 

lilazič Albert, Maribor, Kosarjeva 
št. 52, osebno izkaznico, reg. štev. 
5282, ser. št. C010993, izdano 18. XII. 
1950 v Mariboru. 457 

Boc Anton, Kožarje   145,  vojaško 
knjižico,   izdano  od   vojaškega   od- 
seka v Splitu. 475 

Bogataj Mazi, Stara  vas 34, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 26546,  ser. št. 
0205656, izdano od OLO Kranj.    323 

Bokovšek   Terezija,   rojena   Boji, 
Ljubljana,  Tržaška   14-1,  osebno   iz- 
kaznico, reg. št. 2b«27/51, ser. št. F- 
0051137,  izdano  v   Ljubljani.        666 

Borec Vinko, črna 49, osebno ob- 
mejno izkaznico, reg. št. 29409, ser. 
st.   0368119,   izdano    v    Slovenjem 
Gradcu. ,19 
. Borštnik  Milan,  Ljubljana,  Ma lo- 
jeva  31, osebno  izkaznico,   rcg.  št. 
12883,  ser.  št.   1-0013193  in   vojsko 
knjuico ser. B/PU, št.  10581, izdano 
od  VP 9622, Karlovac. 476 

Boštnar   Neža,  Sp.   Duplje   ši.   1, 
osebno izkaznico, reg. št.  1602, ser. 
st.   0190902   izdano   od   OLO   Kranj 
••••••. 26 > 

Božič   Branko,  Ljubljana,   indeks 
filozofske  fakultete  v  Ljubljani. 

..Brejc Leopoldina, Zvirče pri 1 r- 
zicu, osebno izkaznico reg. št. 2033, 
izdano v Kranju. 431 

Breznik Amalija, Slatina 17, 
Šmartno v Rožni  dolini, osebno  iz- 

• ree- št 35-903- s• 5
š;8 

Breznik Franc, Velka pri DrnvÖ- 

••••0•- 8- IX- 19•- •Ä Knjižico. 11068 
Briner   Anton,   Prebold,   Latkova 

*121, °*i ••, ,zka?nico, reg. št. 
23401, ser. st. 0676820. <3•• 

no 4••• Anu,liJfl- Ljubljana, oseb- 
Ì? ,fe-°' 'e? št -»745/51, ser. 
st.  t-«b20»,  izdano   v  Ljubljani. 

pÜanuQr ,Anica' Polhov Gradec, 
• afe 13, 0!£blY? izka«^o. reg. 
•i nin'TS-Cr/,.žt' 1-0126650, izdano 
od OLO Ljubljana okolico. 432 

Cestnik Alojz, Spodnji Breg 138, 
•-- J,ua' oscbno izkaznico štev. 
205?, izdano v Ptuju. 213 

Cimerman Amalija, Celje, Lava 
1, osebno izkaznico, reg. št. 272, ser 
st. 0590983. 570 

Cizelj Jana, Ljubljana, Povšeto- 
Ya 7y- osebno Izkaznico reg. št. 
10603/51, izdano v Ljubljani.        608 

Cac Nada, Maribor, Pošielska 8, 
osebno izkaznico, reg. št. 33094, ser. 
st. 0029124, izdano 1951 v Mariboru. 

Canzek Jožica, štore, Pečovje 7, 
osebno izkaznico, reg. št. 8459, ser. 
št. 0671274. 581 

Ceh Janko, Ljubljana, osebno iz- 
Kapznico, reg. št. 63693, ser. št. 
0086003. izdano v Ljubljani.       609 

Černčec Alojz, Brezje, Ulica na 
1 odrtem  pri  Mariboru,  osebno  iz- 

kaznico,    reg.    št    14714,    ser.    št. 
0003741, izdano 1951  v Mariboru. 

655 
Černik Franc, Palčje 47, p. Pivka, 

roj.   18.  XI.   1889, osebno  izkaznico, 
ser. št. F- 0620318, reg. št. 1O008, iz- 
dano  v  Postojni. 599 

Cernuta Marija, Celje, Lopata 40, 
osebno  izkaznico,  reg.  št.  426,  ser. 
št. 0567736. 529 

C'oli  Marjan. Črni kal 42, osebno 
izkaznico,    reg    št.    10727,    ser.    št. 
0211437,   izdano   27.   II.   1932   v   Se- 
žani. 365 

Crepinšek   Franc   Celje,   Zgornja 
Hudinja   143, osebno  izkaznico, reg. 
št.  3604.  ser.  št.  0591798. 552 

Daniiš   Janez,   šetarjova    pri    Le- 
nartu,    osebno    izkaznico,    reg.    št. 
39334,   ser.   št.  0570108,   izdano   1951 
v Mariboru.                                        641 

Danev  Vladimir, Ljubljana, oseb- 
no  izknznico,   reg.   št.  63647/51,  ser. 
št.  1--OOH5957,  izdano  v  Ljubljani. 

497 
l)f-b(-\ec Viktor, Vrhnika, osebno 

izkaznico leg. št. 41865, izkaznico 
Zveze borcev št. 05646 in čebeiursko 
izkaznico, izdano na Vrhniki. ,412 

Dečmun Franc. Pečica 22, Pod- 
plat, fischilo izkaznico, reg. št. 2694, 
ser.  št.  F-0788746. ^46 

De.ičman Marija, Zg. Duplek 62 
pri Mariboru, osebno izkaznico, reg. 
Št. 618«), ser. št. 057~69S. izdano 1951 
od  OLO  Maribor okolica. 463 

Deželak Karel, Laško, Torek 3, 
osebno izkaznico, reg. ši. 1459-*. ser. 
št. 0638488. 5S2 

Dolinar Terezija, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, rcg. št. 93s76/51. ser. 
št. F-01161S6 in člansko sindikalno 
izkaznico, izdano v Ljubljani 413 

Dull Ivica, por. Mihelič, Ljublja- 
na, Kavškova 18. osebno izkaznico. 
ser. št. F-0046603, reg. št. 24373/50, 
izdano 24. I. 1951 v Ljubljani. 498 

Eder Terezija, Gačnik 8 pri Jare- 
nini, osebno izkaznico, reg. št. 20798, 
ser. št. 0163317, izdano 1951 od OLO 
Maribor okolica. 464 

Erznožnik Metod. Dobraïeva 16, 
p. Žiri, osebno izkaznico št. 26711. 
izdano od OLO Kranj okolica. 250 

Ferlin Mihael, Ravne na Koro- 
škem št. 19, osebno izkaznico štev. 
0366904. Izdano od OLO Slovenj 
Gradec. 391 

Fornazarič Jelka, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 235-50, ser. 
št.  F-0022545,  izdano  v  Ljubljani. 

667 
Gačner  Dragomira,  Celje,   Pleč- 

nikova 4, osebno izkaznico, reg. št. 
3273, ser. št. 0597607. 569 

Glogovšek Franc, Maribor, Ruška 
5, osebno izkaznico, reg. štev 
37543, ser. št. 0037255, izdano 1951 
v Mariboru. 451 

Golcš Rudolf, roj. 17. IV. 1887, 
rudarski upokojenec, sedaj v Za- 
gorju, Loke 16, osebno Izkaznico, 
izdano v Trbovljah, ser. št. I' -735443, 
reg. št. 22133. 3R0 

Gorcnc Vera, Stari trg, p. Treb- 
nje, roj. K"kr>c 21. XII. 1924. oseb- 
no in sindikalno člansko izkaznico. 

424 

Gorenjak   Jožica   poročena,   Brač- 
ko, Poljcane, osebno izkaznico, reg. 
št.  5269,  ser.  št.  761308,  izdano  od 
OLO Poljcane 13. 11. 1951 in sindi- 
kalno knjižico. 471 

Gornik Jože, Male Brusnice št. 5, 
p.   Vek  Brusnice,  osebno  izkazmeo 
ser. št. 0322902. 507 

Gradiš   IMM,  Avtopark,   Ljublja- 
na,    prometno    knjižico    tovornega 
avtomobila znamke >Opel-Blitz«, št. 
S-834. -414 

Gradič    Franc,    Maribor,    Tezno, 
Murnova  6,  osebno   izkaznico,  re.g. 
št. 18912, ser. št. 0008258, izdano 1951 
v Mariboru. 639 

Grašič Alojzija, Vrhov dol 35 pri 
Limbušu, osebno izkaznico,  reg. št. 
14739,   ser.   št.  0576494,   izdano   1951 
od OLO Maribor okolica. 455 

Grinta!  Marinka, Ljubljana, oseb- 
no   izkaznico,   reg.  št.  83380/51,  ser. 
št.  1-0103690.  izdano  v  Ljubljani. 

521 
Hadner   Slavko,   Maribor,   Tezno, 

htrekljeva   III.   blok.  osebno   izkaz- 
nico,  reg.  št.  19866. ser. št. 0017212, 
izdano  1951  v Mariboru. 468 

Haler Branka, Gregovce 9, pošta 
Stara vas ob Sotli, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 5258, ser. št. 057056S. 

512 
Herek Drago, Ljubljana, osebno 

izkaznico, reg. št. 89838/51, ser. št. 
1-0112168, izdano v Ljubljani. 433 

Hohnjpc Draje. Prešernova 14, 
osebno izkaznico, reg. št. 4453, ser. 
št. 0591851. 527 

Iforjak Ivana, Krajnče 29, šent- 
iurij pri Celju, osebno izkaznico, 
reg. št.. 38077, ser. št. 075587. 565 

Horvat Franc. roj. 18. XI. 1914, 
Placar 56, p. Desternik pri Ptuju, 
osebno Izkaznico, re.g. št. 9711, ser. 
št. 0251924. izdano v Ptuju. 425 

Horvat Štefan, Beltinci 125. mli- 
nar, roj. 4. VII. 1911, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 1353. ser. št. 0033063, 
izdano v  Murski Soboti. 513 

Hrast Peter, Kobarid, Gregorčiče- 
va 5, roj. 29. VI. 1900. osebno izkaz- 
nico, ser. št. G-039114Û, reg. štev. 
12430. 251 

Hrovat Ivanka. Ljubljana, Ulica 
na Grad, osebno izkaznico reg. št. 
12367, izdano v Grosupljem. 610 

Jakopič Angela, Celje, Krožna 
pot 2, osebno izkaznico, TCR. ^1. 
11665. ser. št. 599798. 595 

Jaklič Ivana, Podkrnj 1, osebno 
izkaznico, reg. št. 17499, ser. štev. 
0017809, izdano v Grosupljem. 214 

Jakoš Marija, Kresniški vrh, 
osebno izkaznico, reg. št. 9374. ser. 
št. F-t» 167678, izdano od OLO Ljub- 
ljana okolica. 386 

Jamnik S tu u o. Ljubljana, Matju- 
nova pot 9. osebno izkaznico, reg. 
št. F-0056546, izdano v Ljubljani. 

434 
Jomnikar Frančiška, roj. Klukej 

1. III. 1897, Mala Mislinja štev. 21, 
osebno izkaznico. Izdano v Slovenj 
Gradcu, rcg. št. 25215, ser. številka 
0360525. 270 

Jančar Ana, Slemen, p. Selnica 
ob Dravi, osebno izkaznico, reg. št. 
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2&098,  ser.   št.  0172TU,   izdano   1431 
od  OLO  Maribor okolica. h43 

Jan&kovec Leon, učitelj, Blok 
OuO, Zlo to polje, K.ranj, osebno iz- 
kaznico št. 11073. 381 

Japelj Zvonko, Ljubljana, osebno 
izkaznico, rep. št. 17364/51, ser. št. 
f-0039674, izdano v Ljubljani.     435 

Jenko Jože, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 56811/51, ser. štev. 
F-0079121, izdano  v  Ljubljani.   415 

Jerant Anton, Jevnica 2, osebno 
izkaznico, reg. št. 2284, ser. številka 
F-0160588, izdano od OLO Ljublja- 
na okolica. 436 

Ješovnik Alojzija, Voličina v 
Slov. goricah, osebno izkaznico, 
reg. št. 18892, ser. št. 0586570, izda- 
no  1951 od OLO Maribor okolica. 

648 
Jošt Milan, Celje, Tomšičev trg 

i", osebno izkaznico, reg. št. 44999, 
ser. št. 0645110. 553 

Justin Ciril, Breznica 8, p. Žirov- 
nica, osebno izkaznico, ser. št. G- 
0354036, reg. št. 9546, izdano na Je- 
senicah. 406 

Justin Joža, roj. 19. III. 1928, tov. 
delavec, Žg. Gorje 36. osebno izkaz- 
nico, reg. It. 18850, ser. št. OSO9760. 

252 
Kačur Alojzij, Laško, Sv. Krištof 

4, osebno izkaznico, reg. št. 25942, 
ser. št. 0680363. 557 

Kambië Frančiška, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 38381/51, 
ser. št. F-0060691, izdano v Ljub- 
ljani. 611 

Kavčič Franc, Nova vas 23, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 26228, .ser. št. 
0205358, izdano od OLO Kranj.   322 

Kavčič Jožef, Tabor 4, p. Zali 
hrib, roj. 19. XI. 1907, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 23051, ser. številka 
9305853 in orožni list št. 497.       255 

Kerčmar Stefan, roj. 10. V. 1934, 
mlinarski- pomočnik, Tžakovci 36, 
p. Beltinci, osebno izkaznico, reg. 
It. 4246, ser. št. 0085956.      _ 52 

Kladnlk Rozalija, Lokavec 55, 
Rimske Toplice, osebno izkaznico, 
reg. št 18560. ser. št. 0655072.     538 

Klančnik Magdalena por. Godec, 
Maribor, Studenci, Erjavčeva 5, 
osebno izkaznico, reg. št. 42894, ser. 
št. 0040712, izdano 1951  v Mariboru. 

619 
Kleč Karel, Store, Samski dom, 

osebno izkaznico, reg. št. 17480, ser. 
št. 0649392. 531 

KlemcDČič Bronislav, Petrovce, 
Kolodvorska postaja, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 14244, ser. št. 0688494. 

555 
Klcmenfič Jože, Glogovica, oseb- 

no izkaznico, reg. št. 5446, ser. št. 
0005750, izdano v Ljubljani       668 

Klemenčič Maks, Laško, Sv.-Kri- 
štof 13, osebno izkaznico, reg. št. 
BPU 19616, ser. št. VB 2148. 584 

Kline Matilda, Kot pri Oplotnici, 
osebno izkaznico, reg. št. 7174, ser. 
št. 0782034, izdano 1951 od OLO 
Poljčane. 63" 

Kline Rozalija, Kot pri Oplotuci, 
osebno izkaznico, reg. št. 27145, ser. 

št.  0782005,   izdano    1951   od   OLO 
Poljčane. • 636 

Kmetijska zadruga z o. j. Preko- 
pa, p. Šentjernej, štampiljko z be- 
sedilom: ^Kmetijska zadruga z o. j. 
Prekopa — Št. Jerneje 366 

K nap Franc, Celje, Zagrad 60, 
osebno izkaznico, reg. št. 16725, ser. 
št. 0607350. 585 

Kocjan Juraj, Celje, Trnovlje 
135, osebno izkaznico, reg. št. 18204, 
ser. št. 0341336. 571 

Kokelj Janez, Masorc 60. p. Idri- 
ja, osebno izkaznico, reg. št. 3665. 
ser. št. 053475. 525 

Kokol Julijana, Gor. Radvanjc, 
Pirnatova 19 pri Mariboru, preklic 
o izgubljeni osebni izkaznici, reg. 
št. 27249, ser. št. 0033949. izdano v 
Mariboru 23. I. 1951, objavljeno v 
Ur. listu LRS, ker se je našla.   664 

Kokošar Ivanka, Semič 35, oseb- 
no izkaznico št. 13942, izdano v Čr- 
nomlju. 627 

Kolar Zdenka, Ponikva pri Celju, 
osebno izkaznico, reg. št. 52309, .ser. 
št. 0577425. 592 

Koisek Ivanka, Celje, Svetina 7, 
osebno izkaznico, reg. št. 7849, ser. 
št. 0670699. 539 

Ko mac Igor, Ljubljana, indeks in 
izkaznico pravne fakultete, Ljub- 
ljana. 437 

»Konstruktor«, Maribor, promet- 
no knjižico za tovorni avto znamke 
»Betford« št. S-5546, izdano v Mari- 
boru. 460 

Koprivnik Ivana, Maribor, Melj- 
ska 32, osebno izkaznico, reg. štev. 
29084, ser. št. 002224". izdano 193/ 
v Mariboru. 465 

Koren Marija, Maribor, Studenci, 
Obrežna 47, prometno knjižico za 
kolo  znamke »Torpedo« št.  4755. 

419 
Korošec Anica, Bukovje 12, oseb- 

no izkaznico, reg. št. 50290, ser. št. 
066940}.. 589 

Korošec Rozalija, Lešje št. 27, 
p. MajSperk, o?' ' no izkaznico, reg. 
št. 41339, ser. šl. 02S5376, izdano 1951 
v Ptuj». 408 

Kos Minka, Maribor, Žmav2eva2, 
osebno Izkaznico, reg. št. 47991, ser. 
št. 0045659, izdano 1951 v Mariboru. 

658 
Kotnik Jožica, Sp. Dolič, Vitanje, 

osebno izkaznico, rcg. št. 49620, ser. 
št. 0665754. 536 

Kragelj Marica, Pregarje 46, p- 
Obrovo, roj. 15. XI. 1922, osebno 
izkaznico, reg. št. 11409, ser. št. 
0553719, izdano v II. Bistrici.      601 

Krajne Stanko, Maribor, Tezno, 
Kidričeva 14, osebno izkaznico, reg. 
št. 26457, ser. Št. 0027166, izdano 
1951 v Mariboru. 469 

Krnjnčan Alojzija, Rače pri Ma- 
riboru, osebno Izkaznico, reg. št. 
6523, ser. št. 0016134, izdano 1951 v 
Mariboru. 612 

Krašovec Marija, Laško, Marija 
Gradec 4, osebno izkaznico, reg. Št. 
16199, ser. št. 0643111. 555 

Krebelj Jože. roj. 26. ITI. 101%. 
Ostrožno brdo 55, p. Prem, osebni» 
izkaznico, ser. št. 0549552, rep. s"'. 
2242, izdano  v Ilirski Bistrici.   382 

Kreft Ivan, Ljubljana, Langusova 
št. 14, orožni list za dva samokresa 
mali kaliber in lovsko puško 12, 
reg. št 699, izdan 3. III. 1951 v 
Ljubljani. 477 

Krefl Marija, Braslovče 53 pri 
Celju, osebno izkaznico, reg. št 
29425, ser. št. 063993. 578 

Krejan Martin, roj. 24. XI. 1905 
v Hambornu, Nemčija, zdaj v Stari 
vasi 1, p. Videm pri Krškem, osebno 
izkaznico, reg. št. 19859, ser. štev. 
F-0598179,   izdano  v  Krškem-       441 

Krcsnik Ljudmila, Celje, Bukov- 
žlak 65, osebno izkaznico, reg. št. 
10053, ser. št 0601239. 556 

Kriče Ivan, Vitanje, Hudinja 22, 
osebno izkaznico, re£. št. 27720, ser. 
št. 0685141. 575 

Kukovec Ivanka, Ptuj, Cankarje- 
va 7, roj. 3. V. 1905, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 964, ser.  št. 0242976. 

271 
Kukovec Marija, Maribor, Poče- 

hova 26, osebno izkaznico, reg. št. 
37961, ser. št. 0037673, izdano 1951 
v Mariboru. 450 

Kumer Herman. Maribor, Cesta 
zmage 10, osobno izkaznico, reg. št. 
565, ser. št. 0002575, izdano 1950 v 
Mariboru. 470 

Labič Pavel, Podlog 25, Št. Peter 
v Sav. dolini, osebno izkaznico, reg. 
št.   12555,  ser.  št. 06'6'••. 534 

Lanišek Franc, Ljubljana, dija- 
ško knjižico Industrijske kovinar- 
ske šole -»Litostroj«. 522 

Leban Kelicijan, Vojnik pri Ce- 
lju, osebno izkaznico, reg. št. 46002. 
ser. št. 0651413. 550 

Leš Jože, Maribor, Dravska 3, 
osebno izkaznico, reg. št. 29742, ser. 
št. 0027901, izdano 1950 v Mariboru. 

660 
Lešnik Anica, Lenart v Slov. go- 

ricah, osebno izkaznico, reg. št. 
40953, ser. št. 880150, izdano 1951 v 
Mariboru. 647 

Letnar Lovrenc, Luče pri Ljub- 
nem, Izplačilno invalidsko knjižico 
100% invalida, izdano v Šoštanju. 

500 
Lončarič Herta, Maribor, Parti- 

zanska 44, osebno izkaznico, reg. 
št. 44439, ser. št. 0016625, izdano 1951 
v Mariboru. 658 

Lončarič Jože, poslovalnica »Pre- 
voza''. Brežice, osebno izkaznico 
št. N591, ser. št. 037901, izdano v 
Krškem in šofersko izkaznico štev. 
2627, izdano v Celju, registrirana 
za leto 1951 in 1952. 272 

Lorger Angela, Dvor 9, Šmarje 
pri Jelšah, osebno izkaznico, reg. 
št. 5347, ser. št. F-0790697. 547 

Lukač Janez, Ljubljana, osebno 
izkaznico št. 95498 In 'člansko sindi- 
kalno izkaznico, izdano v Ljub- 
ljani. 478 

Mahajnc Elizabeta, Lase 13, Pod- 
plat, osebno izkaznico, reg. št. 63"8. 
ser. št. 0777547. 560 

Mahne Štefka omo?. Polak, Mari- 
bor, PobTežje, Makedonsko št. 14, 
osebno izkaznico, reg. št. 49S23, ser. 
št. 0050245, izdano 1951 v Mariborr 

467 
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Mahovič Anica, Žabjek 28, Ptuj, 
osebno izkaznico, reg. št. 3994, ser. 
st. 024Ó2O7, izdano v Ptuju. 669 

Majhenič Anton, Maribor, Tczno, 
1 tujska 74, osebno izkaznico, reg. 
st. 19546, ser št. 0O16892, izdano 
27. XII. 1950 v Mariboru. 454 

Mastnak Ana, Laško, Dobro 35, 
osebno izkaznico, reg. št. 17247, ser. 
št. 0646159. 57• 

Matjašič Franc, Maribor, Pregia- 
va 10, osobno izkaznico, Teg. štev. 
i9x>b, ser. št. 0031101, izdano 1931 
v Mariboru. 455 

Matjašič Zofija, Maribor, Preglo- 
~*°* osebno izkaznico,   rog.  štev. 

I, '.,ser- št- 0051101, izdano 1951 
v Mariboru. 45tl 

Matusa Juraj, roj. 16. III. 1909. 
zdaj v Dolini 187, p. Dol. Lendava, 
osebno izkaznico, izdano 22. II. 1951 
v Dolnji Lendavi, reg. št. 9680, ser. 
st. G-0238390. 25? 

Meglic Angela. Dolina, Tržič 12«, 
osebno izkaznico, reg. št. 806, ser. 
st 0155016, izdano od OLO Kranj 
okolica. (,29 

Mešiček Dragica, rojena Javor- 
nik Ljubljana, Gosposvetska št. 16, 
osebno izkaznico, reg. št. 83851/52. 
ser. st. I'-0106161, izdano v Ljub- 
ljani. \74 

Mihelin Marjeta, Celje, Dobrova 
'<, osebno izkaznico, re? št 14889 
ser. št. 0605195. '       5f,: 

Milek Milko Griblje 68, p. Gra- 
<lac, osebno izkaznico, reg. št. 525 
ser. st. 04S3733, izdano 4. XII. 195o! 

osebna H*U ?°klck 54' P" MS osebno izkaznico, reg. št. 45655   SGr 
st. 0389948. '   51

•4 
Mlakar Jože, Dijaški dom, šmihel 

pn Novem mestu, osebno izkaznico 
ser. st. 0327319. 506 

v,Morelu Angela poročena Kocjan- 
^Z?dvor 5*> 0Si:bno izkaznico št. 
JWt, izdano v Kresnicah. 416 

Motoh Franc, Celje, Spodnja Hii- 
amja 24, osebno izkaznico, reg. št 
15866, ser. št. 0605972. 558 

Novak Avgust, Jelenčc 58 pri Pes- 
nici, osebno izkaznico, reg. št 2529^ 
ser. št. 0174912, izdano 1951 od OLO 
Maribor okolica. 654 

Občinski LO škofja vas, mali 
okrogli pečat z navedenim besedi- 
lom. 325 

Oblak Jernej, Krnice 150, poštu 
Cerkno, osebno izkaznico, reg. št. 
3666, ser. št. F-0534176, izdano 22. I. 
1951 v Idriji. 447 
^ Oglajner Karel, Imeno 50, Pod- 
četrtek, osebno izkaznico, reg. št 
7078, ser. št. 0778137. 566 

Ostrožnik Milica. Celje, Bukov- 
zkk 24, osebno izkaznico, reg. st. 
11590, ser. št. 0685403. 559 

Parfimt Ivan, Krajnče 29, Št. Jurij 
pri Celju, osebno izkaznico, reg. št. 
42344, ser. št. 0690485. 526 

Paierie M. Marin, carinarnici le- 
seniee, spričevalo 111. razreda gim- 

nazije   v   Soraboru   za   šolsko   leto 
1945/46. 175 

Pečnik Jože, Celje, Ulica 29. no- 
vembra 5, osebno izkaznico, reg. št. 
6517, ser. št. 0596627. 545 

Pečnik Julija, Banja Loka 15, 
okraj Kočevje, obmejno osebno iz- 
kaznico, reg. št. 16131, ser. št. 
0352?23. izdano v Solkanu. 612 

Peček Leopold, Šmartno v lložni 
dolini 56, osebno izkaznico, reg. št. 
52827.  ser.  št.  0677943. 532 

Pepcvnik Terezija, Ostrožno 17, 
Ponikva pri Celju, osebno izkazni- 
co, reg. št. 52422, ser. št. 0677558. 

572 
Pergar   Anton,   Celje,   Teharska 

cesta,  Zabavni park, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 29517, ser. št. 0368227. 

588 
Por ha v ec Silva, Ležeče 4, p.  Di- 

vača, osebno izkaznico, reg. št 6680, 
ser. št. 0207390, izdano v  Sežani. 

387 
Perissutti Hclica, ^ Ljubljana, 

osebno izkaznico, reg. št. 99641/51, 
ser. št. F-0121951, izdano v Ljublja- 
ni. __ 615 

Por ko Pavel, Lj ubij u na. Židovska 
št. 1. osebno izkaznico, reg. št. 71315, 
ser. št. 0095625, izdano v Ljubljani. 

501 
Pctanćič Marija, Drenovec  1. Bi- 

zeljsko. osebno izkaznico, ser. štev. 
F-0369590,    reg.   št.   4280,    izdano    v 
Krškem. 274 

Petek Fran«. Melinci 43. p. Bel- 
tinci, osebno izkaznico, reg. št. 2523, 
ser. št. G-00S4235, izdano v Murski 
Soboti. 104 

Plahuta Iruniiška, Celje, Ostrož- 
no 91. osebno izkaznico, reg. št. 
916", ser.  št. 0600555. 551 

Pogorevc Ivan. Celje, Plečni- 
kova 14. osebno -izkaznico reg. št. 
11645. 574 

Pole Matiju. Ruše 85 pri Maribo- 
ru, o.sebno izkaznico, reg. št. 15865, 
ser. št. F-0575520, izdano 1951 v 
Rušah. 651 

Popovič Gabre, škemljevec 40, 
p. Suhor, osebno izkaznico, reg. št. 
1715, ser. št. 04S5025, izdano 5. I. 
1951  v Črnomlju. 11687 

Prah Jože, Kamnica pri Mariboru, 
osebno izkaznico, reg. št. 49015, ser. 
O0495"57,   izdano   1951   v   Mariboru. 

652 
Prapotnik Martin. Ju.strcbci 25, 

p. Kog. sindikalno knjižico. 195 
^ Predikaka Feliks, Žerjav 60, p. 
<-rna rirl Prevnljah, vojaško knjiži- 
co, izdano 20. X. 1948 pri vojaškem 
odseku v Slovenjem Gradcu.       254 

Pregelj Slavica, Maribor, Po- 
brežje, Vidavova 6, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 49896, ser. št. 50316, 
izdano 1932 v Mariboru.   ' 661 
v Primen Marija, Celje, Zidanškova 
st. 20, osebno izkaznico, reg. št. 5555, 
ser. št. 0394259. 587 

Pristovšek Slava, Celje, Drešinja 
vas 9, osebno izkaznico, reg štev. 
20457, ser. št. 0659350. 563 

Pur Rozallja, štore 24, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 7577, ser. št. 0667191. 

54* 
Pust Alojzija, Maribor, Tržaška 

št. 13, osebno izkaznico, reg. štev. 
34024, ser. št. 0035957, izdano 1951 r 
Mariboru. 466 

Rajniš Ivan, Sp. Trnovi je 105 pri 
Celju, osebno izkaznico, reg. št. 
43404, ser. št. 0640514 in osebno iz- 
kaznico reg. št. 43446, ser. št. 0640556, 
na ime Rajniš Ema. 594 

Ramšuk Frančiška, St. Janž 23, 
Velenje, osebno izkaznico, reg. št 
'4494,  ser.  št. 0659004. 579 

Ramšak Marija, Lipa 20, osebno 
izkaznico, reg. št. 54859, ser. št 
0661569. 561 

Raško Marija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 65253/51, ser. št 
F-0087565, izdano v Ljubljani,    614 

Razboršek Ljubica, Celje, Ljub- 
ljanska 12, osebno izkaznico, ìeg. 
št.  1615, ser. št. 0592755. 585 

Rebernik Karolina, Celje. Cesta 
na Dobrovo 42, osebno izkaznico, 
reg. št. 11195, ser. št. 0399525.      554 

Ili/nur Karel, Maribor, Komen- 
skega 9, osebno izkaznico, reg. št. 
48542, ser. št. 0049064, izdano 1951 v 
Mariboru. 462 

Rostohar Franc, Brezje 25, p. Je- 
senice. Dol., osebno izkaznico, reg. 
št. 15S07. ser. št. 0579117, izdano v 
Krškem. 275 

Rozman Ana, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 75175/51. ser. št 
F-0095485 in člansko sindikalno iz- 
kaznico,  Izdano  v  Ljubljani.      615 

Rozman Angela, Ciringa 22 pri 
Svečini, osebno izkaznico, reg. št 
27825, ser. št. 0175455. izdano 1951 
od OLO Maribor okolica. 45S 

Rumcž Sonja por. Kolar, Maribor, 
Tczno, Ptujska 120, osebno izkaz- 
nico, rog. št. 54825. ser. št. 00-11761. 
izd 11 no 1951  v  Mariboru. 639 

llnpnik Franc, Martinj hrib 21, 
Logatec, osebno izkaznico, reg. št 
44225, ser. št. 0152255, izdano od 
OLO Ljubljana okolica. 480 

Sajevic Franc, Tržič, obmejno 
osebno izkaznico, reg. št. 5456. ser. 
št. G-0140166, Izdano v Kranju. 588 

Selič Amalija rojena Baumkirher, 
Rudnik 125, Hrastnik, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 25597, ser. štev. 
F-0738707, Izdano v Trbovljah.    195 

Seltč Martina, Košnica 54, Sliv- 
nica pri Celju, osebno izkaznico, 
reg. št 28648, ser. št. 0686511.     575 

Seško Marija, Podkraj 19, Zagor- 
je, osebno izkaznico, reg. št. 27084, 
ser. št. F-0724394, izdano v Trbov- 
ljah. 616 

Sindikat rudarjev Zagorje ob Sa- 
vi, štampiljke z besedilom: Sindi- 
kalni počitniški dom rudarjev, Me- 
dija-Izlake, v dveh vzporednih vr- 
stah. Nova Stampiljka bo z istim 
naslovom, toda s spremenjeno ob- 
liko. 56 
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Sirotu Niko, Ljubljana, Vodovod- 
na štev. 78, knjižico o predvojaški 
vzgoji, izdano v Ljubljani. 438 

Sitar Marija. Strnišče, blok VI/•, 
roj. 14. XII. 1925, osebno izkaznico, 
ser. št. 0040366, izdano 6. II. 1951 
od OLO Maribor okolica. 584 

Skubic Ivanka, Maribor, Krekova 
št. 14, osebno izkaznico, reg. št. 
2526, ser. št 0014838, izdano <95l v 
Mariboru. 630 

Slana Marija, Sovjak pri Radgoni, 
osebno izkaznico, reg. št. 15664/V, 
ser. št: G-0072674, izdano 1951 v Ma- 
riboru. 640 

Sovine Antonija, Celje. Breg 56, 
osebno izkaznico, reg. št. 9S85, ser. 
št. 060(071. 549 

Stanonik "Vinko, Vinharje It, p. 
Poljane nad Šk. Loko, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 0208916, reg. .št. 
24806, izdano v Kranju. 115«: 

Stare Vladimir, Ljubljana, indeks. 
TVš,   strojna   fakuileta,   Ljubljana. 

459 
Stokavnik Znanoslav, Belovo 46, 

Rečica pri Laškem, osebno izkaz- 
nico,  ser.  št.  F-0654556. 541 

Jaruga Milena, roj. 21. X. 1921, 
Mele 9, p. Slatina Radenci, osebno 
izkaznico, reg. št. 3902/1, ser. št. 
0060601. 632 

Šiško Ignac, Celje, Cinkumiški 
provizorij, osebno izkaznico, reg. št. 
16577,  ser.  št. 0606681. 562 

Škoflek Jožefa. Frankoliovo, Ra- 
kova steza 5, osebno izkaznico, lep. 
št. 572, ser. Št. 0669686. 5oS 

Šoberl Andrej, Ljubljana, tovar- 
niško izkaznico Titovih zavodov 
>Litostroj«,  Ljubljana. 617 

Šrol Marica. Maribor, Tezno, 
štrekljeva 6, blok, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 189%. ser. št. 060S342, 
izdano 1951 od OLO Maribor oko- 
lica. 459 

štaliel Ivan. Maribor. Račji dvor 
št. 4, osebno izkaznico, reg. št. 3143, 
ser. št. 0015475, izdano 29. XII. 1950 
v Mariboru. 452 

Steber Ana, Maribor, Mladinska 
št. 22, osebno izkaznico, reg. štev. 
26095, ser. št. 0026804, izdano 1951 
v  Mariboru. 644 

štefe Matevž, Ljubljana, vozniško 
dovoljenje I. razreda s tremi telo- 
ni, izdano v Ljubljani. 481 

Stok Slavica, Celje. Ulica 29. no- 
vembra 7, osebno izkaznico, reg. št. 
17504. ser. št. 0607608. 576 

štras Marija, Dobrna pri Celju 5, 
<>-,obno izkaznico, reg. št. 47219, ser. 
št.  0657531. 591 

šuman Marija, Vosek 4. Šmarjeta 
ob Pesnici, osebno izkaznico, rep. št. 
10645. ser. št. 0583627, izdano 1951 
od OLO Maribor okolica. 657 

šumej Anton, Sevnica 224, oseb- 
no izkaznico, ser. št. 0585920, rog. 
št. 41610. izdano v Krškem. 604 

bvan Angela, Maribor, Rajčeva 4, 
osebno izkaznico, reg. št. 14252, ser. 
št. 0025926, izdano 1951 v  Mariboru. 

656 
Tavzes dr. Žarko, Maribor, Med- 

vedova 13, osebno izkaznico, reg. 
št 65816/51. ser. št F-0088126, izda- 
no v Ljubljani. 670 

Tement Ivanka, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico reg. št. 47797, izdano 
v Ljubljani. 482 

Terglav Ivan, Celje, Tovarniška 
št 22, osebno izkaznico, reg. štev. 
1460, ser. št. 05995••. 586 

Teržan Anton, Celje, Spodnja 
Hudinja 6, osebno izkaznico, reg. 
št. 5460, ser. št. 0597794. 555 

Tesovnik Martin, Mala vas 62, Je- 
zica, Ljubljana, osebno izkaznico, 
reg. št. 85873/52, ser. št. I'"-0108183. 
izdano v Ljubljani. 483 

Tesovnik Genovefa, Mala vas 62, 
Jezica, Ljubljana, osebno izkaznico, 
reg. št. 6590851, ser. št. I'-0088218, 
izdano v Ljubljani. 484 

Tomšič Pepca, Loke 550, Trbov- 
lje, osebno izkaznico, reg. št. 9418, 
ser. št. F-072272S, izdano v Trbov- 
ljah. 502 

Tomšič Tomislav, Ljubljana, in- 
deks agronomske fakultete v Ljub- 
ljani. 523 

Tovornik Ncžika, št. Lovrenc 97, 
štore, osebno izkaznico, reg. št. 7584. 
ser. št. 0670398. 593 

Trampuž Cveta, Ljubljana, Vil- 
harjeva 57, obmejno osebno izkaz- 
nico št. 40305, izdano od OIX) Ma- 
ribor okolica, in člansko sindikalno 
izkaznico. 505 

Trampiiž Elizabeta (Ivica), Ljub- 
ljana, Vilharjeva 57, osebno izkaz- 
nico, reg. št 83815/52, ser. številka 
F-0106123, člansko sindikalno izkaz- 
nico in dijaško izkaznico šole učen- 
cev   v   gospodarstvu   v   Ljubljani. 

504 
Trtnik Prane. Vevče. 85, evld. ta- 

blico motornega kolesa znamke 
»Puch-, št. S-886. 618 

Trupković Josip, Celje, Spodnja 
Hudinja 9, osebno izkaznico, reg. 
št. 12936, ser. št. 0605069. 550 

Udovič Marija, Blešin/a vas št. 5, 
Trebnje, osebno izkaznico, reg. št. 
12609, ser. štev. 0516919, izdano v 
Trebnjem. 524 

Užnak Ivan, Grebelca 50, -Slivnica 
pri Celju, osebno izkaznico, ser. št. 
066S116. 543 

Valentine Karel, Trška gora 18, 
Krško, vozniško dovoljenje za voz- 
nika amaterja. 494 

Velkavrh Alojzija, Domžale, 
osebno izkaznico, reg. št. 24976, ser. 
št 0470886, izdano od OLO Ljub- 
ljana okolica. 389 

Verlič Terezija, Maribor, Kose- 
škega 48, osebno izkaznico, reg. št. 
45991. ser. št. 0046177, izdano 1951 v 
Mariboru. 646 

Vesel Štefan, Velika Slevica 6, p. 
Velike Lašče, osebno izkaznico št. 
17854,  izdano  v   Grosupljem 109 

V etrih Elizabeta, Celje, Maribot- 
ska 30, osebno izkaznico, reg. št. 
14764, ser. št. 0605070. 557 

Vojevec Jernej, Junce 15, osebno 
izkaznico, reg. št. 16673, ser. št. 
0155715,  izdano   v   Ljubljani.        619 

Vok Anton, Cabrovec 5, Vojnik 
pri Celju, osebno izkaznico, reg. št. 
51468,  ser.  št 0672584. 542 

VoLavšek Anica, Hrastnik, Ste- 
klarna 89, roj. 7. V. 1931, osebno 
izkaznico, reg. št 22^72. ser. št. F- 
0723682. 196 

\ onima Nežka, Ljubljana, Ce- 
lovška 105, osebno izkaznico št. 
4638,  izdano  v   lrbovljali. 485 

Vrbič (Jože) Jule, vojaško knji- 
žico, serije PU-0001, št. 5297, izdano 
15. IX. 1948 od vojaškega okrožja 
v Ljubljani. 505 

Vrtašnik Uršula, Celje, Zidanško- 
va 19, osebno izkaznico, rog. št. 7380, 
ser. št. 0594676, 564 

Zadnikar Jože, Ljubljana, osebno 
izkaznico, ree- št 122725/50, ser. 
št 0055055, izdano v  Ljubljani, 

440 
Zalar Franc, Glina 7, osebno iz- 

kaznico, reg. št. 4551, ser. št. F- 
0614641, izdanov    Postojni. 4*6 

Zaman Milena, Studenec 16, p. 
Stična, osebno izkaznico, reg. št. 
10053, ser. št. F-0010363, izdano v 
Stični. 417 

Zavišnik Avgust, Sv. Primož na 
Pohorju 35, p. Vuzenica. o-sebno iz- 
kaznico, reg. št. 21594, ser. št. 
0282904. 620 

Zupanič Uršula, Gerečju vas 45, 
p. Hajdina, roj. 3. IX. 1907, osebno 
izkaznico, reg. št. 14415, ser. št. 
0276197. 110 

Zupančič Franc, Jezero 5, osebno 
izkaznico, reg. št. 6621, ser. št 
0510951,  izdano v Trebnjem.        418 

Žagar Neža, 'Celje, Ljubljanska 
št 68, osebno izkaznico, reg. št. 5511, 
ser.  št. 0594281. 540 

Žbogar Mirko, Jesenice, Obrtni- 
ška 9, osebno izkaznico, reg. šl. 
24402, ser. št. 0129712, izdano od 
OLO Ljubljana okolica. 371 

Žerovnik Marija. Voglje 39, p. 
.Šenčur, osebno izkaznico, reg. št. 
9281, ser. št. 0198391. 518 

__ Žonta Vladimir, Maribor, Tezno. 
Žmavčeva 4b, preklic o izgubljeni 
osebni izkaznici, reg. št. 37090, ser. 
št. 0032602. Izdani 1951 v Mariboru, 
in sindikalni knjižici št. 91559, iz- 
dani za tovarno Fr. Leskošek v Ma- 
riboru, objavljeni v Ur. listu LRS. 
ker bin se našli. 665 

Žuraj Ana, Celje, Slomškov trg 
4. osebno izkaznico, reg. št 12742, 
ser. št. 0602875. 5S0 

Udaja  »Uradni  Ust  LBS« Direktor   in  odgovorni   urednik:   dr. Hastko  Močnik  —  tiska   tiskarna   »Toneta   Tomšiča« 
v LJubljani 
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III. V okraju Gorica 

1. V občini Ajdovščina: 
a) Naselje Kožmani in naselje Zapuže, obe v k. o. 

šturje, se združita v eno naselje z imenom 
Zapužc. 

b) Naselje šturje v k. o. šturje in naselje Ajdov- 
ščina v k. o. Ajdovščina se združita v eno na- 
selje z imenom Ajdovščina, ki leži deloma v 
k. o. Ajdovščina in doloma v k. o. Šturje. 

2. V občini Dobrovo: 

Naselje Podpoznik in naselje Brezovo, obe v k. o. 
Kožbana, se združita v eno naselje z imenom 
Brezovo. 

3. V občini Nova Gorica: 

Naselje Solkan v k. o. Solkan (del)*, naselje Co- 
rica, y k. o. Gorica*, del naselja Rožna dolina in 
••, ).e. nova Gorica v k. o. Pristava (del)* s<" 
združijo v eno naselje z imenom Nova Goricu, 
ki leži v katastrskih občinah Solkan (del)*, Gorita 
(del)*. Rožna dolina  in Pristava (del)*. 

4. V občini Renče: 

Del naselja Gradišče (del: Oševljck) v k. o. Gra- 
disce (del) in naselje Oševljck v občini Zali hrib 
in k. o. Dornberk so združita v eno naselje z 
imenom Oševljek, ki leži deloma v ob Jini Zali 
hrib _ k. o. Dornberk In deloma v občini Renče 
— k. o. Gradišče (del). 

a. V občini Šempeter pri Gorici: 
Naselje Stara gora in naselje Vogrsko obe v k. o. 
Vogrsko se združita v eno naselje z imenom 
Vogrsko. 

IV. V okraju Kočevje 

1- V občini Kočevska Reka: 
a) Naselje Ajbik, naselje Draga, naselje Iuluuf, 

naselje Ravne In naselje Borovec, vsa v k. o. 
uorovce, se združijo v eno naselje z imenom 
Borovec. 

i») Naselje Prežulja in naselje Gornja Briga, obe 
v k. o. Briga, se združita v eno naselje z ime- 
nom Gornja Briga. 

2. V občini Kostel: 

•   a) Naselje Priškova droga in naselje Briga, obe v 
k. o. Banja Loka, se združita v eno naselje z 
imenom Briga. 

b) Naselje Lobič — mlin, naselje Reber in nase- 
lje Dolenja žaga, vsa v k. o. Subor, se združijo 
v eno naselje z imenom Dolenja žaga. 

c) Naselje Matvoz to naselje Selo, obe v k. o. 
Subor, se združita v eno naselje z imenom 
Selo. 

f) Naselje žlebe v k. o. Subor in naselijo Grgelj 
v k. o. Rajndol (del) se združita v eno nase- 
lje z imenom Grgelj, ki leži deloma v k. o. 
Subor in deloma v k. o. Rajndol (del). 

3. V občini Loški potok: 

a) Naselje Belo vode in naselje Travnik, obe v 
k. o. Travnik, se združita v eno naselje z ime- 
nom Travnik, 

b) Naselje Tabor in naselje Hrib, obe • k. o. 
Hrib, so združita v eno naselje z imenom 
Hrib. 

4. V občini Mozelj; 
Naselje Videm v k, o. Bukova gora, naselje Stu- 
deno v k. o. Kumrova vas in naselje Knežja lipa 
v k. o. Knežja lipa se združijo v eno naselje z 
imenom Knežja lipa. ki leži deloma v k. o. Bu- 
kova gora, deloma v k. o. Knežja lipa In deloma 
v k. o. Kumrova vas. 

V. V okraju  Kranj 

1. V občini Cerklje: 
a) Naselje Apno in naselje Ravne, obe v k. o. 

šenturška gora, se združita v eno naselje z 
imenom Apno. 

b) Del naselja Dvorjc (Malo Dvorjc — 18 hiš), 
del naselja Grad (2 hiši), obe v k. o. Grad in 
naselje Cerklje na Gorenjskem v k. o. Cer- 
klje, ^o /družijo v eno naselje z imenom Cer- 
klje na Gorenjskem, ki leži deloma v k. o. 
Grad in deloma v k. o. Cerklje. 

2. V občini Gorenja vas: 
Naselje Sestranska vus, naselje Trata in naselje 
Gorenju vas, vsa v k. o. Gorehja vas se zdru- 
žijo v eno naselje z imenom Gorenja vas, 

5. V občini Gorice: 
Naselje Zavoda, naselje Kamenje in naselje ••1- 
tenice, vsa v k. o. Gorice, se združijo v eno na- 
selje z imenom Lotenice. 

4. V  občini  Naklo: 
Naselje Britof. naselje Dolenja vas, naselje Pod- 
tabor in naselje Srednja vas, vsa v k. o. Podbrez- 
je, so združijo v eno naselje z imenom Podbrezjc. 

5. V občini Žiri: 
Naselje Mnrtinj vrh in naselje Opale, obe v k. o. 
Opale, se združita v euo naselje z imenom Opnle. 

VI. V okraju Krško 

1. V občini Boštanj: 
a) Naselje Zavinc in naselje Jablanica, obe \ k. o. 

Kompoljc, se združita v eno naselje z imenom 
Jablanica. 

b) Naselje Živa gora in naselje Novi grad, obe 
v k. o. Kompolje, se združita v eno naselje /. 
imenom Novi  grad, 

2. V občini Brežice: 
V občini Brežice ležeči del naselja Sela, katastr- 
ska občina Sela (del), se združi z naseljem Zakot 
in Bukošck. Z naseljem Zakot se združita hišni 
številki 42 in 76 naselja Sela (deli) tako, da leži 
naselje Zakot v k. o. Zakot in k. o. Sela (del). Z 
naseljem Bukošck se združijo hišne številke 75, 
77, 78, 79, 80, 81 in 82 naselja Sela (del), tako da 
leži naselje Bukošek deloma v k. o. Bukošek in 
k. o. Sek (del). S tem preneha naselje Sola (del) 
v občini Brežice. Glede na to se pri naselju Sela 

, v občini Dobova črta, besedica »(del)« pri imenu 
naselja Sela. 
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3. V občini Podbočje 
a) Naselje Kolerica in naselje Slivje, obe v k. o. 

Sv. Križ pri Kostanjevici, se združita v eno na- 
selje z imenom Slivje. 

b) Naselje Savinjk in naselje Žabjek, obe v k o. 
Sv. Križ pri Kostanjevici, se združita v eno na- 
selje z imenom žabjek. 

c) Naselje Trebelnik in naselje Premagovce, obe 
v k. o. Planina, se združita v eno naselje z 
imenom Premagovce. 

č) Naselje Znanovce in naselje Pristava ob Krki, 
obe v k. o. Sv. Križ pri Kostanjevici, se zdru- 
žita v eno naselje z imenom Pristava ob Krki. 

4. V občini Sevnica: 
Del naselja Dolnje Brezovo, ki leži v k. o. Bre- 
zovo (del) in naselje Gornje Brezovo v Isti k. o. 
se združita v eno naselje z imenom Gornje Bre- 
zovo. Glede na to se za imenom naselja DoLnje 
Brezovo v občini Bianca črta beseda »(del)«. 

5. V občini Velika Dolina: 
Naselje Spodnja Ribnica in naselje Zgornja Rib- 
nica, obe v k. o. Velika Dolina, se združita.v eno 
naselje z imenom Ribnica. 

6. V občini Videni-Krško: 
Naselje Krško v k. o. Krško, naselje Stara vas 
Videm v k. o. Stara vas — Videm, naselje Videm 
ob Savi v k. o. Videm ob Savi In ob cesti ležeči 
del naselja Trška gora v k. o. Krško, se združita 
v eno naselje z imenom Videm-Krško, ki leži de- 
loma v k. o. Krško, deloma v k. o. Stara vas — 
Videm in deloma v k. o. Videm ob Savi. 

<L V občini Zabukovje: 
a) Naselje Gorica In naselje Malo Podgorje, obe 

v k. o. Podgorje, se združita v eno naselje z 
imenom Malo Podgorje. 

b) Naselje Orebovec, naselje Zdole In naselje 
Podgorica, vsa v k. o. Podgorje, se združijo 
v eno naselje z imenom Podgorica. 

VII. V okraju Ljubljana  okolica 

1. V občini Črnuče; 
a) Naselje Gmajna, naselje Podboršt in naselje 

Črnuče, vsa v k. o. Črnuče, se združijo v eno 
naselje z imenom Črnuče. 

b) Naselje Soteska in naselje Sv. Jakob ob Savi, 
obe v k. o. Podgorica, se združita v eno na- 
selje z imenom Sv. Jakob ob Savi, 

2. V občini Grosuplje: 
a) Naselje Boštanjska vas in naselje Veliko Mla- 

čevo, obe v k. o. Slivnica, se združita v eno 
naselje z imenom Veliko Mlačevo. 

b) Naselje Stranska vas v k. o. Stranska vas in 
naselje Grosuplje v k. o. Grosuplje, se zdru- 
žita v eno naselje z imenom Grosuplje, ki leži 
deloma v k. o. Stranska vas in deloma v k. o. 
Grosuplje. 

3. V občini Horjul: 
Naselje Velika Ligojna (del) v k. o. Vrzdenec in 
naselje Vrzdenec y isti k. o„ se združita v eno 

naselje pod Imenom Vrzdenec. Zaradi tega odpa- 
de besedica >(del)« za imenom naselja Velika 
Ligojna v občini Vrbnika. 

4. V občini Krka: 
Naselje Gmajna in naselje Videm, obe v k. o. 
Krka, se združita v eno naselje z imenom Krka. 

5. V občini Lukovica: 
Naselje Podpeč, naselje Selo in naselje Lukovica, 
vsa v k. o. Lukovica, se združijo v eno naselje z 
Imenom Lukovica. 

6. V občini Moravče: 
a) Naselje Sv. Mobor in naselje Podstran, obe v 

k. o. Sv. Mohor, se združita v eno naselje z 
imenom Podstran. 

b) Naselje Planjava in naselje Dešen v k. o. Dr- 
tija, se združita v eno naselje z imenom De- 
šen. 

1. V občini Motnik: 
Naselje Reber v k. o. špitalič (del) in naselje 
Bela, ki je deloma v k. o. špitalič (del) In 
deloma v k. o. Zgornji Motnik, se združita v eno 
naselje z imenom Bela, ki leži deloma v k. o. špi- 
talič (del) In deloma v k. o. Zgornji Motnik. 

8. V občini Polhov Gradec: 
Naselje Butajnova (del) v k. o. Setnik in naselje 
Sotnik v isti k. o. se združita v eno naselje z 
imenom Setnik. Zaradi tega odpade besedica 
»(del)« za imenom naselja Butajnova v občini 
Horjul. 

9. V občini Rovfe: 
Naselje Gradišće in naselje Rovte (del) obe v 
k. o. Rovte (del), se združita v eno naselje z ime- 
nom Rovte. 

10. V občini Šentvid pri Stični: 
Naselje Pungert (del) v k. o. Temenica in naselje 
Temenica v isti k. o. se združita v eno naselje z 
Imenom Temenica. Zaradi tega odpade besedica 
>(del)< za Imenom naselje Pungert v občini Veliki 
Gabor — okraj Novo mesto 

11. V občini Škofljica: 
Naselje Brezje in naselje Smrjene, obe v k. o. 
Gradišče, se združitu v eno naselje z imenom 
Smrjene. 

12. V občini Vodice: 
a) Naselje Golo, naselje Vesca in naselje Selo 

v k. o. Vesca se združijo v eno naselje z ime- 
nom Selo pri Vodicab. 

b) Naselje Koseze, naselje Kot, naselje Potok in 
naselje sinkov turn, vsa v k. o. sinkov turn, se 
združijo v eno naselje z imenom sinkov turn. 

VIII. V okraju Ljutomer 

i. V občini Gornja Radgona: 

Naselje Plitvički vrh v k. o. Spodnja ščavniea se 
združi z naseljem Spodnja Ščavniea v eno naselje 
z imenom Spodnja ščavniea, ki leži v k. o. Spod- 
nja ščavniea. 
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2. V občini Radenci: 

a) Naselje Hrašenski vrh v k. o. Hrašenski — 
Rački vrh in naselje Hrašenski vrh v k. o. 
Murščak se združita v eno naselje z imenom 
Hrašenski vrh, ki leži deloma v k. o. Hrašen- 
ski — Rački vrh In deloma v k. o. Murščak. 

b) Naselje Mota in naselje Hrastje v k. o. Hrast- 
je-Mota se združita v eno naselje z imenom 
Hrastje-Mota 

c) Naselje Rački vrh v k. o. Hrašenski — Rački 
vrh in naselje Rački vrh v k. o. Murščak se 
združita v eno naselje z imenom Rački vrh. 
ki leži deloma v k. o. Hrašenski — Rački vrh 
in deioma v k. o. Murščak. 

3. V občini Razkrižje: 
Naselje Leskovčec in naselje šprinc v k. o. Glo- 
boka se združita v eno naselje z imenom éprinc. 

4. V občini Videm ob ščavnici: 
Naselje Rinkovci in naselje Kutinci v k. o. Galu- 
sak se združita v eno naselje z imenom Kutinci. 

LX. V okraju Maribor okolica 

1. V občini Fram: 

Naselje Slivniško Pohorje (del) v k. o. Slivniško 
Pohorje (del) in naselje Planica v k. o. Planica 
se združita v eno naselje z imenom Planica, ki 
leži deloma v k.o. Planica in deloma v k. o. Sliv- 
niško Pohorje (del). Glede na to se v občini Hoče 
— k. o. Slivniško Pohorje (del) 'črta besedica 
>(del)< za imenom naselja Slivniško Pohorje. 

X. V okraju Novo mesto 

1- V občini Dolenjske Toplice: 
a) Naselje Dolenji Bušinec in naselje Gorenji 

Bušinec, obe v k. o. Podturn, se združita v eno 
naselje z imenom Bušinec. 

b) Naselje Hrib v k. o. Dobindol, naselje Blnže- 
vica v k. o. Stara žaga in naselje Verdun v, 
k. o. Dobindol se združijo v eno naselje z ime- 
nom Verdun, ki leži deloma v k. o. Stara žaga 
in deloma v k. o. Dobindol. 

c) Naselje Pleš v k. o. Stara žaga in naselje Do- 
bindol v k. o. Dobindol se združita v eno na- 
selje z imenom Dobindol, ki leži deloma v k. o. 
Stara žaga in deloma v k. o. Dobindol. 

č) Naselje Seč in naselje Travni dol, obe v k. o. 
Stara žaga, se združita v eno naselje z ime- 
nom Travni dol. 

2. V občini Dvor: 

a) Naselje Brod in naselje Mačkovec, obe v k. o. 
Dvor, se združita v eno naselje z imenom Mač- 
kovec. 

b) Naselje Cegelnica in naselje Stavca vas, obe 
v k. o. Stavca vas, se združita v eno naselje 
z imenom Stavca vas. 

c) Naselje Mačkov hrib in naselje Trebča vas, 
obe v k. o. DVOT, se združita v eno naselje 
z imenom Trebča vas. 

č) Naselje Morava in naselje Podlipa, obe v k. o. 
Ajdovec, se združita v eno naselje z imenom 
Podlipa. 

d) Naselje Piano v k. o. Brezova reber in naselje 
Dolnji Ajdovec v k. o. Ajdovec se združita 
v eno naselje z imenom Dolnji Ajdovec, ki 
leži deloma v k. o. Brezova reber in deloma 
v k. o. Ajdovec. \ 

e) Naselje Skopice In naselje Vinkov vrh, oba 
v k. o. Dvor, se združita v eno naselje z ime- 
nom Vinkov vrh. 

3. V občini Gotna vas: 

o) Naselje Padež v k. o. Lakovnicc in naselje 
Birčna vas v k. o. Stranska vas se združita v 
eno naselje z imenom Birčna vos, ki leži de- 
loma v k. o. Lakovnicc in deloma v k. o. Stran- 
ska vas. « 

b) Naselje Pušče v k. o. Cerovec in naselje Sela 
pri Zajčjem vrhu v k. o. Zajčji vrh se združita 
v eno naselje z imenom Sela pri Zajčjem vrhu, 
ki leži deloma v k. o. Cerovec in deloma v k. o. 
Zajčji vrh. 

4. V občini Mirna peč: 

a) Naselje Dobje in naselje Mali Kal, obe v k. o. 
Zagorica, se združita v eno naselje z imenom 
Mali Kal. 

b) Naselje Gorenje Vrhovo in naselje Dolenje 
Vrbovo, obe v k. o. Golobinjek, se združita v. 
eno naselje z imenom Vrhovo pri Mirni peči. 

c) Naselje Hmeljmk in naselje Gorenje Kamenje, 
obe v k. o. Zagorica se združita v eno naselje 
z imenom Gorenje Kamenje. 

č) Naselje Zagorica in naselje Gorenje Karte- 
ljevo, obe v k. o. Zagorica, se združita v eno 
naselje z imenom Gorenje Karteljevo. 

5. V občini Prečna: 
Naselje Boršt in naselje Daljni vrh, obe v k. o. 
Daljni vrh, so združita v eno naselje z imenom 
Daljni vrh. 

6. V občini Šentjernej: 
a) Naselje Gmajnlca in naselje Prapreče, obe r 

k. o. Polhovica, se združita v eno naselje z 
imenom  Prapreče. 

b) Naselje Jelša in naselje Dolenje Vrhpolje, obe 
v k. o. Vrhpolje, se združita v eno naselje z 
imenom Dolenje Vrhpolje. 

c) Naselje Leskovec (del) v k- o. Gorenja Oreho- 
vica in naselje Tolsti vrh v k. o. Gorenja Ore- 
hovica se združita v eno naselje z imenom 
Tolsti vrh. Glede na to se črta pristavek >(del)< 
za imenom naselje Leskovec v občini Brusnice. 

č) Naselje Stranje in naselje Gorenje Vrhpolje, 
obe v k. o. Vrhpolje, se združita v eno naselje 
z imenom Gorenje Vrhpolje. 

7. V občini šmarjeta: 
Naselje Mladevina in naselje Strelac, obe v k. o. 
Družinska vas se združita v eno naselje z ime- 
nom Strelac. 

8. V občini Trebnje: 
a) Naselje Črni potok in naselje Blato, obe r 

k. o. Sevnica, se združita v eno' naselje z ime- 
nom Blato. 
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b) Naselje Dolga njiva in naselje Gradisce, obe 
v k. o, Lukovek, se združita v eno naselje z 
imenom Gradišče. 

c) Naselje Vrhovo in naselje Mala Sevnica, obe 
v k. o. Sevnica, se združita v eno naselje z ime- 
nom Mala Sevnica. 

9. V občini Trška gora: 
a) Naselje Dolenji vrh in naselje Gorenji vrh, 

obe v k. o. Herinja vas, se združita v eno na- 
selje z imenom Vrh pri Pahi. 

b) Naselje Kij, naselje Grič in naselje Luterško 
selo, vsa v k. o. Št. Peter, se združijo v eno 
naselje z imenom Luterško selo. 

c) Naselje Prapreče in naselje Otočec, obe v k. o. 
Št. Peter, se združita v eno naselje z imenom 
Otočec. 

10. V občini Veliki Gaber: 
a) Naselje Golce in naselje Mišji dol, obe v k. o. 

Gradišče, se združita v eno naselje z imenom 
Mišji dol. 

b) Naselje Kremenjak v k. o. Poljane (del), na- 
selje Primskova gora in naselje Gradišče, vsa 
v k. o. Gradišče, se združijo v eno naselje z 
imenom Gradišče, ki leži deloma v k. o. Po- 
ljane (del)  in deloma v k. o. Gradišče. 

c) Naselje Mengeš in naselje Primskovo, obe v 
k. o. Gradišče, se združita v eno naselje z ime- 
nom Primskovo. 

S) Naselje Preska in naselje Poljane, obe v k. o. 
Poljane (del) se združita v eno naselje z ime- 
nom Poljane. 

d) Naselje Vrh in naselje Gombišče, obe v k. o. 
Stehanja vas, se združita v eno naselje z ime- 
nom  Gombišče. 

il. V občini Žužemberk: 
a) Naselje Gorenje Selce (del) v k. o. Knežja vas 

(del) in naselje Babna gora V k. o. Sela pri 
šumberku se združita v eno naselje z imenom 
Babna gora, ki le/i deloma v k. o. Knežja vas 
(del) in deloma v k. o. Sela pri šumberku. Gle- 
de na to se v občini Dobrnič k. o. Knežja vas 
(del) črta besedica »(del)« za imenom naselja 
Gorenje Selce. 

b) Naselje Kutna in naselje Replje, obe v k. o. 
Sela pri Šumberku, se združita v eno naselje 
z imenom Replje. 

c) Naselje Podbukovje in naselje Arčelca, obe 
v k. o. Sela pri Šumberku, se združita v eno 
naselje z imenom Arčelca. 

XL V okraju Ptuj 

1. V občini Ormož: 
Naselje Mala Libanja in naselje Lltmerk, obe v 
k. o. Litmerk se združita v eno naselje z imenom 
Litmerk. 

2. V občini Središče ob Dravi: 
Naselje Spodnji šalovci in naselje Zgornji ša- 
lovci, obe v k. o. šalovci se združita v eno naselje 
z imenom šalovci. 

3. V občini Žetale: 
a) Naselje Zadnje (del) in naselje Korice, obe v 

k. o. Kcčice, se združita v eno naselje z ime- 
nom' Kočiee. 

b) Naselje Zadnje (del) in naselje Nadole (del), 
obe v k. o. Nadole, se združita v eno naselje 
z imenom Nadole (del). 

XII. V okraju Sežana 

1. V občini Gradišče: 
Naselje šukljani in naselje Butari, obe v k. o. 
Movraž, se združita v eno naselje z imenom Bu- 
tari. 

2. V občini Sežana: 
Naselje Bazovica (del)* • naselje Lipica, obe v 
k. o. Bazovica (del)*, se združita v eno naselje 
z imenom Lipica. 

XIII. V okraju Slovenj  Gradec 

1. V občini Dravograd: 
. Naselje Meža v k. o. Otiški vrh, naselje Brod v 

k. o. Dobrova, naselje Grad v k. o. Grad in na- 
selje Dravograd v k. o. Dravograd se združijo 
v eno naselje z imenom Dravograd, ki leži deco- 
rna v k. o. Otiški vrh, deloma v k. o. Dobrova, 
deloma v k. o. Grad in deloma v k. o. Dravograd. 

2. V občini Mežica: 
Naselje Sv. Jurij in naselje Podkraj, obe v k. o. 
Meža takraj se združita v eno naselje z imenom 
Podkraj. 

3. V občini Mislinjn: 
a) Naselje Mislinjski št. 11 j v k. o. Mislinja in 

naselje št. 11 j pod Turjakom v k. o. št. TI j pod 
Turjakom se združita v eno naselje z imenom 
Št. Ilj pod Turjakom, ki leži deloma v k. o. 
Mislinja in deloma v k. o. Št. Ilj pod Turjakom. 

b) Naselje Paka (del) v k. o. Paka (del) ter na- 
selje Tolsti vrh pri Mislin ji v k. o. Mislinja 
se združita v eno naselje z imenom Tolsti vrh 
pri Mislinji, ki leži deloma v k. o. Paka (del) 
in deloma v k. o. Mislinja. Glede na to se črta 
pristavek »(del)« za imenom naselja Paka v 
občini Vitanje okraj  Celje okolica. 

c) Naselje Sv. Lenart in naselje Straže, obe v k. o. 
Št. Ilj pod Turjakom ter naselje Velika Mi- 
slinja, se združijo v eno naselje z imenom 
Mislinja, ki leži deloma v k. o. Št. Ilj pod Tur- 
jakom in deloma v k. o. Mislinja. 

E) Naselje št. Vid nad Valdekom v k. o. Kozjak 
in k. o. Št. Vid nad Valdekom in naselje Za- 
vrše v k. o. Završe in k. o. št. Vid nad Valde- 
kom se združita v eno naselje z imenom Za- 
vrše, ki leži deloma v k. o. Kozjak, deloma 
v k. o. št. Vid nad Valdekom in deloma v k. o. 
Završe. 

4. V občini Muta: 
a) Del naselja Bistriški jarek, ki leži v k. o. Sv. 

Jernej in naselje Sv. Jernej nad Muto v k. o. 
Sv. Jernej se združita v eno naselje z imenom 
Sv. Jernej nad Muto. 

b) Del naselja Bistriški jarek, ki leži v k. o. 
Sv. Primož nad Muto in naselje Pernice v k. o. 
Pernice se združita v eno naselje z imenom 
Pernire, ki leži dr'oma v k. o. Sv. Primož nad 
Muto in deloma v k. o. Pernice. 
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c) Naselje Spodnja Gortina v k. o. Spodnja Gor- 
tina in naselje Zgornja Gortina v k. o. Zgor- 
nja Gortina se združita v eno naselje z ime- 
nom Gortina, ki leži deloma v k. o, Spodnja 
Gortina in deloma v  k. o. Zgornja Gortina. 

5. V občini Pre valje: 
a) Naselje Farna vas in k. o. Farna vas in naselje 

Prevalje v k. o. Prcvalje se združita v eno 
naselje z imenom Prevalje, ki leži deloma v 
k. o. Farna vas in deloma v k. o. Prevalje. 

b) Naselje Lese • k. o. Lese ter naselje Volinjak 
(del) v k. o. Prevalje se združita v eno naselje 
z imenom Lese, ki leži deloma v k. o. Lese in 
deloma v k. o. Prevalje. Glt.de na to se za 
imenom naselje Volinjak v občini Mežica — 
k. o. Meža onkraj črta pristavek >(del)<. 

6- V občini Ravne na Koroškem: 
a) Južni del naselja Javornik v k. o. Javornik 

in naselje Ravne na Koroškem v k. o. Gtištanj 
se združita v eno naselje z imenom Ravne na 
Koroškem, ki leži deloma v k. o. Guštanj in 
deloma v k. o. Javornik. 

b) Severnovzhodni del naselja Javornik v k. o. 
Javornik in naselje Tolsti vrh pri Ravnah na 
Koroškem, ki leži deloma v občini Ravne na 
Koroškem — k. o. Tolsti vrh pri Guštanju in 
deloma v občini Dravograd — k. o. Dobrova 
se združita v eno naselje z imenom Tolsti vrli 
Pri Ravnah na Koroškem, ki leži deloma v 
občini Ravne na Koroškem — k. o. Javornik 
(del) in k. o. Tolsti vrh pri Guštanju, deloma 
pa v občini Dravograd — k. o. Dobrova. 

c) Sevornozahodni del naselja Javornik v k. o. Ja- 
vornik in naselje Stražišče, ki leži v občini 
Prevalje — k. o. Stražišče se združita v eno 
naselje z imenom Stražišče, ki leži deloma 
v občini Ravne na Koroškem — k. o. Javornik 
in deloma v občini Prevalje — k.o. Stražišče. 
S tem preneha v celoti naselje Javornik v k. o. 
Javornik. 

?. V občini Vuzenica: 

Del naselja Št. Janž nad Drav čami (17 hiš) v k.o. 
St. Janž nad Dravčami in naselje Vuzenica v k. o. 
Vuzenica se združita v eno naselje z imenom 
Vuzenica, ki leži deloma v k. o. št. Janž nad Drav- 
čami in deloma v k. o. Vuzenica. 

XIV. V okraju Tolmin 

1. V občini Bovec: 
a) Naselje Dvor in naselje Bovec, obe v k. o. Bo- 

vec, se združita v eno naselje z imenom Bovec. 

b) Naselje Gornji Log in naselje Spodnji Log v 
k. o. Log pod Mangartom se združita v ono 
naselje z imenom Log pod Mangartom. 

c) Naselje Kal in naselje Koritnica, obe v k. o. 
Koritnica, se združita v eno naselje z imenom 
Kal-Koritnlca. 

c) Naselje Prcdil in naselje Strmec, obe v k. o. 
Strmec, se združita v eno naselje z imenom 
Strmec. 

d) Naselje Spodnja Trenta v k. o. Trenta desna 
in naselja Zgornja Trenta v k. o. Trenta leva 
se združita v eno naselje z imenom Trenta, ki 
ležj deloma v k. o. Trenta desna in deloma v 
k. o. Trenta leva. 

2. V občini Cerkno: 
a) Naselje Hobovše pri Novi Oselici in naselje 

Cerkljanski vrh, obe v k. o. Cerkno, se zdru- 
žita v eno naselje z imenom Cerkljanski vrh. 

b) Naselje Novine, naselje Tičje brdo in naselje 
Gorenji Novaki, vsa v k. o. Gorenji Novaki 
(dol), se združijo v eno naselje z imenom Go- 
renji Novaki. 

c) Naselje Podjclovo brdo (del) v k. o. Planina in 
naselje Podlanišče v k. o. Planina se združita 
v eno naselje z imenom Podlanišče. Glede na 
to se v občini Sovodenj — k. o. Podjelovo brdo 
— okraj Kranj črta pristavek >(del)« za ime- 
nom naselja Podjclovo brdo. 

5. V občini Idrija: 
Naselje Idrijska Bela v k. o. Idrijski Log (del) in 
naselje Čekovnik v k. o. čekovnik se združita • 
eno naselje z imenom Čekovnik, ki leži deloma 
v k. o. Idrijski Log (del) in deloma v k. o. Če- 
kovnik. 

4. V občini Most na Soči: 
Naselje Stopec in naselje Bačo pri Modreju • 
k. o. Sv. Lucija se združita v eno NMVIJO z ime- 
nom Baca pri Modreju. 

5. V občini Spodnja Idrija: 
Naselje Šobrelje (del), kolikor leži v občini Spod- 
nja Idrija in v k. o. Šcbrelje (del), ter naselje 
Gorenja Kanomlja v k. o. Gorenja Kanomlja se 
združita v eno naselje z imenom Gorenja Kanom- 
lja, ki leži deloma v k. o. šcbrelje (del) in de- 
loma T k. o. Gorenja Kanomlja. Glede na to, da 
je prenehalo naselje šcbrelje (del) — k. o. še- 
brelje (del) v občini Spodnja Idrija in v občini 
Trebuša, se v občini Cerkno — k. o. Šebrclje (del) 
črta pristavek >(del)< za imenom naselja šebrelje. 

6. V občini Tribnša: 

Naselje Slap (del), kolikor leži v občini Tribuša 
— k.o. Slap (del), naselje Šcbrelje (del), kolikor 
leži v občini Tribuša — k. o. Šcbrelje (del) in na- 
selje Dolnja Tribuša (del) v k. o. Prapetno brdo 
(del) se združijo v eno naselje z imenom Dolnja 
Tribuša, ki leži deloma v k. o. Slap (del), deloma 
v k. o. Šebrelje (del) in deloma v k. o. Prapetno 
brdo (del). Glede na to se v občini Most na Soči 
— k. o. Slap (del) črta pristavek >(del)« za ime- 
nom naselja >Slap<. 

XV. VokrajuTrbovlje 

1. V občini Dole pri Litiji: 
Naselje Gadno in naselje Velika Goba, obe v k. o. 
Velika Goba se združita v eno naselje z imenom 
Velika Goba. 

2. V občini Hrastnik: 

Naselje Brnica (del) r k. o. Dol pri Hrastniku, 
naselje Sv.  Jurij  ob  Turju  {del)   (razen  tistega 
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dela. ki se priključi naselju Krnice) v k. o. Sv. 
Jurij ob Turju in naselje Hrastnik v k. o. Hrast- 
nik se združijo v eno naselje z imenom Hrastnik, 
ki leži deloma v k. o. Hrastnik, deloma v k. o. 
Dol pri Hrastniku in deloma v k. o. Sv. Jurij ob 
Turju. Glede na to preneha v občini Hrastnik — 
k. o. Sv. Jurij ob Turju (del) naselje Sv. Jurij ob 
Turju (del). V občini Dol pri Hrastniku — k. o. 
Sv. Jurij ob Turju (del) se pa za imenom naselja 
Sv. Jurij ob Turju črta pristavek >(del)<. 

Nadalje se v občini Dol pri Hrastniku — k. o. 
Dol pri Hrastniku za imenom naselja Brnica črta 
pristavek »(del)«. 

3. V občini Loka pri Zidanem mostu: 
Naselje Zavrate v k. o. Okroglfca in naselje 
Radež v k. o. Radež se združita v eno naselje z 
imenom Radež, ki leži deloma v k. o. Okroglice 
in deloma v k. o. Radež. 

4. V občini Mlinšc: 

a) Naselje Kal in naselje Kolovrat, obe v k. o. 
Kolovrat (del), se združita v eno naselje z 
imenom Kolovrat. 

b) Naselje Lipovica, naselje Zahrib in naselje 
Briše, vsa v k. o. Kandrše (del), se združijo v 
naselje z imenom Briše. 

5. V občini Polšnik: 
a) Naselje Petkovine v k. o. Konjšica (del), del 

naselja Ravne (2 hiši) in naselje Prevcg v k. o. 
Polšnik, se združijo v eno naselje z imenom 
Preveg, ki leži v k. o. Konjšica (del) in deloma 
v k. o. Polšnik. 

b) Naselje PreLesje in naselje Dolgo brdo, obe 
v k. o. Polšnik, se združita v eno naselje z 
imenom Dolgo brdo. 

c) Naselje Spodnji Polšnik in naselje Zgornji 
Polšnik, obe v k. o. Polšnik, se združita v eno 
naselje z imenom Polšnik. 

Ć) Naselje Stranski vrb (del), ki leži v k. o. Konj- 
žčica (del), naselje Koprivnik to naselje Suš je, 
obe v k. o. Polšnik ter naselje Selo v k. o. 
Konjšica (del), se združijo v eno naselje z 
imenom Stranski vrh, ki leži delom* v k. o. 
Polšnik in deloma v k. o. Konjšica (del). 

d) Naselje Zgornji Mamolj, ki leži deloma v k. o. 
Polšnik in deloma v k. o. Velika Goba (del), 
naselje Spodnji Mamolj in naselje Podmilj, 
obe v k. o. Polšnik, se združijo v eno naselje 
z imenom Mamolj, ki leži deloma v k. o. Polš- 
nik in deloma v k. o. Velika Goba (del). 

e) Naselje žamboh in naselje Tepe, obe v k. o. 
Polšnik, se združita v eno naselje z imenom 
Tepe. 

6. V občini Radeče: 

a) Naselje Briše in naselje ST. Peter pri Loki 
(del), obe v k. o. Sv. Peter pri Loki (del) se 
združita v eno naselje z imenom Sv. Peter 
pri Loki. 

b) Naselje Vrhovška gora in naselje Vrhovo, obe 
v k. o. Vrhovo, se združita v eno naselje z 
imenom Vrbovo. 

7. V občini Senožeti: 

a) Naselje Kal, naselje Vodice, naselje Čolmišče 
(del) in naselje Jablana v k. o. Št Lambert I 
(del) se združijo v eno naselje z imenom Ja- 
blana. Glede na to se črta pristavek >(del)< 
za imenom naselja Čolnišče v občini Zagorje, 

b) Naselje Kobiljek in naselje Borje, obe • k. o. 
št Lambert I (del), se združita v eno naselje 
z imenom Borje. 

c) Naselje Prečna, naselje Krbulj* in naselje Po- 
žarje, vsa v k. o. št. Lambert I (del) se zdru- 
žijo v eno naselje z imenom Požarje. 

č) Naselje Renke v k. o. St. Lambert I (del) in 
naselje Mošenik v k. o. št. Lambert • se zdru- 
žita v eno naselje z imenom Mošenik, ki leži 
deloma v k. o. Št. Lambert I (del) in deloma 
v k. o. Št Lambert II. 

d) Naselje Selce, naselje Brezovica in naselje 
Tirna, V6a v k. o. Št. Lambert I (del) se zdru- 
žijo v eno naselje z imenom Tirna. 

e) Naselje Sv. gora in naselje Rovlšče, oba v k. o. 
Rovlšče (del) se združita v eno naselje z ime- 
nom Rovišče. 

f) Naselje Špltal in naselje Jarše, obe v k. o. 
št. Lambert (del), se združita v eno naselje z 
imenom Jarše. 

g) Naselje Veznica in naselje Golče, obe v k. o. 
Rovišče (del), se združita v eno naselje z ime- 
nom Golče. 

h) Naselje Završenik, naselje Krivica, naselje Se- 
lišce in naselje Kolk, vsa v k. o. Št. Lambert II 
se združita v eno naselje z imenom Kolk. 

8. V občini Trojane: 

a) Naselje Drtno, nasoljo Lebenice, naselje Ve- 
lika Ravan, naselje Zapleš in naselje Hribi, vsa 
v k. o. Trojane, se združijo v eno naselje z 
imenom Hribj. 

b) Del naselja Podzid v k. o. Trojane, naseltje 
Zlokarje v k. o. Hrastnik pri Trojanah in na- 
selje Jelševica v k. o. Hrastnik pri Trojanah, 
se združijo v eno naselje z imenom Jelševica, 
kj leži deloma v k. o, Hrastnik pri Trojanah 
in deloma v k. o. Trojane. 

c) Del naselja Podzid in naselje V zideh, obe v 
k. o. Trojane, se združita v eno naselje z ime- 
nom V zideh. 

č) Naselje Trzin in naselje Šent Gotard. obe v 
k. o. Hrastnik pri Trojanah, se združita v eno 
naselje z imenom Sent Gotard. 

d) Naselje Zgornja Zaplanina in naselje Blodnik, 
obe v k, o. Hrastnik pri Trojanah, se združita 
v eno naselje z imenom Blodnik. 

9. V občini Trbovlje: 

Naselje Loke, naselje Retje in naselje Trbovlje, 
vsa v k. o. Trbovlje, se združijo v eno naselje z 
imenom Trbovlje. 
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10. V občini Zagorje ob Savi: 
Naselje Toplice in naselje Zagorje — mesto, obe 
v k. o. Zagorje (del), se združita v pno nasHjc /. 
Imenom Zagorje — mesto. 

3. člen 

Ta uredba začne veljati z dnem objave v urad- 
nem listu LRS<. 

Št. 11—106/2-55 
Ljubljana, dne 26. januarja   1953. 

Predsednik vlade LRb: 
Miha  Marinko  1. r. 

Podpredsednik   vlade LRS  in 
predsednik   Sveta   vlade   LRS 
za   zakonodajo   in   izgradnjo 

ljudske oblasti: 
Marijan  Brecelj   1. r. 

4. člen 

Okrajni (mestni) ljudski odbori določijo v enem 
mesecu po uveljavitvi te uredbe s svojimi predpisi, v 
kateri vrednostni razred spada posamezna katastrska 
občina njihovega območja. Praviloma se uvrsti celotna 
katastrska občina v en vrednostni razred. Izjemoma se 
lahko uvrstijo posamezni deli ene katastrske občine v 
različne vrednostne razrede, če so okoliščine, ki so 
odločilne za uvrstitev, v posameznih delih katastrske 
občine bistveno različne. 

3. člen 

Od lesa, ki ga porobi lastnik za domače potrebe, 
plača 25°/» v prilogi določenega prispevka zn obnovo 
gozdov. 

6. člen 

Od lesa, ki ga lastnik podari za obnovo po na- 
ravni nezgodi poškodovanih poslopij in naprav, se ne 
plača prispevek za obnovo gozdov. Če se tak les no 
uporabi neposredno za obnovo poslopij oziroma na- 
prav, mora tisti, ki mu je bil les podarjen, plačati v 
prilogi določeni prispevek. 

Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vladi LRS 
za izdajanje uredb na področju narodnega gospodar- 
stva in na podlagi 25. člena zakona o gozdovih izdaja 
vlada LRS po predlogu predsednika Gospodarskega 
sveta vlade LRS 

uredbo 

o spremembah in dopolnitvah uredbe o ustanovitvi 
skladov za obnovo gozdov 

Uredba o ustanovitvi skladov za obnovo gozdov 
(Uradni list LRS, št. 28—143/51$ se spremeni in dopolni 
tako, da se njeno prečiščeno besedilo glasi: 

UREDBA 
o ustanovitvi skladov za obnovo gozdov 

1. člen 

Pri Gospodarskem svetu vlade Ljudske republike 
Slovenije, pri okrajnih in mestnih ljudskih odborih in 
Pn občinskih ljudskih odborih se ustanovijo skladi za 
obnovo gozdov. 

Sredstva teh skladov so namenjena za obnovo, nego, 
varstvo in ureditev nedržavnih gozdov, za pogozdova- 
nje krasa in golicav na nedržavnih površinah in za 
urejanje hudournikov. Ta sredstva se ne smejo upo- 
rabljati za noben drug namen. 

2. člen 

i Viftnik'' posestniki in upravitelji (v nadaljnjem 
Besedilu lastniki) nedržavnih gozdov in drugih zemljišč, 
na katerjh rastejo gozdna drevesa, morajo od poseka- 
nega ah kako drugače podrtega lesa plačevati pri- 
spevke v občinski sklad za obnovo gozdov. 

5. člen 

Prispevki v sklad za obnovo gozdov se  določijo 
vr»,i ° ?*?,h zneskih s,ede na vrst0 lcsa- Sortiment in 
prednostni razred tako. kakor je določeno v prilogi, ki 
je sestavni del te uredbe. 

7. člen 

Prispevek se plača za isti les samo enkrat, in sicer 
za tisti «ortiment, ki ga lastnik porabi ali odsvoji. 

8. člen 

Prispevek je treba plačati od lesa, namenjenega 
za lastnikove domače potrebe v 15 dneh potem, ko se 
les poseka ali podre, od lesa, ki je namenjen za to, 
da se proda ali kako drugače odsvoji, pa dotlej, ko 
ga lastnik odda. 

Za plačilo prispevka, ki ga je treba plačati od 
odsvojenega lesa, pa ga lastnik ne plača, je nerazdelno 
z lastnikom odgovoren tudi kupec oziroma tisti, ki je 
les dobil od lastnika. 

9. člen 

Prispevki za obnovo gozdov se vplačujejo \ sklad 
tistega občinskega ljudskega odbora, na katerega ob- 
močju je gozd oziroma zemljišče, kjer je bil les po- 
sekan oziroma podrt. 

Občinski sklad mora del vplačanih prispevkov od- 
dati okrajnemu skladu za obnovo gozdov, del pri- 
spevkov pa republiškemu skladu za obnovo gozdov. 

Kolikšen odstotek vplačanih prispevkov oddajo 
občinski skladi okrajnemu (mestnemu) in kolikšen od- 
stotek republiškemu skladu za obnovo gozdov, določi 
predsednik Gospodarskega sveta vlade LRS glede na 
stroške s planom določene obnove, nege. varstva in 
ureditve gozdov, pogozdovanja krasa in urejanja hu- 
dournikov. 

10. člen 

Občinske sklade za obnovo gozdov upravljajo 
občinski ljudski odbori, okrajne (mestne) sklade okraj- 
ni (mestni) ljudski odbori, republiški sklad pa Gospo- 
darski svet vlade LRS. 

S sredstvi občinskega sklada za obnovo gozdov 
razpolaga občinski ljudski odbor; uporabiti jih sme 
samo za stroške obnove, nege, varstva in ureditte 
gozdov. 
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S sredstvi okrajnega (mestnega) sklada za obnovo Pri   prekrškib   iz   I.   točke   prvega   odstavku  tega 
gozdov razpolaga okrajni (mestni) ljudski odbor tako, člena se poleg kazni lahko  izreče  tudi  odvzem lesa, 
da dodeljuje potrebna sredstva tistim občinskim skia- ki je predmet prekrška, oziroma odvzem izkupička /<i 
dom, ki sami nimajo dovolj sredstev za obnovo, nego, ta les. 
varstvo in ureditev gozdov. •. člen 

.S sredstvi republiškega sklada za pbnovo gozdov Obstoječi skladi za obnovo gozdov pri kmetijskih 
razpolaga   Gospodarski   svet   vlade  LRS.   Sredstva  re- /adrugah,  pri  državnih  gozdnih  gospodarstvih  in  pri 
pubhškega sklada se uporabijo za pogozdovanje krasa državnih uradih, zavodih in podjetjih, se upravljajo po 
in gol.čav, za urejanje hudournikov m za podpiranje dosedanjih predpisih, dokler ne bodo izčrpani, 
tistih    okrajnih    (mestnih)   skladov,   ki   sami   nimajo 
dovolj sredstev za izvedbo po planu določene obnove, 14. člen 
nege, varstva in ureditve gozdov. Natančnejša navodila za izvajanje te uredbe  izda 

.,    -i po potrebi predsednik Gospodarskega sveta vlade LRS. 

Občinski  ljudski  odbor  lahko  poveri  organizacijo 15. člen 
in izvrševanje del pri obnovi, negi. varMvti in ureditvi Ta uredba  velja od  1. januarja 1955 dulr- 
gozdov kmetijski zadrugi. s, t(,m dnem pi.cnehuta veljati odločba ministra /a 

,0   v, finance LRS o cenah lesa na panju in o cenah gozdnih 
„   ,                                T                    i              i-i soriimentov it. 520—875/1 —1951, objavljena v Vestniku 
Prekršek 4toi.  m se ku/n.ije z denarno kaznijo do orpunm   ^   ^^  .,    Jg  y ^  ^         tomJjra  im   • 

10.000 dinarjev  ah z zaporom  do   ^0 dni: navodilo    o    zadružnih    skladih    za    obnovo    gozdov 
1. lastnik,   ki   ne   placa   določenega   prispevka   za (Uradni list LUS, St. 38-178/51). 

obnovo gozdov v predpisanem roku; 
2. uradna  oseba,  ki   uporabi   sredstva   sklada   za št. II 107/1-55. 

kakšen drug namen,  kot je predpisano po tej uredbi. Ljubljana, dne 26. januarja 1955. 
Če stori dejanje iz  1.  točke prvega odstavka tega 

člena pravna oseba, se kaznuje za prekršek predstav- Predsednik vlade LRS: 
nik. vodja oziroma odgovorni uslužbenec pravne osebe. Miha Mariuko 1. r. 

Za prekrške iz 2. točke prvega odstavka tega člena 
se kaznuje uradna oseba, ki je dala nalog za nedovo- Podpredsednik vlade LRS in 
ljeno  uporabo  sredstev,  pa  tudi  uradna  oseba,  ki  v predsednik Gospodarskega sveta vlade LRS: 
nasprotju z obstoječimi predpisi tak nalog izvrši. Ivan Maček 1. r. 

PRILOGA K 5. ČLENU UREDBE O USTANOVITVI SKLADOV ZA OBNOVO GOZDOV 

Zap. št.                 Vrsta lesa — Sortiment v vrednostnem  razredu 

A. TEHNIČNI LES  (enola  mere je m*) T.                  II.                  111.                 IV.                 V. 

1. Hrast — hlodi za žago 50—59        2.740               2310               2.2S0               1.710               1.140 
2. hlodi   za   žago  40—49  2.9tO               2.700               2.450               1.8X0               1.250 
5.           hlodi   za  žago  50-69  5.600               5 500               5.000               2.250               1.500 
4. "        hlodi   za   žago   iznad   70  4.NH0                i.480                4.070                5.060                2.040 
5. piloti          4.800               4.400               4.000               3.000               2.000 
6. drogovi           5.040                2.850                2.5"0                1.920                1.280 
7. hlodi za žel. prage 2.5—5 0  1.450               1.770               1.610         __      1.200                 hoo 
8. hlodi  za  žel.  prage  do   1.6  1.800               1.780               1.550               1.14 '                  760 
9. hlodi  za  dolžino  5.600               5.500               2.290               2.240               1.490 

10. jamski in gradbeni les — (kmečki)    .    . 1.570               1.440               1.510                  990                  660 
11. Jesen — hlodi za žago 25—59  5.220               2.950               2.680               2.010               1.340 
12. hlodi za žago iznad 40   .   .   .                 . 4.200              5.850              3*500   .          2.65".              1.750 
15.           kolarski  les  1.640               1.510               1.570               1.020                  680 
14. Brest — hlodi za žago AB iznad 50    .   .   . 2.0(6              1.850              1.680              1.260                 840 
15. jamski, kolarski in kmečki gradb. les    . :.60                  790                  720                  540                  360 
16. Bukev — hlodi za luščenje L iznad 40    .   . 5.460              5.000              4.550              5.420              2.280 
17. hlodi za žago AB iznad 25  1.610              1.470              1.540              1.000                 670 
18. hlodi za prage 2.5—2.6  1.240               1.150               1.050                  780                  320 
19. hlodi  za  prage  do  1.6 m    .    .    .             . 1.100               1.010                  920                  690                  460 
20. jamski les  910                  840                  760                  570                  380 
21. kolarski in kmečki gradbeni les    .   .   . 752                 6"0                 610                 450                 "00 
22. Kostanj — hlodi za žago AB iznad 50    .    . 1.760               1.620               1.470               1.110                  740 
25.           drogovi  2.770               2.540               2M0               1.740               1.160 
24. kmečki gradbeni les    ...   .                 . 1.450              1.550              1.210                 900                 600 
25. Gaber — hlodi zn žago AB iznad 20    .    .    . 1.070               1.800               1640               1.750                  820 
26. jamski les ,  820                 750                 680                 510                 340 
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Zap. št. Vrsta lesa — Sortiment 
L 

27. kolarski les  1-210 
28. Crni gaber — hlodi za žago AB iznad 18   . 6.120 
29. jumski les  910 
30. Cer — hlodi za žago A iznad 30    ...   . 1.360 
31. jamski les in kmečki gradbeni les   .   . 72° 
32. Akacija — hlodi za žago AB iznad 20    .   . 2.600 
33. drogovi  1.780 
34. jamski, kolarski in kmečki gradb. les . 1-570 
35. Javor — hlodi za luščenje L iznad 55   .   .   . 5.760 
36. hl -4 za žago AB iznad 25  4.200 
37. Klen — hlodi za žago AB iznad 25    .   .   . 1-400 
38. Topol    in vrba — hlodi za lušč. L iznad 25 3.720 
39. hlodi za šibice S 25—54  1-500 
40. hlodi za šibice 21—24  420 
41. hlodi za žago AB iznad 25  1160 
42. kmečki gradbeni les  840 
43. Jelša, breza — hlodi za luščenje L iznad 23 4.440 
44. hlodi za žago AB iznad 20  1-330 
43.           kmečki gradbeni les  860 
46. Jela, smreka — resonančui les iznad 40   .   . 5.760 
47. hlodi za luščenje L iznad 30  3>220 
48. hlodi za žago AB iznad 25  1-560 
49. jambori  4.100 
50. piloti  5.720 
51. drogovi  2.470 
52. jamski in kmečki  gradbeni  les     ... 960 
53. celulozni les  (m3)  960 
54. Rdeči bor. črni bor — hlodi za žago AB 

iznad  25  2.230 
55-           piloti  5.880 
5f>-           drogovi  2.540 
5^- jamski in kmečki gradbeni les   .... 1.400 
38. Mecesen — hlodi za žago AB iznad 25   .   . 5.760 
59-          piloti • .   .   . 5.540 
60.          drogovi  3.690 
61- jamski in kmečki gradbeni les   ...   . 1.420 

B. DROBNI TEHNIČNI LES  (enota 
62. Hrast, kostanj, akacija in iglavci: hmeljevke 40 
63. Vse vrste — preklje  7 
64. vinogradniško kolje  7 
65. sadno kolje  7 
66. fižolovke        7 
67. držala       7 
68. palice        7 
69. obroči (snop) 3—5  20 
70. Iglavci — božična drevesca do 5 m   ...   . 20 

C. DRVA  (enota mere je 1 
71. Bukev, gaber, hrast, cer I/II  320 
72. Bukev, gaber, hrast, cer III  200 
73. Ostali trdi listavci I/II  290 
74. Ostali trdi listavci  III  200 
73.   Mehki listavci nesortirano  170 
76. Iglavci         170 
77. Listavci — drva za oglje  200 
78. Iglavci  —  drva  za  oglje  170 
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V ' prednostnem razredu 
11. •. IV. V. 
1.110 1.010 750 500 

5.610 5.100 5.850 2.330 

840 760 370 580 

1.240 1.150 840 560 

660 600 450 500 

2.310 2.170 1.620 1.080 

2.330 2.320 1.740 1.100 

1.440 1.510 990 660 

5.280 4.800 5.600 2.400 

5.850 5.500 2.620 1.750 

1.280 1.160 870 580 

5.410 5.100 2.520 1.550 

1.580 1.250 950 020 

590 550 260 175 

1.070 970 720 480 

7"0 700 520 330 

4.1•0 ".700 2.770 1 .S50 

1.220 1.110 820 550 

790 720 540 560 

3.280 4.800 5.600 2.400 

2.440 2.680 2.010 1.540 

1.450 1.300 970 050 

5.760 5.420 2.560 1.710 

5.410 3.100 2.320 1.550 

2.270 2.060 1.540 1.050 

8S0 800 600 400 

SSO 800 000 400 

2.050 1.860 1.400 950 

8.550 5.250 2 410 1.610 

2.530 2.120 1.590 1.060 

1.240 1.170 870 580 

5.280 4.800 5.600 2.400 

5.080 4.620 5.570 2.310 

5.590 5.0K0 2.510 1.540 

1.500 1.180 890 590 

mere je en kos) 
50 20 10 

6 5 •^ o 

6 5 •5 o 

6 5 T 2 

6 "> -, 'i 

6 5 % i 

6 ~ •i 2 

17 r> 10 5 

17 15 10 5 

prm) 
500 270 210 140 
ISO 170 120 SO 
260 240 180 120 
ro 160 120 SO 
150 140 100 70 
150 140 100 70 
170 160 120 80 
150 140 100 70 
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10. 

\a podlagi 2. člena zakona o overitvi podpisov, 
pisave in prepisov izdaja vlada LRS 

ODREDBO 
o dopolnitvi odredbe o določitvi občinskih  ljudskih 
odborov in ljudskih odborov mestnih občin, ki oprav- 

ljajo  overitve  podpisov,  pisave  in   prepisov 

I 

1. člen odredbe o določitvi občinskih ljudskih od- 
borov in ljudskih odborov mestnih občin, ki opravljajo 
overitev podpisov, pisave in prepisov (Uradni list 
LRS. št. 20—105/52) se dopolni tako, da v Ljudski 
republiki Sloveniji opravljajo overitev podpisov-, pisave 
in prepisov še ljudski odbori tehle občin in mestnih 
občin: 

v okraju Črnomelj: Metlika: 
v okraju Gorica: Nova Gorica: 
T okraju Kočevje:  Kočevje; 
v okraju Kranj: Kranj; 
v okraju Krško: Brežice, Krško; 
v okraju Ljubljana okolica: Grosuplje. Kamnik; 
v okraju Ljutomer: Ljutomer; 
v okraju Maribor okolica: Slovenska Bistrica: 
v okraju Murska Sobota: Lendava, Murska Sobota; 
v okraju Novo mesto:  Novo mesto, Trebnje; 
v okraju Postojna: Ilirska Bistrica, Postojna; 
v  okraju Ptuj:   Ptuj; 
v okraju Radovljica:  Radovljica; 
v okraju Sežana: Sežana; 
v okraju Slovenj Gradec: Slovenj Grade< : 
v okraju Šoštanj: .Šoštanj; 
v okraju Tolmin: Idrija, Tolmin; 
v okraju Trbovlje: Trbovlje. 

II 

Ta odredba velja od dneva objave v ^Uradnem 
listu LRS-. 

Št. II—1215/1-5-'. 
Ljubljana, dne 22. jauuarja 195>. 

Minister za pravosodje LRS:       Predsednik vlade LRS: 
Dr. Heli Modic 1. r. Miha Marinko 1. r. 

Domači oreh je prepovedano sekati brez sečnega 
dovoljenja, ki se izda po predpisih te odredbe. 

Dovoljenje za sečnjo domačega oreha se izdu: 

a) če je drevo zaradi bolezni, nezgod ali podobnih 
razlogov nesposobno za nadaljnjo rast; 

b) če je drevo zrelo za sečnjo. 

Za izdajo dovoljenja so pristojni občinski ljudski 
odbori. Ti ljudski odbori smejo za sečnjo orehovega 
drevja po točki a) prednjega odstavka izdati po svoji 
pobudi tudi sečni nalog. 

Izjemne sečnje orehovega drevja izven primerov 
točk a) in b) iz prvega odstavka dovoljuje okrajni 
(mestni) ljudski odbor. 

V sečnem dovoljenju kakor tudi v sečnem nalogu 
se določi rok, doklej je treba drevje posekati. 

Lastnik (posestnik, upravitelj, mora namesto vsa- 
kega posekanega orehovega drevesa v enem letu po 
izvršeni sečnji vsaditi 1 do 3 nova zdrava orehova dre- 
vesca, kar se predpiše v sečnem dovoljenju oziroma v 
sečnem nalogu. 

Prošnja za sečuo dovoljenje se vloži pri ljudskem 
odboru, v čigar območju raste drevje, ki naj se poseka. 

Prošnjo vloži lahko lastnik, posestnik ali upravitelj 
zemljišča. 

V prošnji je treba navesti prosilčevo ime, priimek 
in bivališče, število dreves, ki naj se posekajo, dalje 
kraj, kjer rastejo, razlog za sečnjo ter kje se bodo 
posadila nova. 

Predpisi o odkazovanju, žigosanju in spremnicah 
za prevoz lesa veljajo tudi za les po tej odredbi. 

Nadzorstvo nad izvrševanjem te odredbe imajo 
okrajni (mestni) ljudski odbori, evidenco nad pose- 
kanimi ter posajenimi drevesi pa občinski ljudski 
odbori. 

Ministrstva in sveti vlade LRS 

ii. 

Nu   podlagi  20.   člena   zakona  o  gozdovih   izdaja 
Gospodarski svet vlade LRS 

ODREDBO 
o omejitvi sekanja in o gojitvi domačega oreha 

Predpisi te odredbe veljajo zn oreliovo drevje (Ju- 
glans regia), najsi raste v gozdu ali izven njega. 

• Za prekršitve te odredbe, kolikor niso kaznive po 
kazenskem zakoniku ali po zakonu o gozdovih, se ka- 
znuje z denarno kaznijo do 5.00Ü din: 

a) kdor poseka brez dovoljenja eno ali več ore- 
hovih dreves; 

b) kdor v predpisanem roku ne ustreže sečnemu 
nalogu za posek orehovega drevja; 

o) kdor v določenem roku ne posadi predpisanega 
števila nadomestnih orehovih drevesc; 

č) kdor seka neodkazano orehovo drevje ali kdor 
vozi nežigosan orehov les oziroma vozi orehov les brez 
spremnice. 
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Ta odredba velja od  dneva objave  v   >Uradnem 
listu LRS«. 

St. III/l—23/1-53. 
Ljubljana, dne 13. januarja 1953. 

Podpredsednik vlade LRS in 
predsednik Gospodarskega sveta vlade LRS: 

Ivan Maček 1. r. 

12. 

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena uredbe o 
spremembah in dopolnitvah uredbe o ustanovitvi 
skladov za obnovo gozdov (Uradni list LRS, št. 2-9/53) 
izdajam tole 

ODLOČBO 
o razdelitvi prispevkov na sklade za obnovo gozdov 

1. Skladi za obnovo gozdov pri občinskih ljudskih 
odborih v vseh okrajih in v mestih Ljubljana in Ma- 
xibor, razen v okrajih Gorica, Postojna, Sežana in 
Tolmin, morajo od prispevkov, vplačanih v občinski 
sklad, oddati v okrajni oziroma mestni sklad za obno- 
vo gozdov 30°/o, v republiški sklad za obnovo gozdov 
P» 20%. 

2. Skladi za obnovo gozdov pri občinskih ljudskih 
odborih na območju okrajev Gorica, Postojna, Sežana 
in Tolmin morajo od prispevkov, vplačanih v občin- 
ski sklad, oddati v okrajni sklad 20%. 

3. Skladi za obnovo gozdov pri mestnih ljudskih 
odborih morajo oddati republiškemu skladu za obnovo 
gozdov: 

a) mestni sklad za obnovo gozdov v Celju 20°/o od 
vseh vplačanih prispevkov; 

b) mestna sklada za obnovo gozdov v Ljubljani in 
Mariboru 20% od vseh vplačanih prispevkov, razen od 
tistih, ki jih dobita od občinskih skladov na svojem 
območju. 

4. Ta odločba velja od 1. januarja 1933. 

St. II 11/1-53. 
Ljubljana, dne 26. januarja 1953. 

Podpredsednik vlade LRS in 
predsednik Gospodarskega sveta vlade LRS: 

Ivan Maček 1. r. 

POPRAVEK 

elPtL£favilniku.° sPloSnih pogojih za preskrbo z 
SS 1•°•°, » javnega omrežja LRS (Uradni 
viVnn ' st\1T-4J??)' Popravi v 6. vrsti 63. točke pra- 
ljavnósr" °  cnersi*° <** dneva nJene ve" 

V7^ ??d ^3' P» se v 

vzgor pravilno glasi 
16. vrsti od spodaj na- 

>pri visokonapetostni meritvi poleti 215 dtn< 
na strani 12, v 15. točki, tretja vrsta pa: 
»•••ki ga je predpisi Svet vlade LRS za indu- 

Urcdniitvo 

Pregled „Uradnega lista FLRJ« 
Št. 62 z dne 30. decembra 1952; 

727. Zakon o družbenem planu FLRJ za leto 1953. 

728. Zakon o proračunu FLRJ (zveznem proračunu) 
leto 1951. 

729. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe 
o prijavah stalnega in začasnega prebivališča. 

730. Odločba o jugoslovanskih standardih za risbe T. 
strojništvu. 

731. Odločba o jugoslovanskih standardih za strojno 
ključe, odvijale in držala. 

Št. 63 z dne 31. decembra 1952: 

732. Odlok Ljudske skupščine FLRJ o potrditvi uka- 
zov Prezidija Ljudske skupščine FLRJ, izdanih 
med V. in VL rednim zasedanjem Ljudske skup- 
ščine FLRJ (drugega sklica). 

733. Zakon o splošnem državnem sklepnem računu za 
leto 1953. 

734 Obvezna razlaga 44. člena zakona o državnih 
uslužbencih. 

735. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o 
tarifi prometnega davka 

736- Uredba o dopolnitvi uredbe o zdravstvenem pre- 
gledu (fitopatološkem nadzorstvu) sadja v notra- 
njem prometu  in  sadja, namenjenega za izvoz. 

737. Odredba o začasnem finansiranju zdravstvenih 
zavodov. 

7"8. Odločba o plačevanju in uporabi sredstev skla- 
dov za socialno zavarovanje. 

739. Odločba o razveljavitvi odločbe o posebni taksi 
za gostinske sobe. 

740. Odločba o povračilu (regresu) razlike pri cenah 
za rotacijski papir. 

741. Odredba o pobiranju merice. 

742. Drugo navodilo k uredbi o določanju in o pre- 
vedbi pokojnin in invalidnin. 

743. Navodilo o postopku pri izplačevanju stalnega 
otroškega dodatka in invalidskega dodatka vo- 
jaškim vojnim invalidom. 

744. Odločba o spremembi poštne, telegrafske in te- 
lefonske tarife. 

745. Odločba o začasnem kreditiranju obratnih sred- 
stev gospodarskim organizacijam. 

Popravek odredbe o meljavi pšenice in rži. 

št. 1 z dne ?. januarja 1953: 

1. Uredba o tarifi prometnega davka. 

2. Uredba o nazivih in plačah gasilskih uslužbencev. 
3. Odločba o prenosu pristojnosti zveznih organov 

v zvezi z Zveznim inštitutom za ekonomiko kme- 
tijstva na organe Ljudske republike Srbije. 

4. Odredba o pogojih za opravljanje turističnih po- 
slov s tujino. 

5. Navodilo o določitvi amortizacije gospodarskim 
podjetjem ter o njenem vplačevanju in uporabi. 

6. Navodilo o predložitvi izplačilnih nalogov •• grad- 
bena dela, opremo in storitve v letu 1932, 

7. Odločba o regresih v gospodarstvu. 
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št. 2 z dne 13. januarja 1953: 

S. Uredba o začasnem finansiranju investicij v letu 
1953. 

9. Uredba o spremembah tn dopolnitvah uredbe o 
določanju  in o prevedbi pokojnin in invalidnin. 

10. Uredba o plačah v Ljudski milici. 
11. Uredba o poslovanju Industrijskih obratov, obrt- 

nih delavnic in ekonomij kazenskih poboljševal- 
nih zavodov. 

12. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o 
plačevanju delavcev in nameščencev, zaposlenih 
pri zasebnih delodajalcih. 

13. Uredba o spremembah In dopolnitvah uredbe o 
prejemkih delavcev in uslužbencev gospodarskih 
organizacij, kadar niso na delu. 

14. Uredba o spremembah in dopolnitvah temeljne 
uredbe o nazivih In plačah uslužbencev državnih 
organov. 

15. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe 
o potrošniških  kreditih. 

16. Odredba o dolžnosti gospodarskih organizacij, da 
morajo dati na razpolago strokovne osebe za ce- 
nitev osnovnih sredstev. 

17. Odredba o prepovedi  uvoza cigaretnega papirja. 
18. Navodilo k odredbi, s katero se gospodarskim 

podjetjem začasno prepoveduje uporabljati sred- 

stva nekaterih skladov za plačila blaga in storitev, 
v tujini. 

Popravek »Tarife poreza za promet*. 

Št. 3 z dne 14. januarja 1933: 

19. Odlok o razglasitvi ustavnega zakona o temeljih 
družbene in politične ureditve Federativne ljud- 
ske republike Jugoslavije in o zveznih organih 
oblasti. 

20. Odlok o razglasitvi zakona o izvedbi ustavnega 
zakona o temeljih družbene in politične ureditve 
Federativne ljudske republike Jugoslavije in o 
zveznih organih oblasti. 

21. Odlok o poslovnem redu za izvolitev Predsednika 
republike in Zveznega izvršnega sveta. 

Št. i z dne 21. januarja 1953: 

22. Odlok o reviziji in prepisovanju splošnih volilnih 
imenikov za volitve poslancev v Zbor proizva- 
jalcev. 

23. Odločba o temeljnih obrazcih za popis prebival- 
stva v Federativni ljudski republiki Jugoslaviji 
na dan 31. marca 1953. 

Popravek  ustavnega  zakona o  temeljih  družbene in 
fK>'.iitične ureditve  Federativne ljudske republike 

ugosluvije in o zveznih organih oblasti. 
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URA 
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i/M. 
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LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Leio IX V LJUBLJANI, dne 12. februarja 1953 Številka 3 

*/' Z^„Vazsl^tvi ustavnt*<» zSkona o temeljih družbene 
/ in politične ureditve In o organih oblasti Ljudske republike 

Slovenije. 
11. Odlok o razglasitvi zakona za .zvrSltev ustavnega zakona 

o temeljih družbene in politične ureditve in o organih 
oblasti Ljudske republike Slovenije. 

"' teto°U53 družbenem planu Ljudske republike Slovenije za 

16. Zakon o proračunu LR Slovenije za leto 1953 
•. Zakon o potrditvi državnega zaključnega računa Ljudske 

republike Slovenije za leto' 1951. 
18. Odlok o potrditvi uredb, ki Jih Je Izdala vlada LRS po 

zakonu o pooblastilu vlade LRS za izdajanje uredb na 
področju narodnega gospodarstva. 

19. Odlok o Imenovanju državnih sekretarjev in podsekre- 
tarjev LRS,  sekretarjev svetov LRS,  direktorja  Republi- 

VSEBINA: 

13. 

ODLOK 

o razglasitvi 
: «SräTga-2akcma ° te"eWli družbene in politične 
-ureditve  m   o   organih   oblasti   Ljudske   republike 

Slovenije 

SloveniifÄ   «   -lena ?Stave Ljudske "publike 
AL* • uJf-, Uarj,a 1947 ie LJudska *k«P- sana Ljudske republike Slovenije na seti dne 30 
januarja 1953 sprejela tale ' 

ODLOK 

melHh'dnlf **• Zaen,e Tdjati ustavni zak• o te- 

ustavnega *££"* ^8». «Pravil v sklad z načeli 
ureditve Federativne ^f1^ drUlbene in P°litične 

I» o zveznh orglnfh obîît! ^•^ iT*"** 
^••••^^^1« LjUdska skup' 

USTAVNI  ZAKON 

°oSSaeSSrf h••1•••• •••<•-în eanih
 oblastl Liuđeke republike Slovenije 

L TEMELJNA NAČELA 

i. Ljudska republika Slovenija 

1. člen 

'• *^t%lTf?& Sl0VrJa je social«^na demo- 
ProstovoljtzdrS •^• UdS-Va ?.l0?niJe' ki se * 
Voskih republik v % delT1D? Udsh0m dru«ih 

Jugoslavija kot ?   v. Federativni   ljudski   republiki 
'enih narodov &VÌ •••••••••• in euve- 

Skega zavoda za gospodarsko planiranje LRS la Javnega 
pravobranilca LRS. 

20. Odločba o dopolnitvi odločbe o opravljanju pomočniških 
izpitov v vzgojnih zavodih. 

— Zapisnik 1. seje IV. rednega zasedanja Ljudske skupščin» 
LRS drugega sklica dne 28. in 29. I. 1953. 

— Zapisnik 2. seje IV. rednega zasedanja Ljudske skupščine 
LRS drugega sklica dne 30. I. 1953. 

— Zapisnik 3. seje IV   rednega zasedanja Ljudske skupščine 
LRS dne 30. I. 1953 

Odloki ljudskih odborov: 

i. Odlok  o   razpisu   nadomestnih   volitev   v   mestni  občini 
Vrhnika. 

2. člen 
Vsa oblast v Ljudski republiki Sloveniji pripada 

delovnemu ljudstvu. 
Delovno ljudstvo izvršuje oblast in vodi družbene 

zadeve po svojih predstavnikih v ljudskih odborih, 
in v Ljudski skupščini Ljudske republike Slovenije, 
v delavskih svetih in v drugih samoupravnih organih 
pa tudi neposredno z volitvami, z odpoklicem, z refe- 
rendumom, na zborih volivcev, z udeležbo državlja- 
nov v upravi in pravosodju in v drugih oblikah. 

3. člen 
Družbena lastnina proizvajalnih sredstev, samo- 

uprava proizvajalcev v gospodarstvu in samouprava 
delovnega ljudstva v občini, mestu in okraju so temelj 
družbene in politične ureditve. 

Zagotovljena je samouprava delovnega ljudstva 
na prosvetnem, kulturnem in socialnem področju. 

Samouprava proizvajalcev in samouprava delov- 
nega ljudstva se izvršuje v skladu s splošnimi družbe- 
nimi koristmi, kot so izražene v zakonih in drugih 
sklepih predstavniških teles delovnega ljudstva — 
Zvezne ljudske skupščine, Ljudske skupščine Ljudske 
republike Slovenije in ljudskih odborov. 

4. člen 
Zagotovljeno je: 
svobodno združevanje delovnega ljudstva za 

uresničenje demokratičnih političnih, gospodarskih, 
socialnih, znanstvenih, kulturnih, umetniških, strokov- 
nih, športnih in drugih skupnih koristi; 

osebne svoboščine in druge temeljne pravice 
človeka in državljana; 

pravica do dela. 
5. člen 

Samouprava proizvajalcev v gospodarstvu obsega 
zlasti: 

pravico delovnih kolektivov, da vodijo gospodar- 
ske organizacije neposredno in po delavskih svetih, 
zborih kmetijskih zadrug in po drugih predstavniških 
organih, ki jih sami volijo in odpoklieujejo; 
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pravico proizvajalcev, da so voljeni v predstav- 
niška telesa gospodarskih organizacij; 

pravico gospodarske organizacije, da si sama po- 
stavlja svoje gospodarske plane; da po izpolnitvi 
družbenih obveznosti sama razpolaga s svojimi do- 
hodki, pri tem pa se ji zagotavlja z zakonom določeni 
minimum; da v mejah svojih dohodkov določa 
zaslužek delavcem in uslužbencem, vendar pa je 
delovnim ljudem v gospodarskih podjetjih z zakonom 
zagotovljen najmanjši zaslužek iz družbenih sredstev; 

pravico proizvajalcev, da po svojih predstavnikih 
v zborih proizvajalcev določajo, koliko materialnih 
sredstev naj se da za družbene potrebe in kako naj se 
porabijo. 

Proizvajalci izvršujejo samoupravne pravice na 
podlagi ustave in zakonov in v okviru družbenih 
planov. 

Samoupravne pravice pridobijo delovni kolektivi 
že z ustanovitvijo gospodarske organizacije. 

6. člen 
' Samouprava delovnega ljudstva na prosvetnem, 

znanstvenem, kulturnem, socialnem in zdravstvenem 
področju se izvršuje po samoupravnih zavodih, nadalje 
s tem, da sodelujejo predstavniki poklicnih in drugih 
prizadetih družbenih organizacij in državljani v orga- 
nih državne uprave na teh področjih, ter v drugih 
oblikah družbenega upravljanja. 

7. člen 
Ljudski odbori — kot organi ljudske samouprave 

— so temeljni organi oblasti delovnega ljudstva Ljud- 
ske republike Slovenije in najvišji organi oblasti 
občine, mesta in okraja. 

Okrajni in mestni ljudski odbori so sestavljeni iz 
okrajnega oziroma mestnega zbora in zbora proizva- 
jalcev. 

Odbornike občinskega, mestnega in okrajnega 
ljudskega odbora volijo kot svoje predstavnike in jih 
odpoklicujejo prebivalci občine, mesta oziroma okra- 
ja; odbornike zbora'proizvajalcev okrajnega oziroma 
mestnega ljudskega odbora pa volijo in odpoklicujejo 
proizvajalci v mestu oziroma okraju. 

Delovno ljudstvo v občini, mestu in okraju sode- 
luje pri izvrševanju oblasti tudi neposredno z referen- 
dumom, na zborih volivcev, z udeležbo državljanov v 
upravi in pravosodju ter v drugih oblikah. 

8. člen 

Uresničujoč samoupravo v občini, mestu in okra- 
ju, prenaša delovno ljudstvo Ljudske republike Slo- 
venije na republiške organe oblasti izvrševanje tistih 
zadev, ki imajo splošen pomen za republiško družbeno 
skupnost. 

Pravice in dolžnosti republiških organov oblasti 
so določene z ustavo. 

Samo z zakonom se smejo za opravljanje zadev, 
ki spadajo v republiško pristojnost, v občini, mestu 
oziroma okraju ustanoviti upravni organi, ki so pod- 
rejeni naravnost republiškim upravnim organom. 

9. Člen 
Republiški organi oblasti imajo tele pravice in 

dolžnosti: 
zagotavljajo planski razvoj narodnega gospodar- 

iva T Ljudski republiki Sloveniji v okviru enotnega 

gospodarskega sistema in družbenega plana Federa- 
tivne ljudske republike Jugoslavije; 

urejajo na prosvetnem, znanstvenem in kulturnem 
področju in na področjih ljudskega zdravstva in so- 
cialne politike vprašanja, ki imajo splošen pomen za 
Ljudsko republiko Slovenijo, in zagotavljajo temeljne 
pogoje za razvoj prosvete, znanosti in kulture in za 
varstvo ljudskega zdravja; zagotavljajo enotnost šol- 
skega sistema in pouka; skrbijo, da se v redu izvršujejo 
javne naloge na socialnem področju; 

skrbijo za to, da se uresničujejo in varujejo 
samoupravne pravice proizvajalcev v gospodarstvu 
in samoupravne pravice delovnega ljudstva v občini, 
mestu in okraju ter v zavodih; 

skrbijo za to, da se uresničujejo in varujejo svo- 
boščine in demokratične pravice državljanov in nji- 
hova enakopravnost ne glede na narodnost, raso in 
vero; varujejo pravice narodnih manjšin v Ljudski 
republiki Sloveniji in jim zagotavljajo enakopravnost 
v družbenem življenju; 

zagotavljajo enotnost pravnega reda v Ljudski 
republiki Sloveniji ter zakonitost in enotno uporabe 
zakonov; 

skrbijo za organizacijo in delovanje organov 
oblasti in spravljajo v sklad delo ljudskih odborov z 
enotnim sistemom oblasti; 

organizirajo pravosodje v Ljudski republiki Slo- 
veniji; 

zagotavljajo in varujejo javni red na ozemlju 
Ljudske republike Slovenije; 

. sodelujejo pri izvrševanju za^ev iz izključne pri- 
stojnosti federacije na področju varstva družbene in 
politične ureditve; opravljajo druge zadeve, ki so jim 
dane z zveznimi zakoni in drugimi predpisi. 

Te pravice in dolžnosti izvršujejo republiški orga- 
ni oblasti v okviru pristojnosti, ki je določena zanje 
s tem zakonom. 

10. člen 

Razen tistih pravic, ki so z ustavo določene za 
zvezne in republiške organe oblasti, opravljajo ljudski 
odbori samostojno vse zadeve, ki imajo splošen pomen 
za skupnost v gospodarskem, komunalnem, kulturnem 
in socialnem življenju in razvoju občine, mesta ozi- 
roma okraja. 

Ljudski odbori izdajajo na podlagi in v mejah 
pravic, ki so jim dane z zakonom in s splošnimi pred- 
pisi višjih državnih organov, dopolnilne predpise za 
«reditev zadev iz svoje pristojnosti; v zadevah, ki 
imajo splošen pomen za gospodarski, komunalni, kul- 
turni in socialni razvoj občine, mesta oziroma okraja, 
pa izdajajo samostojno predpise in druge akte, če te 
zadeve niso urejene z zakonom. 

Ljudski odbori neposredno izvršujejo zvezne in 
republiške zakone s tem, da izdajajo upravne odločbe 
in opravljajo druga upravna opravila, kolikor to z 
ustavo ali zakonom ni dano v pristojnost zveznih 
oziroma republiških organov oblasti. 

Občinski ljudski odbor opravlja vse zadeve, ki 
imajo   splošen   pomen   za   gospodarski,   komunalni, 
kulturni in socialni  razvoj  občine, kolikor za po-  , 
samezne  zadeve  ni  določena  pristojnost okrajnega 
ljudskega odbora. 

Ljudski odbori volijo sodnike okrajnih in okrožnih 
sodišč po določbah posebnega zakona. 
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Svojo organizacijo in delo predpiše ljudski odbor 
s statutom. 

11. člen 

Ljudski odbor izvršuje oblast na podlagi in v 
mejah ustave in zakonov. 

Pri opravljanju zadev iz svoje pristojnosti se 
opira ljudski odbor na gospodarske in druge druž- 
bene organizacije, samoupravne zavode in društva ter 
na pobudo državljanov; nasproti tem organizacijam, 
zavodom in društvom ima ljudski odbor samo tiste 
pravice, ki so določene z zakonom. 

12. člen 

h r1k*UdSi!^ °dbor razPolaSa sam s tistim delom do- 
•••••, ki ga gospodarske organizacije v skladu z 

zveznim m republiškim družbenim planom oddajo 
onemi mestu oziroma okraju; ljudski odbor ima pra- 
nco ao odstotka davkov, določenega z zakonom, in 
,2° vP^Jati skalno doklado; občinski in mestni 

krniP«.-       •       imata   tudi   PraviC0   VPelJati    P°sebni 
Krajevni prispevek. 

MestnÌU?nS\ °dbor samost°ino sprejme proračun, 
družbeni   k   1• 4udski odbor samostojno sprejmeta 

nipmiU
0
dsk'i °dbor ima nadzorstvo nad gospodarje- 

2m»-' SP fmm, Umskim premoženjem; občinski 
••••«?•• D\1JUds,ki °dbor ^P°<»arita z vsemi 
nie kol k„ ?° PJI* ki S0 Splošno lJudsko Premože- 
or^nnm P/aV.1Ca ne pripada druS'm državnim 
skupnostim      °darskim   «Sonizacijam.   zavodom   in 

13. člen 

saKsna njegova z zakonom določena pravica. 

2. Ljudska republika Slovenija in Federativna ljudska 
republika Jugoslavija 

14. člen 

Razen  z  zvezno  ustavo  določenih  pravic   ki  iih 

15. člen 

SJLrCegobmoÜäan.eSa drŽaVnega! «Ä 
tUdiBÌa„g0VnÌpr0met V Ljudski "publiki Sloveniji in 
K ÏZ' PrTet, T11- LÌUdsk0 rePuMik° SloVe- 
Sudske •,•*£ ljTUdsk mi .rePublikanii Federativne 
ome M  zPnS    • Ju*°s

4
laviJe Je fort in 8e ne more 

SSSShUSS1"1 aktom republiških °"anov •» 

16. člen 

Zvezni zakoni in drugi akti zveznih organov ve- 
ljajo na ozemlju Ljudske republike Slovenije. 

Ce se zvezni zakon in zakon Ljudske republike 
Slovenije ne ujemata, se uporablja zvezni zakon. 

17. člen 

Upravni in sodni akti in listine državnih organov 
drugih ljudskih republik Federativne ljudske repu- 
blike Jugoslavije imajo enako veljavo v Ljudski re- 
publiki Sloveniji. 

18. člen 

Državljani drugih ljudskih republik federativne 
ljudske republike Jugoslavije uživajo na ozemlju 
Ljudske republike Slovenije enake pravice kakor 
državljani Ljudske  republike Slovenije. 

II. REPUBLIŠKI ORGANI OBLASTI 

A. LJUDSKA SKUPŠČINA 

1. Pravice Ljudske skupščine 

19. člen 

Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije 
je predstavnik suverenosti slovenskega naroda in naj- 
višji organ oblasti  Ljudske republike Slovenije. 

Ljudska skupščina Izvršuje svoje pravice in dolž- 
nosti na podlagi in v mejah zvezne ustave, ustave 
f-judske republiko Slovenije in zveznih zakonov. 

20. člen 

Ljudska skupščina izvršuje pravice, ki pripadajo 
republiškim organom oblasti, neposredno in po Izvrš- 
nem svetu kot svojem izvršilnem organu. Nekatere 
izvršilne zadeve pa opravljajo po smernicah in pod 
nadzorstvom Izvršnega sveta republiški upravni organi. 

Pravice, ki pripadajo republiškim organom oblasti 
na področju pravosodja, izvršuje Vrhovno sodišče 
Ljudske republike Slovenije na podlagi zakonov. 

21. Člen 

Samo Ljudska skupščina je pristojna: 
1. da spreminja ustavo Ljudske republike Slove- 

nije; 
2. da sprejema republiške zakone, republiški 

družbeni plan in republiški proračun; da potrjuje 
končni obračun o izpolnitvi republiškega družbenega 
plana in sklepni račun o izvršitvi republiškega pro- 
računa; 

3. da voli in razrešuje predsednika in člane Izvrš- 
nega sveta; 

4. da voli in razrešuje sodnike Vrhovnega sodišča 
Ljudske republike Slovenije; 

5. da voli z zvezno ustavo določeno število ljud- 
skih poslancev za Zvezni zbor Zvezne ljudske skup- 
ščine in jih odpoklicuje; 

6. da sklepa dogovore z Ljudsko republiko Hrvat- 
sko o teritorialnih spremembah med Ljudsko republiko 
Slovenijo in Ljudsko republiko Hrvatsko; take dogo- 
vore pa mora predložiti v potrditev Zvezni ljudski 
skupičinit 
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7. da daje smernice za delo Izvršnega sveta; 
8. da ustanavlja samoupravne zavode in posebne 

šole, ki imajo pomen za vso republiko, ter visoke šole; 
9. da podeljuje amnestijo za kazniva dejanja, ki 

so določena z republiškimi zakoni; 
10. da odloča o podaljšanju mandata občinskim, 

mestnim in okrajnim ljudskim odborom največ za 
eno leto in o razpisu splošnih volitev za ljudske od- 
bore še pred potekom časa, za katerega so bili iz- 
voljeni; da odloča o ugovorih, ki jih podajo za varstvo 
svojih samoupravnih pravic ljudski odbori zoper akte 
Izvršnega sveta. 

Skupščina sprejema deklaracije in resolucije o 
zadevah, ki spadajo v pristojnost republiških organov 
oblasti, in o drugih vprašanjih, ki imajo splošen po- 
men za Ljudsko republiko Slovenijo. 

Skupščina daje priporočila za delo državnih orga- 
nov, samoupravnih zavodov in gospodarskih organi- 
zacij. 

22. člen 

Ljudska skupščina samostojno sprejema zakone. 
Na področjih, na katerih so izdani zvezni splošni 

zakoni, sprejema Ljudska skupščina zakone v skladu 
z načeli, postavljenimi v zveznih zakonih. 

Na področjih, na katerih so izdani zvezni temelj- 
ni zakoni, sprejema Ljudska skupščina dopolnilne 
zakone. 

Na področjih izključne zvezne zakonodaje lahko 
sprejema Ljudska skupščina zakone samo, če in koli- 
kor je za to posebej pooblaščena z zveznim zakonom. 

Ljudska skupščina sme v zadevah s področja 
zvezne splošne in temeljne zakonodaje sprejeti repu- 
bliški zakon tudi takrat, kadar ni zveznega zakona. 
Če se pozneje izda zvezni temeljni zakon, prenehajo 
veljati tiste določbe republiškega zakona, ki so na- 
našajo na vprašanje, ki je urejeno z zveznim temelj- 
nim zakonom. 

23. člen 

Samo z zakonom se smejo urejati zadeve, ki !>c 
tičejo: organizacije oblasti in javnih služb, ki so 
splošnega pomena; republiškega državljanstva; raz- 
delitve Ljudske republike Slovenije na občine, mesta 
in okraje; volitev in odpoklica ljudskih predstavni- 
kov; društev, zborovanj in shodov; amnestije in po- 
milostitve; planskega vodstva narodnega gospodar- 
stva; gospodarskih organizacij; prometa, zvez in cest; 
dobrin, ki so v splošni rabi; proračuna, družbenega 
prispevka, davkov in drugih davščin; izkoriščanja 
naravnih bogastev in sil; univerze in visokih šol, sploš- 
nih izobraževalnih, posebnih, strokovnih in osnovnih 
šol; dela; družine, zakonske zveze in skrbništva; za- 
tiranja nalezljivih bolezni; uslužbencev državne ad- 
ministracije in tudi druge zadeve'iz izključne pristoj- 
nosti republiških organov oblasti. O teh zadevah 
smejo ljudski odbori izdajati predpise samo, če in 
kolikor so za to posebej pooblaščeni z zakonom. 

Ljudska skupščina postavlja z zakonom samo 
splošna načela za predpise ljudskih odborov ali pa 
z zakonom ureja samo temeljna vprašanja o zadevah, 
ki imajo splošen pomen za gospodarski, komunal- 
ni, kulturni in socialni razvoj občine, mesta oziroma 
okraja, če to zahteva splošna korist republike. Ljud- 
ski odbori izdajajo v takih zadevah svoje predpise 
y okviru splošnih načel, postavljenih z republiškim 

zakonom, oziroma dopolnjujejo s svojimi predpisi 
ustrezne določbe republiškega zakona. Ce ni republi- 
škega zakona, lahko ljudski odbori samostojno izda- 
jajo svoje predpise. Če se pozneje izda republiški 
zakon, prenehajo veljati predpisi ljudskega odbora, 
ki se nanašajo na temeljna vprašanja, ki so urejena 
z republiškim zakonom. 

Če se predpis ljudskega odbora ne ujema s pred- 
pisi republiškega zakona, se uporablja republiški 
zakon. 

24. člen 

Z republiškim družbenim planom se zagotovijo 
republiškim organom oblasti samo tista z zakonom 
določena finančna sredstva, ki so namenjena za za- 
deve iz njihove pristojnosti, za pomoč mestom in 
okrajem in za pomoč zavodom in gospodarskim orga- 
nizacijam, ki imajo splošen pomen za Ljudsko repu- 
bliko Slovenijo. 

Z republiškim proračunom se določijo in razdelijo 
finančna sredstva, ki so potrebna za zadeve iz repu- 
bliške pristojnosti in za delo republiških organov in 
zavodov. 

25. člen 

Ljudska skupščina lahko sklene, da se zakonski 
predlog — in sicer preden ga skupščina sprejme ali 
potem ko ga je že sprejela — ali pa tudi kakšno 
drugo vprašanje iz pristojnosti republiških organov 
oblasti predloži volilnemu telesu, da o njem odloči 
(referendum). 

Referendum lahko predlaga petina članov enega 
doma ali Izvršni svet. 

Odločitev volilnega telesa je obvezna. Dve leti 
po referendumu se ne more izdati zakon ali drug akt, 
ki bi bil v nasprotju z odločitvijo volilnega telesa. 

O referendumu bo izdan poseben zakon. 

26. člen 

Zakoni se objavljajo v uradnem listu. Zakon 
začne veljati osmi dan po objavi, če zakon sam ne 
določi drugače. 

27. člen 

Zakon ne more imeti učinka za nazaj, razen če 
je to v zakonu izrecno določeno. 

Zakon, ki določa kazni, ima lahko učinek za na- 
zaj samo, če je za storilca milejši. 

28. člen 

Ljudska skupščina se voli za štiri leta. 
Skupščina lahko podaljša svoj mandat v vojni ali 

v drugih izrednih razmerah za čas, dokler tako stanje 
traja. 

Skupščina lahko sklene, da se razpusti, še preden 
preteče doba. za katero je bila izvoljena. 

29. člen 

Volitve v nevo Ljudsko skupščino morajo biti raz- 
pisane, preden poteče zadnji dan dobe, za katero je 
bila skupščina izvoljena. 

če si je Ljudska skupščina podaljšala mandat, 
morajo biti razpisane volitve brž ko prenehajo okoli- 
ščine, zaradi katerih si je podaljšala mandat. 
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Od dneva, ko se Ljudska skupščina razpusti, pa 
do dneva volitev v novo Ljudsko skupščino ne smejo 
preteči več kot trije meseci in ne manj kot dva 
meseca. 

30. člen 

Spremembo ustave lahko predlaga najmanj 20 po- 
«lancev enega doma ali Izvršni svet. 

Skupščina sklepa najprej v vsakem domu z ve- 
čino glasov o tem, ali naj se vzame predlog za spre- 
membo ustave v obravnavo. 

Sprememba ustave je sprejeta, če glasuje zanjo 
m petme članov vsakega doma. 

'• Doma Ljudske skupščine 

31. člen 

•,1•••8•°. skuPščin° sestavljata dva doma: Repu- 
bliški zbor m Zbor proizvajalcev. 

32. člen 

jih SvoS*- ZH°C sestavlJai° ljudski poslanci, ki 
splošne I Jrzavl'ani * okraJ* in mestih na podlagi 
splošne enake • neposredne volilne pravice. 

ki jih L^O^M'7-af-alCeV sestavlJ°J° Uudski poslanci, 
Si orevoÄ   SÜ ProizvaJalci. ki delajo v proizvod- 

Tkupnem druîb deŽena f°,sPoda"ka področja pri 
Slovence. em   Pt°duktu   LJudske   republike 

33. člen 

lianiH^mSr-lan? zaRePub^ki zbor volijo držav- 
Ä pÄS.0kttJDl P° P-vilu: en poslance na 

34. člen 

kot^eSvSeTvoHh21101  ••^1••*   voiijo 

35. člen 

vsak posebej v SVOjl proizvajalski skupini. 

v indust •Ska
rifrt

kUPr °bseff£i delavce in uslužbence 
prevozu lu' t•"'-•' 5ozdarstvu. gradbeništvu, prevozništvu, trgov.m, gostinstvu in pri komunalnih 

«•6••
•?•8••,•/•••1•, 0bseg.a kmete' ki so •1•* kme- 

posesVev        g> '^ in uslužb°nce kmetijskih 

štvu°brtna SkUPÌna °bseSa deIovne ^udi v obrtni- 

••2•.1•^•,°'"•• *kup,,ni !e *»"i» P~taB=l 

36. člen 
Za poslanca Republiškega zbora je lahko voljen 

vsak državljan, ki ima splošno volilno pravico. 
Za poslanca Zbora proizvajalcev je lahko voljen 

vsak proizvajalec, ki ima splošno volilno pravico in 
pripada proizvajalski skupini, iz katere se voli po- 
slanec. Za poslanca Zbora proizvajalcev je lahko voljen 
tudi sindikalni funkcionar, ki so ga proizvajalci izvolili 
za funkcionarja. 

Poslancu, ki za trajno preneha biti proizvajalec 
ali spremeni proizvajalsko skupino, v kateri je bil 
izvoljen, preneha mandat. 

37. člen 
Ljudski poslanci Republiškega zbora pridobijo 

pravice članov okrajnega oziroma mestnega zbora 
tistega okrajnega oziroma mestnega ljudskega odbora, 
na katerega območju so bili izvoljeni. 

Člani Zbora proizvajalcev pridobijo pravico čla- 
nov zbora proizvajalcev tistega okrajnega oziroma 
mestnega ljudskega odbora, na katerega območju so 
bili izvoljeni. 

38. člen 
Volivci imajo pravico odpoklicati ljudskega po- 

slanca. 
39. člen 

O volitvah in odpoklicu ljudskih poslancev so 
glasuje tajno. 

40. člen 
Republiški zbor in Zbor proizvajalcev sta enako- 

pravna: 
1. kadar odločata o spremembi ustave; 
2. kadar sprejemata republiški družbeni plan in 

republiški proračun; kadar potrjujeta končni obračun 
o izpolnitvi republiškega družbenega plana in sklepni 
račun o izvršitvi republiškega proračuna; 

3. kadar sprejemata zakone s področja gospodar- 
stva, dela in socialnega zavarovanja; 

4. kadar sklepata o razpisu referenduma o zade- 
vah s področja gospodarstva, dela in socialnega za- 
varovanja; 

5. kadar odločata o podaljšanju mandata Ljudske 
skupščine, o tem, ali so prenehale okoliščine, zaradi 
katerih je bil podaljšan mandat Ljudske skupščine, 
in o tem, da se Ljudska skupščina razpusti pred po- 
tekom dobe, za katero je bila izvoljena; 

6. kadar odločata o nagradah ljudskih poslancev 
in o prejemkih predsednika, podpredsednika in taj- 
nika Ljudske skupščine ter predsednika in članov 
Izvršnega sveta; 

7. kadar sklepata o ugovorih, ki jih podajo ljud- 
ski odbori za varstvo svojih samoupravnih pravic na 
področju gospodarstva, dela in socialnega zavaro- 
vanja; 

8. kadar sprejemata deklaracije in resolucije o 
vprašanjih s področja gospodarstva, dela in socialnega 
zavarovanja. 

41. člen 
Republiški zbor in Zbor proizvajalcev zasedata 

vsak posebej. 
Predlog zakona, ki ga enakopravno sprejemata oba 

doma, se lahko predloži enemu ali drugemu domu. 
Doma lahko skleneta, da bosta na skupni seji 

obravnavala posamezen zakonski predlog ali drago 
vprašanj«,   o   katerem   odločata   oba   doma   enako- 
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pravno; vendar glasujeta o zakonskih predlogih vsak 
dom zase na svoji seji. 

42. člen 
Na skupni seji obeh domov Ljudska skupščina: 
1. voli in razrešuje predsednika in člane Izvri- 

nega sveta; 
3. voli in razrešuje predsednika, podpredsednika 

in tajnika Ljudske skupščine; 
3. voli in razrešuje sodnike Vrhovnega sodišča 

Ljudske republike Slovenije; 
4. voli in razrešuje člane odborov in komisij 

Ljudske skupščine; 
5. razglasi spremembo ustave. 

43. člen 
Vse zadeve iz pristojnosti Ljudske skupščine, 

razen tistih, o katerih odločata oba doma enako- 
pravno ali na skupni seji obeh domov, in tistih, » 
katerih odloča samo Zbor proizvajalcev, opravlja 
samo Republiški zbor. 

Člani Zbora proizvajalcev imajo pravico pred- 
lagati Republiškemu zboru, naj se spremeni zakonski 
predlog, o katerem sklepa samo Republiški zbor, in 
tudi dajati predloge za spremembo zakonov, ki jih 
je sprejel samo Republiški zbor. 

44. člen 
Predlog zakona ali drugega akta, o katerem 

enakopravno odločata oba doma, je sprejet, če je 
izglasovan v obeh domih v enakem besedilu. 

Vsak dom ima pravico predlagati, naj se spre- 
meni predlog zakona ali kakšnega drugega akta, ki 
ga je že izglasoval drugi dom. Tako spremenjeni 
predlog se vrne v pritrditev domu, od katerega je 
predlog prišel. 

Ce se doma ne zedinita glede besedila zakona, 
določita skupno komisijo, sestavljena iz enakega šte- 
vila poslancev obeh domov z nalogo, da doseže so- 
glasje. 

Če sé v komisiji ne doseže soglasje med večine 
predstavnikov enega in drugega doma ali če doma 
ne potrdita besedila, ki ga predlaga komisija, se ob- 
ravnavanje spornega vprašanja preloži za sedem dni. 

Po tem roku se na sejah znova obravnavajo vpra- 
šanja, o katerih ni bilo doseženo soglasje. Če se tudi 
po dveh zaporednih obravnavah ne doseže soglasje, 
se Ljudska skupščina razpusti in razpišejo volitve za 
novo Ljudsko skupščino. 

45. člen 
Spore o pristojnosti med domoma rešuje Ljudska 

skupščina na skupni seji obeh domov. 

46. člen 
Zbor proizvajalcev lahko daje priporočila gospo- 

darskim organizacijam za njihovo delo ter državnim 
organom in samoupravnim zavodom o vprašanjih s 
področja gospodarstva, dela in socialnega zavaro- 
vanja. 

Zbor proizvajalcev lahko v mejah z zakonom 
določenih pravic izdaja odloke za delo gospodarskih 
organizacij, državnih organov in samoupravnih za- 
vodov. 

47. člen 
Republiški zbor in zbor proizvajalcev sklepate 

vsak sam o verifikaciji mandatov svojih Hanov. 

43. člen 

Vsak dom lahko sklene, da se razpusti, še preden 
preteče doba, za katero je bila Ljudska skupščina 
izvoljena; vendar pa dela še naprej, dokler ni iz- 
voljen novi dom. Novi dom se razpusti, ko preteče 
doba, za katero je bila izvoljena Ljudska «knpščina. 

49. člen 

Vsak dom sprejme svoj poslovnik, oba doma sku- 
paj pa poslovnik za skupne seje. 

\ Predsednik Ljudske skupščine in predsednika 
domov 
50. člen 

Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije si 
Izvoli izmed poslancev predsednika, enega ali dva 
podpredsednika in tajnika. Izvoli jih za dobo, zi 
katero je sama izvoljena. 

Predsednik, podpredsednik in tajnik ostanejo na 
svojem mestu tudi še po razpustu skupščine do iz- 
volitve novega predsednika, podpredsednika in taj- 
nika. 

Predsednik Ljudske skupščine predstavlja skup- 
ščino, podpisuje skupno s predsednikom Izvršnega 
sveta ukaze o razglasitvi zakonov, vodi skupne seje 
obeh domov ter skrbi za to, da se dela po poslovniku 
in da se izvršujejo sklepi skupščine in njenih domov. 

Kadar je predsednik skupščine zadržan, ga na- 
domestuje podpredsednik. 

Predsednik oziroma podpredsednik skupščine se 
ne sme udeleževati obravnave in tudi ne sme glaso- 
vati, kadar vodi sejo. 

Tajnik Ljudske skupščine skrbi za njeno admi- 
nistracijo. 

51. člen 

Vsak dom si izvoli za eno leto izmed sebe vsak 
svojega predsednika, podpredsednika in po tri za- 
pisnikarje. 

Predsednik doma vodi seje doma in skrbi, da se 
dela po poslovniku. 

Predsednik oziroma podpredsednik doma se ne 
sme udeleževati obravnave in tudi ne sme glasovati, 
kadar vodi sejo. 

i. Pravice in dolžnosti ljudskih poslancev 

52. člen 

Vsak poslanec ima pravico, dajati domu, katerega 
član je, predloge zakonov, odlokov, priporočil, dekla- 
racij in resolucij. Poslanci imajo tudi pravico dajati 
predloge takšnih odlokov, priporočil, deklaracij in 
resolucij, o katerih sklepa Ljudska skupščina na 
fknpni seji obeh domov. 

Poslanci imajo pravico sodelovati v vsakem od- 
boru svojega doma, čeprav niso člani odbora; nimajo 
pa pravice glasovati. 

». člen 

Vsak poslanec ima pravico obrniti se z vprašanji 
na Izvršni svet. Izvršni svet odgovori na vprašanje 
na seji doma ali na skupni seji obeh domov ali pa 
pismeno. 

Poslanec, ki je postavil vprašanje, ima pravico 
predlagati domn oziroma skupščini, naj začne obrav- 
navo o vprašanju, ki ga je postavil. 
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Vsak poslanec ima pravico zahtevati po svojem 
domu pojasnila od državnega sekretarja, predsednika 
sveta ali od sekretarja sveta. Državni sekretar, pred- 
sednik sveta oziroma sekretar sveta mora dati zahte- 
vano pojasnilo pismeno, razen če sklene dom ali skup- 
šična, naj ga da osebno na seji. 

54. člen 

Člani Republiškega zbora morajo o svojem delu 
ter o delu Republiškega zbora in Ljudske skupščine 
poročati volivcem neposredno ali pa po okrajnem ozi- 
roma mestnem zboru tistega ljudskega odbora, v ka- 
terem imajo odborniške pravice. 

V zadevah, ki spadajo v pristojnost Republiškega 
zDora ali Ljudske skupščine, ima okrajni oziroma 
mestni zbor ljudskega odbora, v katerem ima poslanec 
•?• Pr^e' pravico «iterati od poslanca, naj 
•Poroči _ Republiškemu zboru oziroma Ljudski skup- 
ščini njegov predlog ali njegovo mnenje; poslanec je 
pa dolžan to storiti. 

55. člen 

ter fHoL2^* Proizvajalcev morajo o svojem delu 
Mrrf.« v ProizvaJalcev in Ljudske skupščine 
poročati vohvcem neposredno ali pa po zboru proiz- 

XCnTskeSprgaavicïdSkega "^ * **•"» ^0 

ialcZ Z-l1eï^1 SP^dai0 V Prist°Ìn°st Zbora proizva- 
HudsW nX ke skPuščine ^• zbor proizvajalcev 
oravt/ •0••" v katerem •* Poslanec odborniške 
Zbol, ;T„PraV1C0, 2ahteVati od P°slanca. «4 sporoči Abora pro zvajalcev oziroma Ljudski skupščini njegov 
predlog ah njegovo mnenje; poslanec je pa dolžan to 

56. člen 

.tnln
P0SlanCi

x 
RePubli^ega zbora imajo pravico do stalne mesečne nagrade. f*»»«.o  ao 

Dolžnost poslancev Zbora proizvajalcev je častna- 
poslanci pa imajo pravico do povrak str0Škov ki 
îïùTA °Pra^ianja svojih poslanskih do£ 
nosü • tudi pravico do povračila izgubljeneea za- 
služka za čas. ko opravljajo svoje p'slansk?doll 

57. člen 

„m.!081*"1" ne. Sme biti Poklican na odgovornost, ne 
sme se mu vzeti prostost in tudi ne sme biti kaznovan 
za glasovanje ali izraženo mnenje v skupščini. 

Poslancu se brez dovoljenja doma, katerega član 

«aceti riVtetÌ Pr,°St0,St in 8e proti »Jemu • "°e 
takem C-1 *°*,io?e*' lazen,^ je bil zaloten pri 
kazen RW 

m deJani,\Za katero *e Podpisana kazen strogega zapora nad pet let ali hujša kazen. 
V takem primeru mora državni organ, ki ie poslancu 
vze  prostost ali začel zoper njega kazeX pCtopek, 
a Ä°aZnamtl Prfdsedniku Ljudske skupščine; 

ta predloz! zadevo ustreznemu domu, da odloči al 
naj se postopek nadaljuje oziroma ali Vai Stane 
odvzetje prostosti v veljavi. J       " 

n^5adaf d0m nÌ zbran> da mandatno-imunitetni 
odbor ustreznega doma dovoljenje za to, da se sme 
poslancu vzeti prostost in začeti oziroma nadaljevati 
zoper njega kazenski postopek; potrebna pa je 
naknadna potrditev doma. 

58. člen 
Ljudski poslanec ne more biti pbenem uslužbenec 

• državni upravi in tudi ne sodnik. 

5. Seje 

59. člen 
Ljudska skupščina stalno zaseda vso dobo, za 

katero je bila izvoljena, in dela na ločenih sejak 
domov, na skupnih sejah obeh domov ter v stalnih im 
drugih odborih in komisijah. 

Nova Ljudska skupščina se zbere najpozneje tri- 
deseti dan po volitvah. 

60. člen 
Sejo posameznega doma skliče predsednik Ljud- 

ske skupščine na podlagi sklepa doma, na predlog 
predsednika doma, posameznega odbora, petine čla- 
nov doma ali Izvršnega sveta ali sam od sebe ali pa 
kadar to določa ta zakon. 

Skupno sejo obeh domov skliče predsednik Ljud- 
ske skupščine na podlagi sklepa skupščine ali na 
predlog enega doma, posameznega odbora ali Izvrš- 
nega sveta ah sam od sebe ali pa kadar to določa 
ta zakon. 

Če predsednik skupščine ae skliče seje, kadar jo 
to predpisano ali predlagano, se skupščina oziroma 
njen dom zbere na povabilo dvajsetih poslancev ali 
Izvršnega sveta. 

61. člen 
Republiški zbor oziroma Zbor proizvajalcev ve- 

ljavno sklepa z večino glasov na seji, na kateri je 
navzočih večina poslancev enega oziroma drugega 
zbora. 

Ljudska skupščina na seji obeh domov veljavno 
sklepa z večino glasov, če je navzočih večina po- 
slancev enega in drugega doma. 

6. Odbori in komisije 

62. člen 

Republiški zbor in Zbor proizvajalcev imata vsak 
kot svoja stalna odbora: zakonodajni odbor in man- 
datno-imunitetni odbor. 

Vsak dom lahko ustanovi stalne odbore tudi za 
druge zadeve iz svoje pristojnosti, anketne odbore 
ter druge odbore in komisije za opravljanje posebnim 
nalog. 

Ljudska skupščina ima kot stalni komisiji: komi- 
sijo za razlago zakonov in komisijo za ljudske od- 
bore. 

Če je potrebno, se lahko ustanovijo tudi odbori 
in druge komisije Ljudske skupščine. 

63. člen 
Člani Izvršnega sveta ne morejo biti funkcionarji 

Ljudske skupščine ali domov in tudi ne člani odborov 
in komisij. 

Predsednik ljudske skupščine ne more biti član 
odbora ali ko» jije. 

64. Sien 
Odbori proučujejo zakonske predloge, obravna- 

vajo vprašanja, ki jih sprožijo odborovi člani in 
druga vprašanja iz pristojnosti doma in dajejo svo- 
jemu domu poročila in predloge. 

Vsak zakonski predlog mora biti obravnavan 
v ustreznih odborih doma, preden se da v obravnave 
domu, razen če dom sklene, naj se obravnava p* 
hitrem postopku. 

Vsak član odbora ima pravico predlagati, naj 
se dajo na dnevni red odborove seje vsa vprašanja. 
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ki se nanašajo na uporabo zakonov, na delo državnih 
organov, samoupravnih zavodov in gospodarskih orga- 
nizacij ali na druge zadeve, ki imajo splošen pomen 
ali pa pomen za volilno enoto, v kateri je bil izvoljen, 
kolikor to spada v področje odbora, ali pa načeti taka 
vprašanja kar med obravnavanjem v odboru. 

Poslanec, ki ni član odbora, ima pravico, da v 
odboru svojega doma sproži vprašanje iz odborovega 
področja. Odbor odloči, ali se tako vprašanje da na 
dnevni red. 

65. člen 

Odbori lahko sprejemajo resolucije in dajejo v 
mejah svojega delovnega področja priporočila za 
delo državnih organov, samoupravnih zavodov in go- 
spodarskih organizacij. 

66. člen 

Odbori lahko zahtevajo od Izvršnega sveta, naj 
jim odgovori na vprašanja in da pojasnila o svojem 
delu. 

Člani Izvršnega sveta se lahko udeležujejo od- 
borovih sej in lahko sodelujejo pri obravnavi, nimajo 
pa pravice glasovati. 

Izvršni svet lahko predlaga, naj se dajo na dnev- 
ni red odborove seje posamezna vprašanja in tudi. 
naj se skliče odbor zato, da mu razloži svoje stališče 
o takih vprašanjih. Odbor taka vprašanja lahko ob- 
ravnava, sprejema resolucije in da priporočila. 

Odbor lahko zahteva od državnih sekretarjev, 
predsednikov svetov, sekretarjev svetov, podsekretar- 
jev, direktorjev in drugih uslužbencev in strokovnja- 
kov, naj mu ustno ali pismeno odgovorijo na vprašanja 
ali dajo poročila in pojasnila. 

Odbor lahko zahteva od poslanca, naj mu poroča 
o stanju v svoji volilni enoti oziroma v gospodarskih 
organizacijah, ki so ga izvolile. 

67. člen 

Odbori lahko opravljajo ankete in zaslišanja. 
V ta namen smejo zahtevati od vseh državnih orga- 
nov, samoupravnih zavodov in gospodarskih organi- 
zacij potrebne podatke, spise in listine. 

68. člen 

Komisija za razlago zakonov daje obvezne raz- 
lage republiških zakonov. 

Predlog za razlago zakona lahko da vsak ljudski 
poslanec, odbor doma, Izvršni svet in Vrhovno sodišče 
Ljudske republike Slovenije. 

Obvezne razlage mora komisija predložiti pozneje 
v potrditev pristojnemu domu oziroma obema domoma. 

Komisija za razlago zakonov šteje devet članov; 
izvoli jih Ljudska skupščina izmed ljudskih poslan- 
cev na skupni seji obeh domov. 

Komisija za razlago zakonov dela tudi še po raz- 
pustu skupščine, dokler se ne izvoli nova komisija. 

69. člen 

Komisija za ljudske odbore odloča o sporih med 
okrajnim oziroma mestnim zborom in med zborom 
proizvajalcev okrajnega oziroma mestnega ljudskega 
odbora. 

Komisija za ljudske odbore preučuje ugovore, 
ki jih podajo za varstvo svojih samoupravnih pravic 
ljudski odbori zoper akte Izvršnega sveta, in obrav- 
nava druga vprašanja s področja organizacije in dela 

ljudskih odborov, za katera je pristojna Ljudska 
skupščina ter daje domoma oziroma Ljudski skup- 
ščini predloge za rešitev teh vprašanj. 

Člane komisije voli izmed ljudskih poslancev 
Ljudska skupščina na skupni seji obeh domov. 

Komisija za ljudske odbore dela tudi še po raz- 
pustu skupščine, dokler se ne izvoli nova komisija. 

70. člen 

Odbori in stalne komisije delajo po poslovniku. 
Poslovnik sprejme vsak odbor oziroma komisija, po- 
trdi pa ustrezni dom oziroma Ljudska skupščina. 

Vsak odbor oziroma vsaka stalna komisija ima 
svojega predsednika in tajnika, ki ju izvoli sama. 

Odbori enega doma in odbori obeh domov in 
komisije imajo lahko tudi skupne seje, če je to po- 
trebno. 

B. IZVRSNI SVET 

71. člen 

Ljudska skupščina poveri Izvršnemu svetu pred- 
stavljanje Ljudske republike Slovenije, skrb za izva- 
janje zakonov, nadzorstvo nad delom republiške 
uprave, nadzorstvo nad zakonitostjo dela ljudskih 
odborov in določenih samoupravnih zavodov, ter 
opravljanje drugih izvršilnih zadev iz pristojnosti 
republiških organov oblasti. 

72. člen 
Izvršni svet: 
1. skrbi, da se izvršujejo zakoni, republiški druž- 

beni plan in republiški proračun ter drugi akti Repu- 
bliške ljudske skupščine, Zveznega izvršnega sveta 
in Zvezne ljudske skupščine; izdaja predpise in 
ukrepe za njihovo izvrševanje; izdaja ukrepe za izvr- 
ševanje zadev iz pristojnosti republiških organov 
oblasti; opravlja splošno nadzorstvo nad uporabo 
zakonov; 

2. pripravi predloge republiškega družbenega 
plana, republiškega proračuna in drugih zakonov in 
jih predloži Ljudski skupščini: 

3. nadzoruje v mejah zakona zakonitost dela ljud- 
skih odborov; potrjuje statute ljudskih odborov okra- 
jev, mest in mestnih občin; odloča v mejah zakona o 
ugovorih, ki jih za varstvo svojih samoupravnih pravic 
podajo ljudski odbori zoper akte republiških upravnih 
organov, občinski ljudski odbori pa tudi zoper akte 
okrajnih ljudskih odborov; 

4. določa smernice za delo republiških upravnih 
organov ter smernice za delo ljudskih odborov v 
upravnih zadevah, ki spadajo v pristojnost republi- 
ških organov oblasti, katerih izvršitev pa je bila pre- 
nesena na ljudske odbore; 

5. ustanavlja republiške upravne organe, razen 
državnih sekretariatov in svetov; predpisuje organiza- 
cijo in delo republiških upravnih organov; izdaja 
temeljne predpise za organizacijo in delo upravnih 
organov ljudskih odborov in izdaja ukrepe za zboljša- 
nje dela administracije ljudskih odborov; skrbi za izva- 
janje uslužbenskega sistema; 

6. razveljavlja in odpravlja akte republiških 
upravnih organov, izdane izven upravnega postopka, 
če so v nasprotju z zveznimi ali republiškimi zakoni 
ali s predpisi zveznega ali republiškega izvršnega 
sveta ali s predpisi zveznih upravnih organov; odloča 
v upravnem postopku v mejah, ki jih določa zakon; 
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T. ustanavlja podjetja; izdaja temeljne predpise 
za organizacijo in delo samoupravnih zavodov, ki 
jih Ljudska skupščina ustanovi z zakonom; 

8. razpolaga s proračunsko rezervo Ljudske repu- 
blike Slovenije; 

9. imenuje in razrešuje državne sekretarje, sekre- 
tarje svetov, podsekretarje, republiškega javnega pra- 
vobranilca in druge višje uslužbence, za katere to 
določa zakon; 

10. izda ukaz o razpustu Ljudske skupščine, če 
se doma ue sporazumeta glede besedila zakona; raz- 
pisuje volitve za. Ljudsko skupščino; 

11. razglaša z ukazom zakone; skrbi za objavo 
republiških zakonov in drugih predpisov; 

12. daje pomilostitve v skladu s posebnim za- 
konom; 

15. opravlja druge z zakonom določene  zadeve. 
Izvršni svet lahko predloži Ljudski skupščini 

vsako vprašanje iz svoje pristojnosti, da ga obrav- 
nava in o njem odloči. 

Izvršni svet mora predložiti v pritrditev pristoj- 
nim odborom Republiškega zbora in Zbora proizva- 

<, jalcev osnutke svojih predpisov o ustanovitvi in o 
organizacijskih spremembah organov državne uprave, 
kolikor so s takimi predpisi zvezani izdatki, ki niso 
določeni s proračunom, ali izdatki, ki naj se krijejo 
u proračunske rezerve. 

73. člen 
Pri opravljanju nadzorstva nad delom ljudskih 

odborov ima Izvršni svet v mejah zakona pravico 
razveljaviti ali odpraviti nezakonite akte ljudskih 
odborov; v zadevah, ki niso urejene z zakbnom ali 
s splošnim predpisom višjega državnega organa, pa 
ima pravico razveljaviti ali odpraviti tudi take akte 
koristi     ° '  *  katetimi   so  ^zadete  splošne 

Ljudski odbor, katerega akt je razveljavljen ali 
odpravljen, ima pravico pritožiti se Ljudski skup- 
ščini zoper odločbo Izvršnega sveta. 

Izvršni svet lahko razpusti vsak ljudski odbor na 
območju Ljudske republike Slovenije ali pa samo 
okrajni ah mestni zbor ali samo zbor proizvajalcev, 
če je njihovo delo v očitnem nasprotju z ustavo ali 
zakonom. Člani razpuščenega odbora oziroma zbora 
imajo pravico do ugovora na Ljudsko skupščino. 

74. člen 
lt?Š• svet latko izdaJa uredbe za izvrševanje 

republiških zakonov, v drugih zadevah iz svoje pri- 
stojnosti pa odloke, navodila in odločbe. Izvršni svet 
sme izdajati predpise za izvrševanje zveznih zakonov 
m zveznih uredb samo, če je z zveznim zakonom ali 
zvezno uredbo za to pooblaščen. \ 

Izvršni svet izda uredbo o svoji organizaciji in 
delu, mora jo pa predložiti Ljudski skupščini v po- 
trditev. r 

75. ölen 
Izvršni svet dela na podlagi in v mejah zvezne 

m republiške ustave, zveznih in republiških zakonov 
m zveznih uredb. 

76. člen 
Izvršsi svet šteje dvajset do trideset članov 

i •   ,Pîfdsednika in druge člane Izvršnega sveta voli 
4udska   skupščina   izmed   poslancev   Republiškega 

Izvršni svet ima enega ali več podpredsednikov. 
Podpredsednike voli izmed sebe Izvršni svet in jih 
razrešuje. 

Kandidate za člane Izvršnega sveta lahko pred- 
laga 20 ljudskih poslancev. 

Ljudska skupščina izvoli Izvršni svet na prvi 
skupni seji obeh domov. 

77. člen 
Izvršni svet je izvoljen za isto dobo, za katero je 

izvoljena Ljudska skupščina. Skupščina pa lahko raz- 
reši ves Izvršni svet ali posamezne njegove člane še 
pred potekom te dobe. 

Izvršni svet dela tudi še po razpustu Ljudske 
skupščine, dokler ni izvoljen nov Izvršni svet 

78. člen 
Izvršni svet je za svoje delo odgovoren Ljudski 

skupščini. 
Izvršni svet mora poročati Ljudski skupščini o 

svojem delu. 
Ljudska skupščina lahko vsak čas zahteva od 

Izvršnega »veta, da ji poroča o svojem delu ali pa o 
posameznih zadevah iz svoje pristojnosti. 

Ljudska skupščina obravnava poročilo Izvršnega 
sveta. Po obravnavi lahko sprejme resolucije in da 
priporočila. 

Če ugotovi skupščina pri obravnavanju, da kakšen 
akt Izvršnega sveta ni v skladu z zakonom, ga lahko 
razveljavi. 

Te pravice izvršuje skupščina na skupni seji obeh 
domov ali pa na seji posameznega doma, če gre za 
zadevo, za katero je pristojen samo en dom. 

79. člen 
Na čelu Izvršnega sveta je predsednik. 
Predsednik Izvršnega sveta predstavlja Izvršni 

svet, vodi njegove seje, poroča v imenu Izvršnega 
sveta Ljudski skupščini o njegovem delu, podpisuje 
uredbe in skupno s predsednikom Ljudske skupščine 
ukaze o razglasitvi zakonov. 

Predsednik Izvršnega sveta ima pravico zadržati 
izvršitev takšnih aktov Izvršnega sveta, s katerimi 
se ne strinja, mora pa sporna vprašanja takoj 
predložiti Ljudski skupščini v odločitev. V tem pri- 
meru mora predsednik Ljudske skupščine takoj skli- 
cati sejo skupščine. 

Ce je predsednik Izvršnega sveta zadržan, ga 
nadomestuje tisti podpredsednik, ki ga določi Izvršni 
svet. 

80. člen 
Zadeve iz tvoje pristojnosti rešuje Izvršni svet 

na seji. 
Izvršni svet odloča z večino glasov. 

81. člen 
Izvršni svet lahko iz svojih članov sestavi odbore 

in komisije za preučitev posameznih vprašanj, za 
pripravo zakonskih predlogov, uredb in drugih aktov 
Izvršnega sveta in pa za izdajanje odločb o določenih 
zadevah iz pristojnosti Izvršnega svet P 

82. člen 
Izvršni svet izvoli izmed svojih članov sekretarja 

» g& rasreši. S; 
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Sekretar skrbi za administracijo Izvršnega sveta 
in opravlja druge zadeve, za katere ga pooblasti 
Izvršni svet. 

C. REPUBLIŠKA UPRAVA 

83. člen 
Za neposredno opravljanje določenih izvršilnih 

zadev iz pristojnosti republiških organov oblasti se 
ustanovijo državni sekretariati in drugi republiški 
upravni organi 

Za zadeve družbenega upravljanja, ki imajo na 
področjih prosvete, znanosti in kulture ter zdravstva 
in socialne politike splošen pomen, ter za opravljanje 
upravnih zadev Iz republiške pristojnosti na teh pod- 
ročjih se ustanovijo sveti. 

Republiški upravni organi so za svoje delo od- 
govorni Izvršnemu svetu. 

84. člen 

Republiški upravni organi samostojno opravljajo 
zadeve iz svoje pristojnosti na podlagi in v mejah 
zveznih in republiških zakonov, predpisov zveznega in 
republiškega izvršnega sveta in predpisov zveznih 
upravnih organov, izdanih v mejah pristojnosti fede- 
racije, ter v skladu s smernicami Izvršnega sveta. 

85. člen 

Republiški upravni organi izdajajo upravne od- 
ločbe in opravljajo druga upravna opravila samo v 
tistih zadevah, ki so z ustavo, zakonom ali uredbo 
dane v njihovo pristojnost 

Z republiškim zakonom, s katerim se postavijo 
splošna načela za predpise ljudskih odborov ali se 
uredijo temeljna vprašanja v zadevah, ki imajo splo- 
šen pomen za življenje in razvoj občine, mestu 
ali okraja, se izdajanje upravnih odločb in oprav- 
ljanje drugih upravnih opravil lahko da v pristojnost 
republiškim upravnim organom samo takrat, kadar 
je to splošnega pomena za republiko. 

Razen v tistih zadevah, katerih izvrševanje je 
dano v pristojnost zveznim ali republiškim upravnim 
organom, izdajajo ljudski odbori na podlagi zveznih 
in republiških zakonov in drugih predpisov upravne 
odločbe in opravljajo druga upravna opravila. 

86. člen 

Državni sekretariati in sveti se ustanovijo za za- 
deve ene ali več upravnih panog iz republiške pri- 
stojnosti. 

Samostojne uprave, upravni zavodi in drugi samo- 
stojni republiški upravni organi se ustanovijo za 
opravljanje posameznih vrst upravnih zadev iz repu- 
bliške pristojnosti. 

Državni sekretariati in sveti se ustanovijo, združijo 
ali odpravijo z zakonom, drugi samostojni republiški 
upravni organi pa z uredbo. 

87. člen 

Državni sekretariati so: Državni sekretariat za no- 
tranje zadeve, Državni sekretariat za pravosodno upra- 
vo, Državni sekretariat za gospodarstvo ter Državni 
sekretariat za proračun in državno administracijo. 

Sveta sta: Svet za za prosveto in kulturo ter Svet 
za zdravstvo in socialno politiko. 

88. člen 

Na čelu državnih sekretariatov so državni sekre- 
tarji. Državni sekretarji samostojno izvršujejo pravice, 
ki jih imajo državni sekretariati na podlagi zakonov 
in drugih predpisov. 

Državni sekretarji so za svoje delo odgovorni Izvrš- 
nemu svetu. 

Državni sekretarji prisežejo pred predsednikom Iz- 
vršnega sveta. Besedilo prisege določi Izvršni svet. 

89. člen 

Državni sekretar ima pravico izdajati pravilnike, 
odredbe in navodila za izvrševanje uredb in drugih 
predpisov Izvršnega sveta. Državni sekretar lahko iz- 
daja pravilnike, odredbe in navodila za izvrševanje 
zakona ali zvezne uredbe samo na podlagi posebnega 
z zakonom ali z zvezno uredbo danega pooblastila. 

Z zakonom ali uredbo se lahko predpiše, da mora 
državni sekretar posamezne pravilnike ali odredb« 
predložiti Izvršnemu svetu v pritrditev, preden jih 
izda. 

90. člen 

Državni sekretariati In sveti imajo v okviru svoje 
pristojnosti in v mejah, ki jih določi zakon,' pravico 

' nadzorovati zakonitost dela upravnih organov ljud- 
skih odborov In tistih zavodov In gospodarskih orga- 
nizacij, za katero je to določeno z zakonom ali 
uredbo. 

V izvrševanju tega nadzorstva ima državni sekretar 
oziroma svet pravico razveljaviti ali odpraviti nji- 
hove nezakonite akte. 

Državni sekretar oziroma svet ima pravico za- 
držati izvršitev nezakonitih aktov okrajnih in mest- 
nih ljudskih odborov in jih predložiti Izvršnemu 
svetu, da jih razveljavi ali odpravi. 

V zadevah, ki niso urejene z zakonom aH s pred- 
pisi drugih državnih organov, ima državni sekretar 
oziroma svet pravico in dolžnost, da opozori Izvršni 
svet na take akte ljudskih odborov, s katerimi so 
prizadete splošne koristi in da v mejah pristojnosti 
državnega sekretariata oziroma sveta predlaga Izvrš- 
nemu svetu ustrezne ukrepe, ki naj jih Izvršni 
svet odredi v mejah svoje pristojnosti. 

Upravni organ ljudskega odbora, zavod in gospo- 
darska organizacija imajo pravico pritožiti se Izvrš- 
nemu svetu zoper odločbe državnega sekretarja ozi- 
roma sveta, s katero je bil njihov akt razveljavljen 
ali odpravljen. 

Državni sekretar oziroma svet lahko razveljavi, 
spremeni ali zadrži odločbe, izdane • upravnem po- 
stopku, samo po predpisih oziroma načelih upravnega 
postopka. 

91. člen 

V državnem sekretariatu je lahko eden ali več pod- 
sekretarjev. 

Državni sekretar sme s pritrditvijo Izvršnega sveta 
prenesti posamezne pravice na podsekretarje. 

92. člen 

Svet je kolegijsko telo. 
Svet sestavljajo predstavniki samoupravnih za- 

vodov, strokovnih in družbenih organizacij ter držav- 
ljani, ki so se izkazali > svojim delom na področjih 
iz pristojnosti svota. 



štev. 5. — 12. II. 1953 URADNI LIST Stran 51 

Predsednika sveta ter člane sveta Izmed držav- 
ljanov imenuje in razrešuje Izvršni svet, druge člane 
sveta pa delegirajo določeni zavodi in organizacije. 

Izvršni svet lahko razreši posamezne delegirane 
ciane in zahteva od njihovih zavodov oziroma orga- 
nizacij, naj delegirajo druge predstavnike. 

Zavod oziroma organizacija lahko vsak čas od- 
pokliče člana, ki ga je delegirala v svet, in delegira 
drugega člana. 

Svet je za svoje delo odgovoren Izvršnemu svetu. 

93. člen 
Pri opravljanju upravnih zadev iz republiške pri- 

stojnosti svet lahko izdaja pravilnike, odločbe in oa- 
vochla za izvrševanje republiških uredb; za izvrše- 
jranje zakona ali zvezne uredbe sme izdajati te pre- 

ice samo, če je z zakonom ali zvezno uredbo za 
° P°°b"iščen. Upravne zadeve opravlja svet v skladu 

s smernicami  Izvršnega sveta. 
.. et sme izdajati priporočila za delo samouprav- 

am zavodov, obvezne odloke pa samo, če mu je dana 
ta pravica s posebnim zakonom. 

94. člen 

nrnNa relu sveta Je Pre<Jsednik. Predsednik sklicuje, 
rKL In in .V?dl seje sveta- Podpisuje pravilnike, 
oaredbe, navodila In obvezne odloke sveta in oprav- 
ili Se fadeve' ki so dane v njegovo področje i 
zakonom ali uredbo. 

Svet ima sekretarja. Sekretar vodi delo admini- 
stracije sveta in izvršuje sklepe sveta. 
,mi»ekretar,.sveta  Je državni   uslužbenec   in   samo- 
z zJako„Tna /a tlst,e.uPraYne ««deve, ki so mu dane 
z zakonom ah predpisom Izvršnega sveta. 

.aimaStartr;v£%^:oVvCatiSOdelOVaÜ P" ddu  ^' 

odgot/en6 sTo1rmu1vSSt°ï°SU,SVeta Je, "*"*« 
Posebej pooblaS: ••^•^  •• * 

95. člen 

or,•* Čd° drUSih samosloJ°it republiških upravnih 
k??ZZZstavij-°direktorii a,i dl^ »Ä 
upr:avrmt0

0
Jrng°anòm.rSUIe]0 ^•' kÌ *° *• ^ 

.•vnTi r,epu,bliš.ki uPra• organi imajo pri nadzor- 
odW   Zak0mt0s4° dela «P^vnib organov ljudskih 
S aktov i^eHI?rCe,Jt0t dfŽavni •••••{••* Kar se tace aktov ljudskih odborov, imajo samo pravico in 

fosi^nSt
m

OPOZOrÌÌÌ IZVr§Di Sret na Mihovo nezakoni- 
TXh • ,predla£.atl' naJ «da ustrezne ukrepe v 
mejah svojih pristojnosti. 

Izvršni svet lahko prenese na te vodilne usluž- 
bence posebne pravice, ki jih imajo državni sekretarji.. 
bamo ce je z zakonom za to pooblaščen 

Au wiak°n0m \n ? P^Pki lenega sveta se lahko 
svetih 1••• US f^l?* državnih sekretariatih, 
•1 •ln.v,d.ru^ repubhških upravnih organih pra- 
vica, da izdajajo odločbe v določenih zadevah. 

96. člen 

*n, ?•• u.PraVne °dl,o5,be državnih sekretariatov, sve- 
rTn°.drUS,h rePubllških upravnih organov je mogoče 
sprosti upravni spor pp določbah posebnega zakona. 

<n. t*** ••••\^•,°?• državnih sekretariatov, sve- 
to» m drugih republiških upravnih organov izdane na 
prvi stopnji v tak.l, zadevah, v katerih upravni spor 
m mogoč, se lahko poda pritožba Izvršnemu svetu, če 

ni z zakonom ali z uredbo določeno, da gre pritužba 
na kakšen drug državni organ. 

97. člen 

Uslužbenci republiških upravnih organov so od- 
govorni za škodo, ki jo napravijo državi z nezako- 
nitim delom. 

Država je odgovorna za škodo, ki jo napravijo 
uslužbenci s svojim nezakonitim delom državljanom 
ali pravnim osebam. Država ima pravico terjati po- 
vračilo plačane odškodnine od uslužbenca, ki je s 
svojim nezakonitim delom napravil škodo. 

Določbe prejšnjih odstavkov veljajo tudi glede 
odgovornosti predsednika in članov Izvršnega sveta. 

Končne določbe 

98. člen 

Z dnem. ko začne veljati ta ustavni zakon, pre- 
nehajo veljati VI., VIL, VUL. IX. in XII. poglavje 
ustave Ljudske republike Slovenije z dne 16. ja- 
nuarja 1947 in tudi druge določbe ustave, zakonov 
in drugih predpisov, ki so v nasprotju z določbami 
tega zakona. 

99. člen 

Ta zakon začne veljati, ko ga Ljudska skupščina 
razglasi, izvrši se pa po določbah posebnega zakona. 

St LS 24/1-53 
Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije 

Tajnik: 
Edo Mavric 1. r. 

Predsednik: 
Dr. Ferdo Kozak 1. r. 

14. 

ODLOK 

o razglasitvi 
zakona za izvršitev ustavnega zakona o temeljih 

družbene in politične ureditve in o organih oblasti 
Ljudske republike Slovenije 

Na podlagi 70. člena ustave Ljudske republike 
Slovenije z dne 16. januarja 1947 je Ljudska skup- 
ščina Ljudske republike Slovenije na seji dne "4>. 
januarja 1953 sprejela tale 

ODLOK 
Razglasi se In začne veljati zakon za izvršitev 

Ustavnega zakona o temeljih družbene in politične 
ureditve in o organih oblasti Ljudske republike Slo- 
venije, ki ga je sprejela Ljudska skupščina Ljudske 
republike Slovenije na seji dne 30. januarja 1953 in 
ki se glasi: 

ZAKON 
za izvršitev ustavnega zakona 

o   temeljih   družbene   in  politične   ureditve   in 
o organih oblasti Ljudske republike Slovenije 

PRVI DEI 

1. člen 
Ustavni  /.ukon o temeljih družbene in politične 

ureditve in o organih oblasti Ljudske republike Slo- 
venije, ki ga je Ljudska skupščina Ljudske  repu- 
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bilke Slovenije sprejela in razglasila na svoji seji 
dne 30. januarja 1953, se izvrSl po določbah tega 
zakona. 

2. člen 

Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije 
bo delala v sedanji sestavi, dokler ne bo izvršila na- 
log, ki so ji naložene s tem zakonom. 

Stalni odbori sedanje Ljudske skupščine delajo 
v sedanji sestavi do razpusta skupščine. 

Predsednik, podpredsednik in en tajnik Ljudske 
skupščine, ki ga določi Ljudska skupščina, ostanejo na 
svojem mestu do sestanka nove Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije. 

3. člen 

Sedanja Ljudska skupščina sprejme zakon o vo- 
litvah ljudskih poslancev v Ljudsko skupščino Ljud- 
ske republike Slovenije ter zakon o odpoklicu ljud- 
skih poslancev. 

4. člen 

Sedanja Ljudska skupščina izvoli stalno komisijo 
za razlago zakonov in stalno komisijo za ljudske od- 
bore, ki sta določeni z 68. oziroma 69. členom ustav- 
nega zakona. 

5. člen 

Sedanja Ljudska skupščina izvoli predsednika in 
člane Izvršnega sveta po določbah ustavnega zakona. 

Ko bo izvoljen Izvršni svet, prenehata Prezidij 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije in 
vlada Ljudske republike Slovenije. 

Izvršni svet bo izvrševal svoje dolžnosti, dokler 
nova Ljudska skupščina, ki bo izvoljena v skladu z 
določbami ustavnega zakona, ne bo izvolila novega 
Izvršnega sveta. 

6. člen 

Izvršni svet organizira v skladu z določbami 
ustavnega zakona državne sekretariate in svete in 
imenuje državne sekretarje in sekretarje svetov. 
Dokler ne bodo izdani predpisi po tretjem odstavku 
92. člena ustavnega zakona, imenuje predsednike in 
člane svetov Izvršni svet. Izvršni svet določi dan, ko 
začno delati  državni  sekretariati  in  sveti. 

Ko začno delati državni sekretariati in sveti, pre- 
nehajo sedanja ministrstva in sveti in drugi organi 
•vlade Ljudske republike Slovenije, razen tistih, ki 
ostanejo še naprej po določbah tega zakona. 

7. člen 

Obstoječi republiški organi in zavodi, ki niso bili 
v sestavit odpravljenih ministrstev in svetov, kakor 
tudi zavodi, ki so bili v sestavu odpravljenih ministr- 
stev in svetov, delajo še naprej, razen če Izvršni svet 
drugače ne določi. 

Državna republiška arbitraža pri vladi Ljudske 
republike Slovenije ostane še naprej kot Državna 
arbitraža Ljudske republike Slovenije. 

8. člen 

Za znanstveno proučevanje razvoja in problemov 
narodnega gospodarstva, za opravljanje periodičnih 
analiz gospodarskega razvoja in analize o izpolnitvi 
plana, za pripravo gospodarskih planov in za dajanje 
predlogov s področja narodnega gospodarstva se usta- 
novi Republiški zavod za gospodarsko planiranje. 

9. člen 

Ko izvrši sedanju Ljudska skupščina naloge, ki 
so ji dane s tem zakonom, izda odlok o svojem raz- 
pustu in se razpišejo volitve za novo Ljudsko skup- 
ščino po določbah 29. člena ustavnega zakona, 

DRUGI DEL 

10. člen 

Dokler ne bodo izdani ustrezni republiški zakoni 
in drugi predpisi, bodo izvrševali pravice Prezidija 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije, vlade 
Ljudske republike Slovenije in njenih organov ter 
op'ravljali zadeve iz njihove pristojnosti z ustavnim 
zakonom določeni republiški organi po določbah tega 
zakona. 

11. člen 

Zadeve, ki so po zakonih in drugih predpisih 
spadale v pristojnost Prezidija Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije, vlade Ljudske republike 
Slovenije ter predsednika oziroma predsedstva vlade 
Ljudske republike Slovenije, preidejo na Izvršni svet, 
kolikor to ni v nasprotju z določbami ustavnega za- 
kona ali ni za posamezne zadevo s tem zakonom 
drugače določeno. 

12. člen 

Zadeve odpravljenih ministrstev, svetov in drugih 
organov vlade Ljudske republike Slovenije preidejo, 
kolikor ne spadajo v pristojnost Izvršnega sveta ali 
ni sicer s tem zakonom za posamezne zadeve drugače 
določeno, v pristojnost spodaj naštetih republiških 
organov, in sicer: 

1. zadeve, ki so spadale v pristojnost Ministrstva 
za notranje zadeve, preidejo na Državni sekretariat 
za notranje zadeve; 

2. zadeve, ki so spadale v pristojnost Ministrstva 
za pravosodje, preidejo na Državni sekretariat za 
pravosodno upravo; 

3. od zadev, ki so spadale v pristojnost Ministr- 
stva za finance, preidejo na Državni sekretariat za 
proračun in državno administracijo tele zadeve: pri- 
pravljanje osnutkov republiškega proračuna; nadzor- 
stvo nad izvrševanjem republiškega proračuna; izde- 
lava sklepnega računa o izvršitvi republiškega pro- 
računa; zadeve, ki se tičejo republiških proračunskih 
izdatkov; zadeve republiškega javnega pravobranil- 
stva; nadzorstvo nad uporabo dotacij, danih iz repu- 
bliškega proračuna ljudskim odborom, samoupravnim 
zavodom in družbenim organizacijam; izravnavanje 
likvidacijskega postopka zavodov in gospodarskih 
organizacij ter odločanje o finančnih prekrških, storje- 
nih v zvezi z zgoraj naštetimi zadevami; vse druge 
zadeve, ki so spadale v pristojnost Ministrstva za 
finance, preidejo na Državni sekretariat za gospo- 
darstvo; 

4. zadeve, ki so spadale v pristojnost naslednjih 
svetov vlade Ljudske republike Slovenije: Gospodar- 
skega sveta, Sveta za kmetijstvo in gozdarstvo, Sveta 
za industrijo. Sveta za gradbene in komunalne za- 
deve in Sveta za blagovni promet, preidejo v pristoj- 
nost Državnega sekretariata za gospodarstvo, razen 
zadev iz 8. člena tega zakona^; te zadeve preidejo na 
Republiški zavod za gospodarsko planiranje; 

5. zadeve, ki so spadale v pristojnost Sveta vlade 
Ljudske republike Slovenije za zakonodajo in izgrad- 
njo Ljudske oblasti, preidejo na Izvršni svet, razen 
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sistemizacije delovnih mest; ta preide v pristojnost 
državnega sekretariata za proračun in državno ad- 
ministracijo; 

b. zadeve, ki so spadale v pristojnost Sveta vlade 
Ljudske republike Slovenije za prosveto in kulturo, 
preidejo v pristojnost novega Sveta •• prosveto In 
kulturo; 

7. zadeve, ki so spadale v pristojnost Sveta vlade 
Ljudske republike Slovenije za ljudsko zdravstvo in 
socialno politiko, preidejo v pristojnost novega Sveta 
za zdravstvo in socialno politiko; 

8. zadeve, ki so spadale v pristojnost Sekretariata 
l *•     JU(?sIce   republike   Slovenije   za   personalno 

službo, preidejo v pristojnost Državnega sekretariata 
za proračun in državno administracijo; 

. ,9- *a,deve, ki so spadale v pristojnost Komisije 
•latte Ljudske republike Slovenije, ustanovljene na 
Pocuag, 42. člena temeljne uredbe o nazivih in plačah 
uslužbencev državnih organov, preidejo na poseben 
organ, ki ga bo ustanovil Izvršni svet. 

13. člen 

M-i5Pl°Žna püoblastila- ki so bua z zveznimi in repu- 
bliškimi zakoni dana posameznim ministrom, sve- 
tom m predsednikom svetov vlade Ljudske republike 
Slovenije, da izdajajo predpise za izvrševanje zako- 
nov, prenehajo veljati z dnem, ko začno delati držav- 
nt sekretariati in sveti (1. odstavek 6. člena tega 
aakona). 

Pooblastila, ki so bila dana v prvem odstavku na- 
štetim organom z zveznimi ali republiškimi zakoni, 
vnVaW odredbami in tt^odili, da urejajo posamezna 
7•«1•' preide4° na državne sekretarje ustreznih 
DO doSh«f relanatOV in,na Ustrezne 8Vete- kol*or po določbah ustavnega zakona izdajanje takih pred- 
pisov ne spada v pristojnost, Izvršnega svSa 

H. člen 

Pravice in dolžnosti odpravljen.!, ministrstev sve- 
tov • drugih organov vlade Ljudske republike Slove- 
uije nasproti državnim zavodom, ki so bili v njihovem 
sestavu, preidejo na ustrezne državne sefiriaTe 
oziroma svete, če Izvršni svet drugače ne določi! 

v hnSr1-8^1/01,05'' kateri reP*bliški organi bodo 
v  bodoče  izvrševal,  nasproti   republiškim  zavodom 

s t•ra/r • dol*nosti! ki s° J^ do zdaj izvrševali 
s tem zakonom odpravljeni organi vlado Ljudske 
republike Slovenije. 

15. člen 

„ o V^L8!?4 imenuJe P°leS uslužbencev, naštetih 
v ». točki 72. člena ustavnega zakona, tudi uslužbence, 
Ki imajo položaj podsekretarja, starešine samostojnih 
gì•!' •••••• zavodov in drugih samostojnih repu- 
bliških upravnih organov ter predsednika in člane 
Državne arbitraže Ljudske republik« Slovenije. 

16. člen 

Pristojnost v zadevah službenih razmerij, ki je 
bila z zakonom o državnih uslužbencih dana članom 
vlade Ljudske republike Slovenije, preide na državne 
sekretarje in sekretarje svetov, pristojnost, ki je 
. dana starešinam drugih republiških organov in 
republiških zavodov, pa preide na starešine samo- 
stojnih uprav, samoupravnih zavodov in drugih samo- 
stojnih republiških upravnih organov.     >   •   ' 

Pravice, ki so bile z zakouom o državnih usluž- 
bencih dane predsedniku vlade Ljudske republike 
Slovenije, da daje pritrditev k odločbam o službenih 
razmerjih državnih uslužbencev prve vrste, da odloča 
o premestitvah državnih uslužbencev in da daje do- 
voljenje za sprejem tujega državljana v državno 
službo, preidejo na Izvršni svet. 

O službenih razmerjih uslužbencev Ljudske skup- 
ščine Ljudske republike Slovenije odloča tajnik skup- 
ščine. O službenih razmerjih uslužbencev Izvršnega 
sveta, kolikor jih ne postavlja Izvršni svet sam, od- 
loča sekretar Izvršnega sveta, vendar je za postavitev 
uslužbencev prve vrste potrebna pritrditev Izvršnega 
sveta. Zaradi take odločbe tajnika Ljudske skupščine 
in sekretarja Izvršnega sveta je mogoč samo upravni 
spor. 

17. člen 
Državni sekretarji in sveti imajo pravico izdajati 

predpise o prekrških in o kaznih za prekrške v me- 
jah, v katerih je ta pravica po temeljnem zakonu 
o prekrških pripadala ministrom, svetom oziroma 
predsednikom svetov vlade Ljudske republike Slove- 
nije. 

- Senat za prekrške, ki je bil po temeljnem zakonu 
o prekrških ustonovljeu pri Ministrstvu za notranje 
zadeve Ljudske republike Slovenije, bo odslej pri 
Državnem sekretariatu za notranje zadeve. 

18. člen 
Izvršni svet sme posamezne upravne zadeve, ki so 

po 11. in 12. členu tega zakona dane v njegovo pri- 
stojnost, prenesti na svoje odbore in komisije, daja- 
nje pritrditev in odločanje po 2. in 3. odstavku 
16. člena pa na enega od svojih podpredsednikov. 

Izvršni svet smo tudi posamezne upravne za- 
deve, ki so po 12. členu tega zakona dane v njegovo 
pristojnost, prenesti v pristojnost drugih državnih 
organov. 

19. člen 
O pritožbah zoper upravne odločbe državnega 

sekretariata, sveta ali samostojnega republiškega 
upravnega organa, izdane na prvi stopnji v zadevah, 
v katerih upravni spor ni mogoč, in o pritožbah zoper 
upravne odločbe, ki jih izdajo ti organi na prvi 
stopnji, pa je po določbah posebnih zakonov ali uredb 
zoper nje možna pritožba, odloča Izvršni svet, če z 
zakonom ali z uredbo ni pristojen za odločanje • 
pritožbi kakšen drug organ. 

Zaradi upravne odločbe odborov in komisij Izvrš- 
nega sveta In zaradi odločbe podpredsednika Izvršnega 
sveta (18. člen tega zakona), Izdane na prvi ali drugi 
stopnji, je mogoč samo upravni spor, razen če je po 
zakonu upravni spor izključen. 

Zaradi upravne odločbe Izvršnega sveta upravni 
spor ni mogoč. 

TRETJI DEL 

29. Men 
Izvršni svet je pooblaščen: 

*• da do začetka dela nove Ljudske skupščina 
lahko ureja posamezna vprašanja iz republiške pri- 
stojnosti, če je to potrebno zaradi uveljavitve nove 
ustaTne ureditve in gospodarskega sistema; take 
uredbe mora Izvršni svet predložiti v potrditev novi 
Ljudski skupščini obenem s poročilom o uporabi tega 
pooblastila; 
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2. da pripravi predloge zakonov za izravnavo ob- 
stoječih zakonov z ustavnim zakonom in da do za- 
četka dela nove Ljudske skupščine v nujnih primerih 
s svojimi uredbami izravna obstoječe zakone z ustav- 
nim zakonom; take uredbe pa mora predložiti v po- 
trditev Ljudski skupščini; 

3. da do začetka dela nove Ljudske skupščine 
spreminja povprečne stopnje akumulacije in skladov, 
določene v družbenem planu Ljudske republike Slove- 
nije za leto 1953, s tem pa ne smejo biti prizadeti 
temeljni proporci o razdelitvi narodnega dohodka; 

4. da izda natančnejše določbe o pristojnosti 
državnih sekretariatov, svetov in drugih republiških 
•upravnih organov ter da posamezne zadeve, ki so 
dane z zakonom v pristojnost republiških organov, 
prenese na ljudske odbore; 

5. da določi, kateri samostojni organi in komisije, 
ki so bili v sestavu odpravljenih organov vlade Ljud- 
ske republike Slovenije, se odpravijo ter na koga 
preidejo zadeve iz njihove pristojnosti; da določi, 
kateri republiški organi bodo nasproti tistim samo- 
stojnim upravnim organom in komisijam, ki ostanejo, 
izvrševali pravice in dolžnosti, ki so jih nasproti 
njim imeli odpravljeni organi vlade; 

6. da republiške zavode združuje in odpravlja in 
da prenaša pravice in dolžnosti nasproti tem zavodom 
od enega republiškega organa na drugega. 

21. člen 
Dokler ne bo nova Ljudska skupščina določila 

prejemkov predsedniku in članom Izvršnega sveta, 
jim določi prejemke Izvršni svet. 

22. člen 
Uslužbenci odpravljenih državnih organov, ki jih 

ne bodo prevzeli novi republiški organi, se dajo na 
razpolago Izvršnemu svetu. 

23. člen 
Ta zakon velja z dnem, ko ga razglasi Ljudska 

skupščina, Ljudske republike Slovenije. 
Št LS 25/1-53 
Ljubljana, dne 30. januarja 1953. 

Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije 

Tajnik: Predsednik: 
Edo Mavric 1. 1. D*. Ferdo Kozak 1. r. 

UKAZ 

Na podlagi 11. točke 72. člena ustavnega zakona o temeljih družbene in politične ureditve 
in o organih oblasti Ljudske republike Slovenije razglaša Izvršni svet Ljudske skupščine Ljud- 
ske republike Slovenije zakon o družbenem planu Ljudske republike Slovenije za leto 1953, ki 
ga je sprejela Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije na svoji seji dne 29. januarja 1953 
in ki se glasi: 

ZAKON 
O DRUŽBENEM PLANU LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1953 

1. člen 

-   Potrjuje se družbeni plan Ljudske republike Slovenije za leto 1953, ki se glasi: 

L DEL 

DRUŽBENI BRUTO PRODUKT, NARODNI DOHODEK IN NJEGOVA 
TEMELJNA RAZDELITEV 

1. Skupni družbeni bruto produkt, ki bo dosežen v 1. 1953 po tem planu znaša skupno 
milijonov dinarjev 161.954. 

Od tega skupnega družbenega bruto produkta bo dosežen v posameznih gospodarskih 
panogah družbeni produkt v naslednjih zneskih in strukturi: 

Družbeni Strukt in 

Gospodarska panoga bruto Amorti- Narodni 
produkl zacija dohodrl 

Skupno gospodarstvo LR Slovenije 161.954 18.194 143.760 
Industrija in rudarstvo 105.670 10.927 94.743 
Kmetijstvo 28.921 1.165 27.756 
Gozdarstvo 450 50 400 
Gradbeništvo 5.415 706 4.709 
Promet 10.294 4.966 5.328 
Trgovina 3.321 70 5.251 
Gostinstvo in turizem 1.611 118 1.493 
Obrt 6.272 192 6.080 
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RAZGLASI IN OBJAVE 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

m. vPi8i 

T^tD^v- *Peta«, tovarna lesenih 
Pet, Kadeča pri Zidanem mostu. 

leseBÌ7eV
Predmet:     delovanje 

oÄHite}J P°dJetJ»: V1*da LRS, 
^locba št. IÏ-921/1-52 z dne 1. X. 

Za podjetje podpisujejo: 
Stfrn

arg6t F*3*- direktor, samo- 
•.• V jHe-gu zak- Pooblastil in 
S,*11. Kožar Franc, na- 
ÏÏSf£* direktorja, v odsotnosti di- 
Sr^>Ja' T.aten obsegu; Brilej 
&W n r^novodja, sopodpisuje 
listine po 47. členu szdgp. 

Ministrstvo  za finance  LRS, 
Ljubljana 

dne 25. oktobra 1952. 
12: 

št- 243-385—1952        10319 

i2voe
z
Sesdtekl„Tr|*0l1ko   P°dJe«e   « liana       i a .JSteklo-export«, Ljub- 

ïaanî
raJSan°     »Steklo-éxjort,, 

1^°81°}•   Predmet:   Nakup   izdel- 
kov steklarske industrije zaradi ?z 

«^sSsé^sS 

ÄS nral organ: Go- 
vi!aD?aîHe JP.odP««J«tas  Mihalo- 
••   Sto) direktor, samostojno 
Ldb-gU ffk- Pooblastil in pravu 
podjetja   Magorš  Jana, knjigovod 
J«à «.podpisuje lisüne po Änu 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 26. decembra 1952 
128 Št. 243-429/1-1952      "    •22 

vodov,    transformatorskih    • 
E • y\st.a>cìJ ter inkaso za pro- 
dano električno energijo. 
«Hi 3^•0«"?• Podija: Vlada LRS, 
odločba št. II-1132/1-52 z dne 25. XL 

tJl°dietie ,P°sluJe  v  sklopu  Elek- 
troenergetskega sistema. 

^podjetje podpisujejo: 
„  rfkmc Jane,z' direktor, samostojno, 
»  obsegu zak. pooblastil in pravii 

podjetja; ing. Jesih Stanislav, višji 
industrijski inženir, v odsotnosti di- 
rektorja, v istem obsegu; Ulčakar 
Adela, knjigovodja, sopodpisuje li- 
stine po 47. členu szdgp. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 27. decembra 1952. 
Št. 243-441-1952 1023 

129. 
Besedilo: »Industrijski biro, pod- 

jetje za projektiranje, izvedbo in- 
vesticij in tehnično pomoč, Ljublja- 
na (Parmova 33). 

Poslovni predmet: Izdelovanje 
vseh vrst projektnih elaboratov za 
industrijske naprave in dajanje teh- 
nične pomoči industrijskim podjet- 
jem. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, 
odločba št. II-1159/3—52 z dne 24. 
XII. 1953. 

Za podjetje podpisujejo: 
ing. Guštin Božidar, direktor, sa- 

mostojno, v obsegu zak. pooblastil 
in pravil podjetja; ing. Cejan Du- 
šan, pomočnik direktorja, v odsot- 
nosti direktorja v istem obsegu, Se- 
mič Anica, v. d. računovodje, so- 
podpisuje listine po 47. členu szdgp, 
Uršič Ivica, knjigovodja, sopodpi- 
suje v odsotnosti v. d. računovodje, 
v istem obsegu. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 12. januarja 1953. 
Št. 243-33-1953 1028 

130. r 

Besedilo: Elektrarna Medvode, 
Medvode. 

Poslovni predmet: Proizvodnja 
električne energije v sklopu Elek- 
troenergetskega   sistema   Slovenije. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, 
odločba št. II-l133/1-52 z dne 25. 
XI. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Bunc Rudolf, direktor, samostoj- 

no, v obsegu zak. pooblastil in pra- 
vdi podjetja; Brodar Franc, namest- 
nlk direktorja in vodja investicij, 
v odsotnosti direktorja, v istem 
obsegu; Bidovec Ivanka, gl. raču- 
novodja, sopodpisuje listine po 47. 
členu szdgp. 

Ministrstvo  za finance  LRS, 
Ljubljana 

dne 22. januarja 1953. 
Št.   243-50/1-1953 1091 

131. 
Besedilo: Elektro-Ljubljana oko- 

lica, Ljubljana. 
Poslovni predmet: Vzdrževanje 

rekonstrukcija in gradnja daljno- 
vodov, transformatorskih postaj 
mrež in instalacij ter inkaso za pro- 
dano električno energijo. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, 
odločba št. II-1132/1-52 z dne 25. XI. 
1952. 

Podjetje posluje v sklopu Elek- 
troenergetskega sistema. 

Za podjetje podpisujejo: 
Štajdohar Tone, direktor, samo- 

stojno, v obsegu zak. pooblastil In 
p avil podjetja; Kern Rudolf, teh- 
nični vodja, v odsotnosti direktorja, 
v istem obsegu; Ozimek Edvard, 
računovodja sopodpisuje listine po 
47. členu szdgp; Leskošek Roman, 
uslužbenec knjigovodstva, sopodpi- 
suje v odsotnosti računovodje, • 
istem obsegu. 

Ministrstvo   za   finance   LRS, 
Ljubljana, 

dne 2b.  januarja   1953. 
Št. 243-56-1953 1169 

142. 
Besedilo: Elektro-Radovljica, Ži- 

rovnica. 
1'oslovni predmet: Vzdrževanje, 

rekonstrukcija in gradnja daljnovo- 
dov, transformatorskih postaj, mrež 
in instalacij ter inkaso za prodano 
električno energijo. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LR 
Slovenije, odločba št. II-H32/1-52 z 
dne 25. XI. 1952. 

Podjetje posluje v sklopu Elek- 
troenergetskega  sistema. 

Za podjetje podpisujejo: 
Pogaiar Viktor, direktor, samo- 

stojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja; šemrov Vladimir, 
tehnični uslužbenec, v odsotnosti 
direktorja, v istem obsegu; Finžgar 
Iva, računovodja, sopodpisuje listi- 
ne po 47. členu szdgp; Potočnik 
Ljudmila, uslužbenec knjigovodstva, 
sopodpisuje v odsotnosti računo- 
vodje, v istem obsegu. 

Niinistrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 22.  januarja   1953. 
Št.  243-46-1953 1069 

133 
Bcsi-dilo: Državno obrtno podjetje 

»Modni salon za ženska oblačila«, 
skrajšano, »Modni snlon za ženska 
oblačila«, Ljubljana. 

Poslovni predmet: Krojaštvo žen- 
ske obleke po meri. 

Ustanovitelj podjetja: MLO glav- 
nega mesta Ljubljane, odločba Tajn 
št. 1688/52 z dne 26. XI. 1952. 

Gospodarski upravni organ: MLO 
Ljubljana, svet za gospodarstvo. 

Za   podjetje    podpisujeta:   Zi gon 
Fauci, upravnik, in Gaberšek Zinka, 
knjigovodja. 

MLO za glavno mesto Ljubljana 
oddelek za gospodarstvo 
dne 23. decembra 1952. 

G U. 5574/52 11677 
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134. 
Besedilo: »Chemo-import-export«, 

trgovina z barvami in kemikalija- 
mi, Ljubljana, Titova 50. 

Poslovni predmet: lrgovina z 
barvami in kemikalijami, po določ- 
bah odločbe o ustanavljanju in de- 
lu tehničnih trgovin. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, 
odločba S-zak. št. 525 z dne 15. XI. 
1950, in sicer pod firmo >Chemo- 
import-export, Ljubljana«. Podjetje 
je bilo preimenovano v sedanji na- 
slov z odločbo vlade LRS, št. II. 
610/2-52 z dne 28. VI. 1952 ter pre- 
neseno v pristojnost MLO gl. me- 
sta Ljubljane z odločbo vlade LRS 
št. II-632/2-52 z dne 10. VII. 1952. 

Gospodarski upravni organ: Svet 
za gospodarstvo MLO glavnega me- 
sta Ljubljane. 

Za podjetje podpisujejo: 
Gabrijel Miloš, direktor, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zako- 
nitih pooblastil in pravil podjetja; 
Beber Jože, šef komerciale, ki pod- 
pisuje v odsotnosti direktorja, v 
istem obsegu; Pegan Dana, glavni 
računovodja, ki sopodpisuje listine 
po szdgp. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 26. januarja  1953. 

G št. 2998/52 1156 
135. 

Besedilo:   Trgovsko   podjetje   za 
Sromet z mlekom in mlečnimi iz- 

elki na drobno, skrajšano: »Mle- 
ko«:, Ljubljana. 

Začasni sedež: Ljubljana, Maistro- 
va 10. 

Poslovni predmet: Trgovina na 
drobno z mlekom v surovem, kuha- 
nem in konserviranem stanju, z 
vsemi vrstami mlečnih izdelkov (si- 
ri, maslo, smetana, kislo mleko in 
podobno), z naravnim in umetnim 
medom, z vsemi vrstami peciva In 
kruha, z brezalkoholnimi in osve- 
žilnimi pijačami v originalno zapr- 
tih steklenicah, z bonboni, čokola- 
do, raznimi pudingi in pecilnimi 
praški, s praški za osvežilne pijače, 
s svežim in konserviranim južnim 
sadjem ter z jajci v svežem ali kon- 
serviranem stanju. — V svojih pro- 
dajalnah nudi podjetje potrošnikom 
tudi toplo mleko ali belo kavo. 

Ustanovitelj podjetja: MLO glav- 
nega mesta Ljubljane, odločba Tajn 
št. 94/55 z dne 15. I. 1953. 

Gospodarski upravni organ: Svet 
za gospodarstvo MLO glavnega me- 
sta Ljubljane. 

Za  podjetje  podpisujejo: 
Doberlet Mlodrag, direktor, ki 

podpisuje samostojno, v obsegu za- 
konitih pooblastil in pravil podjet- 
'a; Vlachy Adam, komercialni Šef, 
:i podpisuje v odsotnosti direktor- 

ja, v istem obsegu; Nabernik Jože, 
računovodja, ki sopodpisuje listine 
po 47. členu szdgp, in Homec Da- 
nula, knjigovodje, ki  sopodpisuje 

v odsotnosti računovodje, v istem 
obsegu. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

oddelek za gospodarstvo uuucicfi.  za  gospodarstvo 
dne  27.  januarja  1953. 

G št. 697/53 1155 

136. 
Besedilo: Državno trgovsko pod- 

jetje »Podplat«, Celje. 
Poslovni predmet: Prodaja usnja 

ter čevljarskih In sedlarskih potreb- 
ščin na drobno in na debelo. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: MLO Celje na redni seji dne 
i. XI. 1952. 
Za podjetje podpisujejo: 
Žnidaršič Jože, v. d. ravnatelja, 

samostojno, v okviru zakonitih do- 
ločb in pravil podjetja, Razlag Mir- 
ko, računovodja ter Kos Zdravko, ki 
sopodpisujeta vse listine po 47. čle- 
nu szdgp. 
MLO Celje, odd. za gospodarstvo 

dne 29. decembra 1952. 
Št. U-1201/52 236 

137. 
Besedilo: Celjska opekarna, Celje. 
Poslovni predmet: Izdelovanje zid- 

ne in strešne opeke, opeke odporne 
pred kislino in samotne opeke na 
industrijski način. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, 
odločba št. 1019/1-52 z dne 28. X. 
1952. 

Gospodarski voditelj: MLO Celje. 
Za podjetje podpisujejo: 
Černec Alojzij, v. d. ravnatelja 

samostojno, v okviru zakonitih do- 
ločb in pravil podjetja; Gaber Jože, 
obratovodja, Jovan Jože, računovod- 
ja, Lampi Otllija, nižji knjigovodja, 
ki sopodpisuje vse listine po 47. čle- 
nu szdgp. 
MLO Celje, odd. za gospodarstvo 

dne 14. januarja 1953. 
Št. II-288-2/53 1040 

138. 
Besedilo: «Rogaški likerji in zga- 

njat, Rogaška Slatina. 
Poslovni predmet: Izdelava In 

prodaja likerjev, žganja in drugih 
alkoholnih pijač. 

Ustanovitelj in gospodarski uprav- 
ni organ: Občinski LO Rogaška 
Slatina, odločba št. 11-1691/52 z dne 
3. XII. 1952. 

Za podjetje podpisuje: 
Anderlič Jurij, poslovodja, samo- 

stojno, po zakonitih pooblastilih. 
OLO Celje okolica, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 20. januarja 1953. 

Št.  Ù..1572/8052 1122 

È 

139. 
Besedilo: »Opekarna« Žalec (Ža- 

lec, Ložnica 2). 
Poslovni predmet: Izdelava zida- 

kov, strešne opeke in drenažnih ce- 
vi na industrijski način. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, 
odločba št. TI-1019/1-52 z dne 28. 
XII. 1952. 

Gospodarski upravni organ: OLO 
Celje okolica. 

Za podjetje podpisuje: 
Stojan  Ciril,  direktor,  samostoj- 

no, po zakonitih pooblastilih. 
OLO Celje okolica 

oddelek za gospodarstvo 
dne 27. januarja 1953. 

Št. H-l/16-1953 1186 
140. 

Besedilo: Obrtno podjetje lesnih 
izdelkov, čepovan. 

Poslovni predmet: Izdelovanje po- 
hištva, žaganje lesa in mehanične 
usluge. 

Podjetje se je ustanovilo na pod- 
lagi spojitve podjetja »Indies« Če- 
povan in »Škafarskega podjetja«, 
Lokve (odločba Obč. LO Čepovan, 
št. 826 z dne 25. XII. 1952, ki je tudi 
gospodarski voditelj). 

Za podjetje podpisujejo: 
Bratuž Jožef, upravnik, v vseh 

upravno pravnih zadevah, Plesničar 
Marija, knjigovodkinja oziroma Pa- 
glavec Ciril, v vseh finančnih zade- 
vah, skupaj z upravnikom 
OLO Gorica, odd. za gospodarstvo 

dne 30. decembra 1952. 
Št. II/2—1000/133—52 1004 

141. 
Besedilo: Mariborsko podjetje za 

projektiranje (Maribor, Ulica Vita 
Krajgherja 8/11). 

Poslovni predmet: Izdelovanje 
projektnih elaboratov, razen iz 
področja vodnih In nizkih gradenj 
ter  elektrogospodarstva. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, 
odločba št. II 1161/2-52 z dne 15. 
XII. 1952. 

Gospodarski upravni organ: MLO 
Maribor, svet za komunalne in 
gradbene zadeve. 

Za podjetje podpisujejo: 
ing. Dev Saša, v. d. ravnatelja, 

samostojno, v okviru zakonitih do- 
ločil In pravil podjetja; Gašparlč 
lika, računovodja, listine finančne- 
fa pomena, poleg ravnatelja; Leeb 
larija, blagajnik, bančne čeke, po- 

leg računovodje in ravnatelja. 
MLO Maribor,*odd. za gospodarstvo 

dne 9. januarja 1953. 
Pov 4/2 1154 

142. 
Besedilo: Hotel »Javomik«, Po- 

stojna. 
Poslovni predmet: Točenje alko- 

holnih in brezalkoholnih pijač, po- 
strežba s toplimi In mrzlimi jedili 
ter oddajanje sob za prenočišče. 

Ustanovitelj   podjetja:   LO   MO 
Postojna, odločba št. 136 z dne 29. 
XII.  1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Borštnar    Alojzij,   upravnik,   in 

Ivančič Ema, knjigovodja. 
OLO Postojna odd. za gospodarstvo 

dne  10. januarja 1953. 
UP St. 96/1 1108 

143. 
Besedilo:      Trgovsko      podjetje 

»Vzor«, Ormož. 
Poslovni predmet: Trgovina. 
Ustanovitelj   in   gospodarski   vo- 

ditelj podjetja:   MLO Ormož,   od- 
ločba M. 671/52 z dne 1. V. 1952. 
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Za podjetje podpisuje: 
relko  Josip,  direktor,  v  njegovi 

odsotnosti namestnik Blagovič Emil; 
sopodpisuje v smislu 47. člena szdgp 
Cervek Štefan računovodja. 
OLO  Ptuj, odd.  za  gospodarstvo 

dne 2. juntja 1952. 
Št.   743/4—52 5358 

Spremembe 
144. 

Besedilo; Celjske opekarne, Celje. 
Z odločbo vlade LRS, št. II-1019/l- 

52 z dne 28. X. 1952 je podjetje pre- 
slo v likvidacijo 

Besedilo odslej: Celjske opekar- 
ne Celje _ v likvidaciji. 

fa podjetje v likvidaciji podpisu- 
jejo: 

r<x ••1•1• Franc> predsednik, Mesa- 
ric Justina ali Umnik Ivan, člana 
likvidacijske komisije. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 20. decembra 1952. 
Št. 243- -319/3—1952        11668 

145. 
Besedilo: Instalacijsko podjetje 

»Toplovod«, Ljubljana. 
Izbrišeta se Pečnik Lojze In Zu- 

pančič Rajko kot knjigovodja ter 
vpišeta: 

Zupančič Rajko, komercialni po- 
močnik direktorja in šef gospodar- 
sko-racunskega sektorja, ki sopod- 
pisuje listine po 47. členu szdgp, in 
kf V^lk ,K.ns'ina. nižJi knjigovodja, 
n•Ä1Sui? v odsotnosti Tcomerc. 
pomočnika  duektorja, v  istem ob- 
begu. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 25. decembra 1952 
Št. 243-286/5—1952   '     1019 

146. 

obßSaevinji.:  T0Varna   USnja'  Rečica 

Izbriše se vodja   računskega   go- 

KtTpiše Sekt0rÌa      P0SelL 

Pirnat Franc, računovodja, ki so- 
podpisuje listine po 47. členu szdgp. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 8. januarja 1953. 
147. • ^S-S-US* 1024 

ljaBnaS.edÌl0:    ïASr°Pr°ickt«.    Ljub- 

«••••*?&•• z odloa>o vlade LRS 
«t.  II-1113/1-52  z  dne  21.  XI.   1952 

EISA ^ûm&Xï iD prešl°v h" 
Besedilo odslej: >Agroprajekt«, 

Ljubljana - v Iikvidacïji, 
sufejo?    jetje  V   IikvidaclJi  podpi- 

VVeiksler Oton, predsednik,  sku- 

?ke komis^l.011111' Člana Hkvidacii- 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

exlr- Januarja 195-3. 
Št. 243-28/1-1953 1082 

148. 
Besedilo: >Slovenijatekstil«, pod- 

jetje za izvoziio-uvozne posle tek- 
stilne industrije. 

Izbriše se Rode Jelka kot v. d. 
glavnega računovodje in vpišeta: 

Grünfeld Janez, vodja finančnega 
sektorja, ki sopodpisuje listine po 
47. členu szdgp, in Kode Jelka, knji- 
govodja, ki sopodpisuje v odsotnosti 
vodje finančnega sektorja, v istem 
obsegu. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 29. januarja 1953. 
Št.  243-55-1953 1177 

149. 
Besedilo: Hotel »Bellevue« (Ljub- 

ljana, Pod gozdom  12). 
Z odločbo MLO za glavno mesto 

Ljubljana, odd. za gospodarstvo, G 
št. 5683/52 z dne 25. XII. 1952 je 
podjetje z dnem 1. I. 1953 prene- 
halo obstojati in prešlo v likvida- 
cijo. 

Besedilo odslej: Hotel »Belle- 
vue«  v likvidaciji. 

Za podjetje v likvidaciji podpi- 
sujejo: Klančar Ivan, MLO Ljublja- 
na, odd. za gospodarstvo kot pred- 
sednik; Cimperman Franc, računo- 
vodja v gostinskem podjetju »Ne- 
botičnike, Vospernik Janko, raču- 
novodja v gostinskem podjetju 
»Slavlja«, oba člana likvidacijske 
komisije. 
MLO   za   glavno   mesto   Ljubljana, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 8. januarja  1953. 

G St. 23/53 1001 

Besedilo: Cankarjeva založba, 
Ljubljana, Cigaletova 3. 

Vpiše se 
Kislinger Rudi, šef komerciale. 

KI podpisuje v odsotnosti direktor- 
ja, v istem obsegu. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

oddelek  za  gospodarstvo 
dne 26.  januarja  1953. 

G št. 629/53 1157 
151. 

Besedilo: >Pekarna Mirje«, Ljub- 
ljana, Gradišče 2. 

Izbriše se Aleksič Božidar in vpi- 
se 

Varšek Ljudmila, knjigovodja, ki 
sopodpisuje z upravnikom listine 
Po 47. členu szdgp. 

Podjetje se je preselilo in je se- 
dež odslej: Ljubljana, Gradišče 17. 

MLO za gLavno mesto Ljubljana, 
oddelek  za  gospodarstvo 

dne 30. januarja 1953. 
G št. 821/53 1164 

152. ~ 
Besedilo: Gostilna Branibor, Ce- 

lje, 
Vpiše se 
Hornlk Cecilija, računovodja, ki 

sopodpisuje vse listine po 47. členu 
szdgp. 

St. 898/2-52 14 

Besedilo: Kolodvorska restavraci- 
ja, Celje. 

Vpišeta se: 
Majhen Franc računovodja ter 

Lipovšek Marija, blagajnlčarka, ki 
sopodpisujeta listine po 47. členu 
szdgp. 

Št. 900/1—52 12 
MLO   Celje,  odd.   za  gospodarstvo 

dne 26. decembra 1952. 
153. 

Besedilo: Kemični proizvodi — 
usnje, Celje. 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je — usnje, Celje. 

Poslovni predmet odslej: Prodaja 
usnja ter čevljarskih in usnjarskih 
potrebščin na drobno in ^a debelo. 

Vpišeta se: 
Per lvlarjan in Hlačar Mija, ki so- 

podpisujeta   listine   po   47.   členu 
szdgp. 

MLO Celje, odd. za gospodarstvo 
dne 14. januarja 1953. 

Št. 11-383/1—53 1041 
154. 

Besedilo: Moško in žensko kroja- 
štvo, Celje. 

Izbriše  se  Košar  Rajko  in   vpiše 
Zalesnik Ivan, v. d. poslovodje, ki 

podpisuje vse  Listine v obsegu za- 
konitih določb in pravil podjetja. 

Št. [1-246/1-53 1069 
Besedilo: Tovarna  tehtnic, Celje. 
Izbriše se Grobler Jože in vpiše 
Trofenik  Janez, v.  d. direktorja, 

ki podpisuje vse listine v okviru za- 
konitih določb in pravil podjetja. 

Št. •-265/1-53 1070 
MLO Celje, odd. za gospodarstvo 

dne 16. januarja 1953. 
155. 

Besedilo: Brivnica III. »Stane«, 
Celje. 

Besedilo odslej: Brivsko frizerski 
salon »Stane«, Celje. 

Poslovni predmet odslej: Striže- 
nje, britje, trajna, vodna, železna 
ondulacija, manikura in beljenje 
las. 

Št.   II-384/1-53 1133 
Besedilo:    Ljudski   mngacin,  Ce- 

lje 
Izbriše se Ljubičlč Lea in  vpiše 
Kocmur Pavla, uslužbenka, ki so- 

podpisuje    listine   finančnega    po- 
mena 

Št •-421/1-53 1136 
Besedilo: Mestno gradbeno pod- 

jetje, Celje. 
Besedilo odslej: Splošno gradbe- 

no podjetje »Graditelj«, Celje. 
Preimenovano z odločbo MLO Ce- 

lje, št. 281/1-53 z dne 12. I. 1953. 
Št.   II-125/2-53 1134 

MLO Celje, odd. za gospodarstvo 
dne 17. januarja 1953. 

156. 
Besedilo:  Mlekopromet, Celje. 
Vpiše se 
Knavs Marija, računovodja, ki so- 

podpisuje listine finančnega pome- 
na. 
MLO Celje, odd. za gospodarstvo 

dne 19. januarja 1953. 
Št. II-519/1-53 1135 
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157. 
Besedilo: Trgovsko podjetje na 

drobno »Jadran«, Celje. 
Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 

je na drobno in na debelo »Jadran«, 
Celje. 

Poslovni predmet odslej: Trgovi- 
na z naftinimi derivati, mazivnlmi 
olji, barvami, laki, kemikalijami na 
drobno in debelo. 

Izbriše se poslovalnica Kopitar, 
Stanetova 29. 
MLO  Celje,  odd.   za   gospodarstvo 

dne 21. januarja 1953. 
Št.   II-266/3-53 1131 

158. 
Besedilo: Kmetijsko posestvo, 

Slovenske Konjice. 
Izbriše se Pisar Filip in vpiše: 
ing.  Tavčar   Adolf,   direktor,   ki 

podpisuje po zakonitih pooblastilih. 
OLO Celje okolica, 

oddelek  za gospodarstvo 
dne 19, januarja 1953, 

Št.  II-l/l 1-1953 1121 
159. 

Besedilo: Kmetijsko posestvo in 
drevesnica Okljuk-Kanižarica, p. 
Črnomelj. 

Izbriše se Jankovič Jože in vpiše 
Vraničar Salvo, ki sopodpisuje 

ekupaj z upravnikom za podjetje 
in trgovinsko poslovalnico v Črnom- 
lju. 
OLO Črnomelj, odd. za gospodarstvo 

dne 26. januarja 1953. 
Št. 24/3-53 1126 

160. 
Besedilo: Mestna gospodarska pod- 

jetja, Ajdovščina. 
Izbrišejo se poslovalnice Mesnica 

it. 1 in 2, Pekarna, vodovodna upra- 
va, Radiodelavnica in Kino, ker se 
reorganizirajo v nova podjetja. 
OLO Gorica, odd. za gospodarstvo 

dne 8. januarja 1953. 
Št. II/2-1000/134-52 1003 

161. 
Besedilo: Mestni kino, Ajdovščina 

(Gregorčičeva 19). 
Z odločbo MO Ajdovščina, št. 3012 

z dne 26. XII. 1952 je bilo podjetje 
izločeno Iz lastnih gospodarskih 
podjetij. 

Pooblaščenec za podpisovanje je 
štekar Stipe, upravnik, ki podpisuje 
samostojno, v mejah pooblastil. 

Št. II/2—105/5-53 1063 
Besedilo: Okrajno odkupno pod- 

jetje »Živinopromet«, Gorica. 
Poslovni predmet: Nakup in kla- 

nje živine, ,,mdaja mesa in prede- 
lava v izdelke. 

Poslovalnice: Solkan, Ulica IX. 
korpusa št. 279 in 168 ter v Novi 
Gorici, Grgarju, Vrhpolju in Vr- 
tojbi. 

Izbriše se Štekar Marjanca m 
vpiše 

Trebše Ivana, računovodja, z isti- 
mi pooblastili. 

Št.  ÏI/2—1000'114—52.      1066 
OLO Gorica, odd. za  gospodarstvo 

dne 10. januarja 1953. 

162. 
Besedilo: Občinski valjčni mlin. 

V r to vin. 
Izbriše se Branko v Ič Miro in vpise 
štrukelj Miro, mlinar, ki bo pod- 

pisoval skupaj z upravnikom, v me- 
jah zakonitosti. 
OLO Gorica, odd. za  gospodarstvo 

dne 13. januarja 1953. 
Št •2-105/7-53 1060 

163. 
Besedilo: Gospodarsko podjetje 

»Ključavničarstvo«, Kočevje. 
Izbrišejo se: Kozina Leopold, 

Ameršek Jože in Balzarolsky Vladi- 
mir in vpišejo 

Južnlč Mirko, poslovodja, Vukan 
Anton, računovodja in Koruzar 
Alojzij, predsednik delavskega sve- 
ta. 

Št. 291-2/53 1111 
Besedilo: Krajevno trgovsko pod- 

jetje. Kočevska  Reka. 
[zbrišeta se Lesar Ivan in Šipka 

Jovo ter vpišeta: 
Juretič Ivan, upravnik in Rački 

Matija, računovodja, ki podpisujeta 
skupaj, v mejah zakonitih poobla- 
stil. 

Št. 3494/2—52—05 1012 
OLO Kaievje, odd. za gospodarstvo 

dne 8. januarja 1953. 
164. 

Besedilo: Okrajna plctilnica v 
Dobovi. 

Izbriše se Kovačič Srečko in vpi- 
še 

Regovič   Ignac,   v.  d.  ravnatelja, 
z istimi pooblastili. 
OLO  Krško,  odd.  za  gospodarstvo 

dne 22. januarja 1953. 
Št. 1.009/1 1130 

165. 
Besedilo: Gostinstvo, šmarje-Sap. 
Vpiše se nova poslovalnica >SAP< 

s sedežem Sap 10. 
OLO Ljubljana  okolica 
oddelek za gospodarstvo 
dne 16. decembra 1952. 
IL  št.  1431—389—1952    1170Ü 

166. 
Besedilo: Trgovina z mešanim 

blagom, Kamniška Bistrica. 
Besedilo odslej: Trgovsko pod- 

jetje, Kamniška Bistrica. 
Izbriše se Mikli'5 Francka in vpi- 

še: 
Golob Vera, knjigovodja. 

OLO Ljubljana okolica 
oddelek za gospodarstvo 
dne 23. decembra 1952. 

II. št. 1431—426—1952 227 
167. 

Besedilo: Mehanična delavnica, 
Domžale. 

.      Št. 24—10—1953 1042 
Besedilo: Karoserijska delavnica, 

Vir-Domžale. 
Št. II 24—9—1953 1046 

Izbriše se pri obeh podjetjih De- 
tela Barica in vpiše 

Pollak   Barica,   knjigovodja. 
OLO Ljubljana 'okolica 

oddelek  za gospodarstvo 
dne 9, januarja 1953. 

168. 
Besedilo: Občinsko gostišče, Kam- 

niška Bistrica. 
Izbriše se poslovailnica Krčma 

Črna. 
Št.   11-1431-311-1952 1044 

Besedilo:  Državni kino Domžale. 
Izbrišejo se: Tratnik Ivan, Kon- 

cilja Anica, Vilar Felicijan in Rav- 
nikar Marija ter vpišejo: 

Tratnik Ivan, upravnik, Perko 
Alojzija, uslužbenka Grabnar Mi- 
lena knjigovodja in Kavčič Jože, 
uslužbenec MLO Domžale. 

V poslovnih zadevah podpisuje za 
(podjetje upravnik samostojno; v 
finančnih in kreditnih poslih pa so- 
podplsujeta po dva od zgoraj na- 
vedenih. 

II  št.  1431—448—1952      1045 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek  za gospodarstvo 

dne 6. januarja 1953. 

169. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Vino« 

Ljubljana okolica. 
Vpiše se nova poslovalnica: Re- 

stavracija >Korošica« s sedežem v 
Kamniku, Zaprice, nova hiša. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek  za gospodarstvo 

dne 14. januarja 1953. 
Št. U 109—1—1953 1043 

170. 
Besedilo:    Kmetijska   zadruga   z 

a j., Križevci pri Ljutomeru. 
Vpiše se poslovalnica  Vučja  vas. 

Št. 11-2485-2153/1 1059 

Besedilo: Remontno podjetje, Lju- 
tomer. 

Besedilo odslej: Splošuo gradbe- 
no podjetje, Ljutomer. 

II—št. II—59—1/53 1055 

OLO Ljutomer, 
odd. za  gospodarstvo 
dne 17. januarja 1953. 

171. 
Besedilo: Tovarne Zlatorog, Mari- 

bor (Maribor, Klavniska 23). 
Izbriše se iz poslovnega predmeta: 

regeneracija mineralnih odpadnih 
olj. 
MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne 17. januarja 1953. 
Št. Pov 4/5 1150 

172. 
Besedilo: Mestno Kino podjetje, 

Maribor (Maribor, Grajska 5). 
Izbriše se Pesek Franjo kot na- 

mestnik ravnatelja. 

MLO Maribor, odd. za gospodarstvo, 
dne 21.  januarja   1953. 

Št. Pov 4/9 1151 

173. 
Besedilo: Mestni obrtni obrat 

»Ščctkarna« (Maribor, Pipuševa 12). 
Izbriše se Kragelj Dragica in 

vpiše 
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Babic Dragica, računovodja, ki 
podpisuje listine denarnega, mate- 
rialnega, obračunskega in kreditne- 
ga pomena, poleg upravnika. 
MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne 6. januarja 1933. 
št. Pov 4/1-1953 1147 

174. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Ki- 

no kavarna« (Maribor, Grajski trg 
st. 1),   * 

Vpišejo se obrati: Gostilna pod 
Pohorjem«:, Maribor, Lackova 54, 
Gostilna »Pri lipi«, Maribor, Lacko- 
va 43 in Gostilna »Balon«, Maribor. 
Zrkovska 18. 
MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne 12. (20.) januarja 1953. 
St. Pov 4/4 in 4/7 118 

Besedilo; Mestno kamnoseško pod- 

misije, ki jo sestavljajo: Zupančič 
Alojzij, predsednik, Matko Franc in 
Grimšič Hajko, člana. 

OLO Novo mesto, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 20. januarja 1953. 

Št. II-170/1-53 1095 
181. 

Besedilo: »Mesarija« KLO šiniliel. 
Besedilo odslej:   »Mesarija«   Ob- 

činskega ljudskega odbora šiniliel. 
Izbriše se Prijatelj  Franc.  Upra- 

vičena  za  podpisovanje   sta  poslo- 
vodja Hrastar franc in knjigovodja 
Matko  Vinko,  ki  bo podpisoval  le 
v zadevah po 47. členu szdgp. 

Št. II-874/1 1094 

Besedilo: »Mlin v Pogancilu KLO 
Šmihel. 

184. 
Besedilo: Mestno podjetje za pre- 

skrbo z mesom in mesnimi izdelki, 
Ptuj. 

Besedilo odslej: »Mestno podjetje 
za preskrbo z mesom in mesnimi iz- 
delki Ptuj«, v likvidaciji. 

Izbrišeta se Vodoplvec Bogomir 
in Bernhard Mirko, ter vpiše likvi- 
daciiska komisija: Valentin Viktor, 
predsednik, Budja Kari in Hlupič 
Alojz, člana. 

OLO Ptuj, odd. za gospodarstvo 
dne   17.  januarja   1953. 

Št. •12—1482—53 1071 
185. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Iz- 
birat na Bledu. 

Izbrišejo se poslovalnice: št. 2 
Želeče 77, št. 6 Mlino 5. št. 10 Grad 
150. št. 5 Zagorice 4 in št. 8 Želeče H^ìtoriffXribSrraS; Bendilo odslej: Mlin Občinskega 150, št. 5'Zagorice 4 in št. 8 želeče 

'Seva 25).             l              *  orcGorcl ljudskega odbora Gotna vas. 28 ter vpišejo poslovalnice: st. 1 Že 

Besedilo odslej: Mestno kamnose- Izbrišeta se Prijatelj Franc in No- l?*e "• £*• 2 ••%^« Vlffil 
»o podjetje, izdelki iz narnvncen vak   lože  1er   vnišeta: rice 52' ?4AG.ral151' "' 5 ReČ1" 

devah po 47. cïenu szdgp. 
Št. 11-873/1 
»Šiviljstvo«   KLO 

1093 

ami- 

vi     "" yuoiej:  lucrino Kuinnose-        izunseia se rrijuituj 
»so podjetje, izdelki iz naravnega   vak  Jože  ter   vpišeta: 

skaU•eeÄ?ikamna' Maribor (PtuJ" Bohto Franc poslovodja, in Matko 
•1• M»t;C'     ,,                   , Vinko, \knjigovodja, ki bosta podpi- 
huj Maribor, odd. za gospodarstvo sovala za podjetje, slednji Le v za- 

dno 22. januarja 1953. ,i«„„i. __ X xi„„„ „.,i„„ 

176 št" P0V 4/1° 1153 

Besedilo: Mestno sedlarsko in ta- 
petniško podjetje, Murska Sobota. 

Izbrise se Glažar Ludvik in vpiše 
Mozir Jožef, ki podpisuje po 37. 

členu szdgp. 
OLO Murska Sobota, 

oddelek  za  gospodarstvo 
dne 24. decembra  1952. 

177. IL "' m/1-52       4717 

iefif edife ^IeStn,° S°s«nsko pod- 
m     i »kolodvorska    restavracija« 
(Murska Sobota Kolodvorska ulica). 

37. ÄÄ* kl POdpÌSUJe P° 
QLP, ^mska- Sobota, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 15. januarja  1953. 

178. H-381/1-53 1049 

ciiB
n
eÄ: MGP »Hotel, restavra- 

cija m kavarna Central«, s poslo- 
VaÄ:??lfe,*v. Murski.Sobo?!. 

Besedilo 
hel. 
^Besedilo odslej: »Šiviljstvo« Ob- 
činskega ljudskega odbora Gotna 
vas. 

Izbrišeta se Prijatelj Franc in Zu- 
pančič Nežka ter'vpišeta: 

šmajdek Slavka, poslovodja, Mat- 
ko Vinko knjigovodja, ki bo podpi- 
soval le v zadevah iz 47. člena 
szdgp. 

Št. II-872/1 1092 
OLO Novo mesto, 

oddelek  za  gospodarstvo 
dne 23. januarja 1953. 

182. 
Besedilo: Okrajno 

podjetje gradbenega 
Ilirska Bistrica. 

7*jri5e se Drolo Maks in vpiše 
Zidar  Milan,  upravnik, s poobla- 

stili   po   zakonu   in   pravilih   pod- 
jetja. 

proizvodno 
materiala, 

n     ",. —~.»  '  mulami oonoti. jotja. 

ÄÄffi SAS!   OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 
..     ,    -«^.•-•.   «iura,  resiuvra- 

cija   kavarna Central«, s posloval- 
amaX^lfe< in kavarna »Sočič« 

OLO Murska Sobota, 
oddelek  za gospodarstvo 

dne  16.  januarja  1953. 
179. ,Št"   II485/1-53 1048 

Besedilo: Trgovsko podjetje  »Iz- 
bira«, Lendava. 

Izbriše se Ferčak Martin, knjigo- 
vodja in vpiše 8 

Horvat   Marija,   knjigovodja,   ki 
podpisuje v smislu pravil podjetja. 

MLO Murska Sobota, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 23. januarja 1953. 

180. St • ,80/2"" t127 

kv?dSe"-l0: >B',fe<' Novo mesfo v 1J- 
Za podjetje y likvidaciji podpisu, 

jeta po dva člana likvidacijske ko- 

dne 6. januarja"l95\ 
Št. 682-62/99 1109 

183. 
Besedilo: »Vino« — Postojna, tr- 

govsko podjetje  z  alkoholnimi   in 
brezalkoholnimi  pijačami. 

Poslovni  predmet odslej:  Nakup 

Rečica 
6 In št. 6 Želeče 17. 

OLO Radovljica, 
odd za gospodarstvo 

dne 16 januarja 1953. 
Št.  2322/5—1953 1074 

186. 
Besedilo: Krajevna mesarija, Gu- 

štanj. 
Besedilo odslej: Mestna mesarija, 

Ravne na Koroškem. 
Št   157/11-31/389-52        1139 

Besedilo:   Mestna   mesarija,  Rav- 
ne na Koroškem. 

Izbriše se Grabner Jože in vpiše: 
Česnik   Jože,  ki  bo  podpisoval  z 

vsemi   dosedanjimi   podpisniki,   po 
zakonitih  pooblastilih. 

Št. 157/II-a-31/391-52       1145 

Besedilo: Hotel »Svoboda«, Rad- 
lje ob Dravi. 

Izbriše se Velikonja Vlado In 
vpiše: 

Kužel Erik, ki podpisuje z vsemi 
dosedanjimi podpisniki, z istimi po- 
oblastili. 

Št. 2/II-31/390 1141 
OLO Slovenj Gradec, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 24. januarja 1953. 

187. 
Besedilo:  Mestno  podjetje »Briv- 

nice« v Trbovljah. 
Izbriše se Fujs Anica in vpiše 
Hutar Vera, upravnik, ki bo pod- 

pisovala v okviru zakonitih poobla- 
stil 

imlnn°da-ia-alkoi10,ln,ih -in ,4ezaJko-   OLO Trbovlje, odd. za gospodarstvo liolnili pijač na debelo in rlrnlmn t«. A <n    : i_   ,A-, nolnili pijač na debelo in drobno ter 
sodavičarstvo. 

Vpišejo se pomožni obrati: Vinska 
klet, Jamska 4, Zaloga piva, Vojko- 
va 24, Sodavičarna, Tržaška 23 in 
Odprta vinska klet. Jamska 8. vsi 
v Postojni. 

Za podjetje podpisujeta: 
Cehovin Jernej upravnik, in Pi- 

kelj Bogomir. 
OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 

dne 17. januarja 1953 
UP  št.   96/13       "      1107 

dne 12. januarja  1953 
št. 145/1—1953 1005 

188. 
Besedilo:    Mestno  podjetje   »Pe- 

karna«, Trbovlje. 
Izbrišeta   se   Rozman   Franc   in 

Tome Martina ter  vpišeta: 
Kočar   Jože,   upravnik,    Bučevec 

Martina, knjigovodja, ki podpisuje- 
ta za vse zadeve podjetja. 
OLO Trbovlje, odd. za gospodarstvo 

dne 14. januarja 1953. 
480/1953 1015 
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Izbrisi 
18•. 

•••••,;•. Kmetijsko gospodarstvu, 
Podleanik. 

Ker je z odločbo VLRS, St. II- 
1460/1—51 z dne 25. XIL 1951 prešlo 
v pristojnost OLO Ptuj. 

Ministrstvo za  finance LUS, 
Ljubljana 

dne 10. decembra 1952. 
Št 245—69/6—1952        11672 

190. 
Besedilo; »Elektro - Ljubljana«, 

Ljubljana. 
Ker je z odločbo vlade LRS, št. 

II-•32/1—1952 z dne 25. XL. 1952 
prenehalo poslovati. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 25. decembra 1952. 
St.   243—348/2—1952       1020 

191. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo, 

Ljubljana. 
Ker je z odločbo vlade LRS, It. 

II-655/1—52 z dne 30. VIL 1952 po- 
stalo gospodarska ustanova. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 26. decembra 1952. 
St.  243—309/2—1932.        1021 

192. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo, 

Celje. 
Ker je z odločbo vlade LRS, St. 

IL653/1-52 z dne 30. VIL 1952 postalo 
ustanova s samostojnim finansira- 
njem. 

Št,. 245-30-1953 1026 
Besedilo:  »Papirinvest«,   podjetje 

za   izgradnjo   papirja,    Ljubljana, 
skrajšano   »Papirinvest«,   Ljubljana 
(Parmova 33). 

V zvezi z ustanovitvijo novega 
podjetja »Industrijski biro, podjet- 
je za projektiranje, izvedbo inve- 
sticij in tehnično pomoče, Ljublja- 
na. 

Št 243—33—1953 1030 
Besedilo: Radio Slovenija, pod- 

jetje za radiodifuzijo Ljudske re- 
publike Slovenije, Ljubljana. 

Ker je z odločbo vlade LRS, št 
II-l 152/4-52 z dn^ 30. XII. 1952 po- 
stalo ustanova s samostojnim fi- 
nansiranjem. 

Št. 243-32—1953 1027 
Besedilo: Zavod za konstrukcije 

industrijskih strojev in naprav, 
Ljubljana, skrajšano »Konstrukcij- 
ski zavod«, Ljubljana (Parmova 33). 

V zvezi z ustanovitvijo novega 
podjetja »Industrijski biro, podjetje 
za projektiranje, izvedbo investicij 
in tehnično pomoč« v Ljubljani. 

Št. 243—33—1953 1029 
Besedilo: Zdraviliško gostinsko 

.od jet je Rogaška Slatina. 
Ker je z odločbo vlade LRS, št. 

II. 632/2—52 z dne 10. VII. 1952 pre- 
šlo v pristojnost LO Celje okolica. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

4        dne 12. januarja 1953. 
Št.  243—29—1953, 1025 

193. 
Besedilo: Zdraviliško gostinsko 

podjetje čateške Tonlice (Čatež ob 
Savi). 

Ker je z odločbo vlade LRS, Št. 
II-632'2—52 z dne 10. VIL 1952 pre- 
neseno v pristojnost LO okraja 
Krško. 

Št. 243—17/1—1953. 1033 
Besedilo: Chemo-import-eksport, 

Ljubljana. 
Ker je bilo z odločbo VLRS, št. 

U—632/2—1952 preneseno v pristoj- 
nost LO za glavno mesto Ljubljana. 

Št, 243—18/1—1953 1034 
Besedilo: Semenarna za Slovenijo, 

Ljubljana. 
Ker je z odločbo VLRS, II-971/1- 

52 z dne 13. X. 1952 preneseno na 
Glavno zadružno zvezo LRS. 

Št. 243—34—1953 1037 
Besedilo: Trgovsko podjetje z ži- 

vili »Živila«, Ljubljana, skrajšano 
»Živila«, Ljubljana. 

Ker je bilo z odločbo vlade LRS, 
št. 11-632 'Z—52 z dne 10. VIL 1952 
preneseno v pristojnost LO za glav- 
no  mesto  Ljubljana. 

Št. 243—22/1—1953. 1036 
Besedilo: Trgovsko grosistično 

podjetje »Tkanina« v Mariboru, 
skrajšano  »Tkanina«, Maribor. 

Ker je bilo z odločbo VLRS, št. 
II—632/2—52 z dne 15. I. 1953 pre- 
neseno v pristojnost LO za mesto 
Maribor. 

Št. 243—12/1—1953 1032 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo, 

Postojna. 
Ker je z odločbo vlade LRS, št. 

H-653'152—52 z dne 30. VII. 1952 po- 
stalo ustanova s samostojnim finan- 
siranjem, 

Št.  243-10/1—1953 1031 
Besedilo: Zdraviliško gostinsko 

podjetje Radenska Slatina (Slatina 
Radenci). 

Ker je bilo z odločbo vlade LRS 
št. 11-632'2—1952 preneseno v pri- 
stojnost  LO okraja Ljutomer. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 15. januarja 1953. 
Št. 243-t9'l—1953. 1035 

194. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo, 

Bled. 
Ker je z odločbo vlade LRS, št. 

•-655•-52 z dne 30. VII. 1952 po- 
stalo ustanova s samostojnim finan- 
siranjem. 

Št 243-31/1-1953 1083 
Besedilo: Trgovsko podjetje 

»Agencija za blago proste prodaje«, 
Ljubljana, skrajšano: »Agencija 
Slovenija«, Ljubljana. 

Ker je biLo z odločbo vlade LRS, 
št. II-632/2-52 z dne 10. VII. 1952 
preneseno v pristojnost MLO Ljub- 
ljana. 

Št. 243-25/1-1953 1081 
Besedilo: Trgovsko podjetje s 

tekstilom in obutvijo »Tekstil-obn- 
tev«, skrajšano: Tekstil-Obntev«, 
Ljubljana. 

Ker je bilo z odločbo vlade LRS 
št II-652/2-52 z dne 10. VII. 1952 pre- 
neseno v pristojnost MLO Ljublja- 
na. 

Št. 243-16/1-1953 1078 
Besedilo: Trgovsko podjetje z že- 

leznino »Železnina«, Ljubljana, 
skrajšano: »Železnina«, Ljubljanu. 

Ker je bilo z odločbo vlade LRS, 
št. II- 632/2-52 z dne 10. VIL 1952 
preneseno v pristojnost LO* za gl. 
mesto Ljubljana. 

Št 243-14/1-1953 1075 
Besedilo: Gostinsko podjetje Dom 

ob Dravinji, Makole, skrajšano: 
Dom ob Dravinji, Makole. 

Ker je bilo z odločbo vlade LRS, 
št II-632/2-52 z dne 10. VII. 1952 pre- 
neseno v pristojnost LO okraja 
Ptuj. 

Št 243-24/1-1953 1080 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana 
dne 17. januarja 1933. 

195. 
Besedilo: Zdraviliško gostinsko 

podjetje, Dolenjske Toplice. 
Ker je bilo z odločbo vlade LRS, 

st. II-632/2-52 z dne 10. VII. 1952 pre- 
neseno v pristojnost OLO Novd me- 
sto. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 28. januarja 1953. 
Št. 243-23/1-1953 1174 

196. 
Besedilo: »Kurjava« RLO III, 

Ljubljana, Bohoričeva 25. 
Ker  je  likvidacija  končana. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 17. januarja 1953. 
G   št.  5770'52—2. 1054 

197. 
Besedilo: »šiviljstvo« Obč. LO 

Šentjur pri Celju. 
Zaradi združitve » »Krojaško de- 

lavnico« Obč. LO Šentjur pri Ce- 
lju.        OLO Celje okolica, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 19. januarja 1953. 

Št II-1/14-1953 1120 
198. 

Besedilo: Podjetje »Krojači Metli- 
ka«. 

Ker je prenehalo poslovati. 
OLÖ Črnomelj, odd. za gospodarstvo 

dne 16. novembra 1952. 
Št. 3382/1 10577 

199. 
Besedilo: Krajevna mizarska de- 

lavnica — Bukovica. 
Ker preide v pristojnost Okrajne 

zveze zadrug, Gorica, s sedežem v 
Šempetru pri Gorici. 
OLO Gorica, odd. za gospodarstvo 

dne 10. januarja 1953. 
Št. II/2 1000/127—52 1065 

200. 
Besedilo^ Ključavnlčarsko-kova- 

ška delavnica v Temnici. 
Ker je likvidacija končana. 

OLO Gorica, odd. za gospodarstvo 
dne 13. januarja  1953. 
St. •2—OS—105/6-53.     1061 
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201. 
Besedilo: Krajevna gostilna, Col. 
ker je prešla v sklop Kmetijske 

zadruge, Col. 
OLO Gorica, odd. za gospodarstvo 

dne  13. januarja 1953. 
Št   II/2-1000/115-52 1064 

202. 
Besedilo: Krajevna mesnica, Col. 
•-•• je prešla v sklop Kmetijske 

zadruge. 

OLO Gorica, odd. za gospodarstvo 
dne  17.  januarja   1953. 

St.   II/2-1000/115-52        1119 
203. 

Besedilo: Trgovsko podjetje, Kri- 

Zaradi    odločbe    mestne    občine 
"zie, št. 484/5. 

°LO  Kranj, odd.  za  gospodarstvo 
dne 25. decembra  1952. 

Št.  4942/2 11728 
204. 

T„?esedilo: Mestno komunalno pod- 
jetje v Mariboru (Strma ulica 8). 

zaradi  razglasitve za  ustanovo  s 
samostojnim   finansiranjem. 
MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne 17. decembra 1952. 
Pov št. 56/225 31 

v feSedÌIo:-?Me,stna obrtna podjetja 
v ldmdacijk, Lendava. 

•••?••! °hnem s Posl°valnicam.: Krojaška   delavnica,    kovaška    HB 

Ìk?HC,V k0-larska delavS klepci 
me^A^tl ^«»• delavnica. 
Svni^f -L k,laviilca> Dinarska de- lavnica, izdelovalnica igrač neicl 
nja, popravljalnlca ko Is pleskar" 
ska delavnica, precizna mehanfkä 

PosS°-fn2erski «*«- P-naenhäo 

OLO Murska Sobota, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 14 januarja 1953. 

206. št- • »'»"»   ,        1013 

MÎÏSAiî? *Kavaraa ***. 
Zaradi    priključitve    k    >Hotelu 

OLO Murska Sobota, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 16. januarja 1953. 
Št  II.484/1-53 1047 

207. 1U*7 

Besedilo: Opekarna KLO Središče. 
zaradi prenehanja obrata. 

OLO Ptuj, odd. za gospodarstvo 
dne 6. junija 1952. 

Št. 729/1—52 5508 
808. w 

Besedilo:      Gostinsko podjetje 
»špik«, Gozd-Martuljk. J 

Na. podlagi   odločbe LO občine 

i. XI   19a52g0ra' Št- PoV 19/1  Z dne 

OLO Radovljica, 
odd. za gospodarstvo 
dne 3. decembra 1952. 

Št.   4120/2—1952 11218 

209. 
Besedilo: Združenje državnih go- 

stinskih podjetij Idrija v likvida- 
ciji. 

Zaradi  končane  likvidacije. 
OLO Tolmin, odd. za gospodarstvo 

dne 22. decembra 1952. 
št. II/4-27-71 232 

210. 
Besedilo: Krajevna mesnica, Sp. 

Idrija. 
Zaradi spojitve s Trgovskim pod- 

jetjem »Po želji« v Sp. Idriji. 
OLO   lolmin, odd. za gospodarstvo 

dne 24. decembra 1952. 
Št   •1—17/14—52 126 

211. 
Besedilo: Okrajna opekarna v 

Cerknem v likvidacija. 
Zaradi končane likvidacije. 

OLO Tolmin, odd. zu gospodarstvo 
dne 6. januarja 1955. 

Št.   II'4—15/1— 53 1018 
212. 

Besedilo:  Okrajni   magazin  v  li. 
kvidaciji, Trbovlje. 

Ker je likvidacija  končana. 
OLO Trbovlje, odd. za gospodarstvo 

dne 8. januarja  1953. 
Št.  5765/1-1952 242 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

213. VPÌSÌ 

Besedilo: Uprava cest. Ljubljana, 
Vilharjeva 14. 

Naloge ustanove so: Izvajanje 
aei, ki so v  j5Ve2j  2  gradnj0>  tia. 
Kovanjem  in obnovo cest, trgov in 

x- '"„Prometnih   naprav   v   ob- 
močju MLO glavnega mesta  Ljub- 

Ustanovitelj ustanove: MLO glav- 
nega mesta Ljubljane, odločba Tajn 
£t 864'52 z dne 18. VI. 1952. 
i • Ef?ativnl uPravn» voditelj: MLO 
Ljubljana, svet za komunalne za- 
deve. 

AlLO za glavno mesto Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 17. januarja 1953. 
G št. 307/53 1053 

214. ~~ 
Besedilo: Javni nasadi in javne 

naprave, Celje. 
, Naloge ustanove: Vzdrževanje 
javnih nasadov, okrasno vrtnar- 
stvo, vzdrževanje In eksploatacija 
drugih javnih naprav, tako vrtna- 
r4e> cvetličarne, toplovodnega ko- 
pališča, letnega kopališča, pralnice 
vzdrževanje tržnice, javnih tehtnic' 
shranjevanje koles, vzdrževanje 
mestnih zemljišč, žaganje drv in 
upravljanje kemične čistilnice. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
£\^an0T- MLO Celje, odločba 
si. 547/1 z dne 25. Vi. 1952. 

Za ustanovo podpisujeta: 
Gorinšek Viktor,, ravnatelj, sa- 

oiostojno, v okviru zakonitih po- 
oblastil in pravil ter Čater Jožica, 
knjigovodja, ki sopodpisuje vse li- 
stine finančnega pomena. 
MLO Celje, odd. za gospodarstvo 

dne 26. decembra 1952. 
Št. 837/1-52 8 

215. 
Besedilo: Pogrebni zavod in upra- 

va pokopališč, Celje. 
Poslovni predmet: Prevoz in po- 

kop mrličev, eksploatacija in vzdr- 
ževanje pokopališč, izdelava in pro- 
daja nagrobnih vencev in potreb- 
ščin, vrtnarstvo in urejevanje gro- 
bov  po  naročilu. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: MLO Celje, odloiba št. 547/1. 

Za ustanovo podpisujeta: 
Brglez Adolf, ravnatelj, samo- 

st< ino, v okviru zakonitih določb 
in pravil ustanove, ter Pere Jožica, 
knjigovodja, ki sopodpisuje vse li- 
stine finančnega  pomena. 

Št.   11-228/1--53 1007 
Besedilo: Uprava državnih stano- 

vanjskih  zgradb, Celje. 
Poslovni predmet: Upravljanje in 

vzdrževanje državnih stanovanjskih 
in   drugih   zgradb. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: MLO Celje, odločba št. 548/1. 

Za ustanovo podpisujejo: 
Presinger Dolfe, ravnatelj, samo- 

stojno, v okviru zakonitih določb in 
pravil ustanove; fimid Angela, knji- 
govodja, Gajšek Jožica in Tomažič 
Ljubo pa sopodpisujejo listine fi- 
nančnega  pomena. 

Št.   II—281/1—53 1006 
MLO   Celje,   odd.   za   gospodarstvo 

dne 10. januarja 1953. 
216. 

Besedilo: I. mestna lekarna, Celje. 
Poslovni predmet: Oskrbovanje 

prebivalstva z zdravili in zdrav- 
stvenimi pripomočki ter sanitarni- 
mi predmeti. 

Ustanovitelj ìD gospodarski vodi- 
telj: MLO Celje, odločba št. 11-1111- 
42 z dne 15. XII. 1952. 

Za ustanovo podpisujejo: 
Mr. Vrankovlč Dalibor, upravnik, 

samostojno, v okviru zakonitih do- 
ločb In pravil ustanove, ter Strupi 
Julijana, knjigovodja, ki sopodpi- 
suje listine finančnega pomena. 
MLO Celje, odd. za gospodarstvo 

dne 14. januarja 1953. 
št. II—382/1—53 1039 

217. 
Besedilo: Otroški vrtec, Kočevje- 

Rudnik. 
Naloge ustanove: Omogočiti pra- 

vilno vzgojo ter telesni in duševni 
razvoj  predšolskih  otrok. 

Ustanovitelj: OLO Kočevje, od- 
ločba št. 3810/2  z dne 27. X.  1952. 

Za ustanovo podpisuje: 
Sovre Justina, upravnik, samo- 

stojno. 
OLO Kočevje, odd. za gospodarstvo 

dne 12. januarja 1953. 
Št  171-3—53 1011 
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218. 
Besedilo: Otroški vrtec, Idrija. 
Naloge ustanove: Nuditi otrokom 

vzgojo, razvedrilo in zabavo ter 
hrano v času, ko so v vrtcu. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Tol- 
min, št. I-86'7-1952 z d;,e 6. IX. 1952. 

Gospodarski voditelj: OLO Tol- 
min, svet za prosveto in kulturo. 

Za ustanovo podpisujeta: Logar 
Zvonka, upravnik in Prelaz Roza- 
lija. 
OLO Tolmin, odd. za gospodarstvo 

dne 3. novembra 1952. 
Št.  IFl—19/5—52 10231 

Zadružni resistei 

Vpisi 
11. 

Besedilo: Lesno proizvodno pod- 
jetje OZZ (sedež Šmartno ob Paki). 

Podjetje je bilo ustanovljeno na 
podlagi sklepa izrednega občnega 
zbora Okrajne zadružne zveze Šo- 
štanj dne 18. XII. 1952. 

Poslovni predmet: Nakup, prede- 
lava in prodaja vseh lesnih in gozd- 
nih sortimentov. 

Organi podjetja so: Delavski svet, 
upravni odbor in direktor. 

Za podjetje podpisujeta: 
Šarb Franjo, direktor, in Mlakar 

Viktor, računovodja, oba v Šmart- 
nem ob Paki. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 24.  januarja  1953. 

Zadr  VTII  35/9 683 
42. 

Besedilo: Zadružna mehanična 
delavnica pri Okrajni zadružni 
zvezi, Gorica. 

Ustanovljena je bila na podlagi 
sklepa redne letne skupščine 22. 
VI. 1952 v zvezi z odločbo Okrajne 
.adružne zveze Gorica, št. 1669/1-52 

z  dne 29.  XII.  1952. 
Poslovni predme . Popravila in 

vzdrževanje motornih prevoznih 
sredstev, ki so last zveze in njenih 
članic 

Pooblaščenci za podpisovanje so: 
Kren Roman, direktor, Vrtojba 

13, Gabrijelčič Mitko, računovodja, 
Šempeter 57 in Fornazarič Stanko, 
delovodja, Renče 12. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne  15.  januarja   1953. 

Zt  1/53-3 397 
43. 

Besedilo: Kmetijsko posestvo OZZ 
Ljubljana okolica v Brestu pri Igu. 

Na 6. rednem letnem občnem 
zboru Okrajne zveze kmetijskih 
zadrug Ljubljana okolica dne 28. 
VI. 1952 in v zvezi z zapisnikom 
seje upravnega odbora OZZ Ljub- 
ljana okolica z dne 25. XII. 1952 je 
bilo podjetje ustanovljeno za ne- 
določen čas. 

Poslovni predmet: Obdelava zem- 
lje, živinoreja, svinjereja in druga 
kmetijska proizvodnja. 

Organ gospodarske uprave pod- 
jetja je Okrajna zadružna zveza 
Ljubljana okolica v Ljubljani. 

Za podjetje podpisujeta: 
Lakuer Lojze, upravnik. Brest 35 

in Poglajen Mihaela, knjigovodja, 
Ljubljana,  Florijanska  33. 

Okrožno  sodišče  v  Ljubljani 
dne 30. decembra  1952. 

Zt 28/52 — Zadr VIII 93/1    98 
44. 

Besedilo: Trgovsko podjetje OZZ, 
odkup    poljskih    pridelkov,    Ptuj 
(Lackova ulica). 

Podjetje je bilo ustanovljeno na 
zboru OZKZ Ptuj 25. VI. 1952. 

Poslovni predmet: Odkup in pro- 
daja poljskih pridelkov na debelo, 
ter reprodukcijski material in za- 
menjava oljaric. 

Upravnika in ostale sopodpiso- 
valce za podjetje nastavlja uprav- 
ni odbor OZZ Ptuj. 

Pooblaščenca za podpisovanje 
sta: 

Arko   h r.uic,   upravnik   in   Tušek 
Marija, i.ifiinovodja, oba v Ptuju. 

Okro/iKi  sodišče v  Mariboru 
dne   15.   januarja   1953. 

Zadr VI 150 341 
45. 

Besedilo: Strojne delavnice OZZ 
Ptuj (Rajšpova ulica). 

Podjetje je bilo ustanovljeno nu 
zboru OŽKZ  Ptuj dne 2i. XI.  1952. 

Poslovni predmet: Popravila av- 
tomobilov, kmetijskih strojev, 
orodja ter popravila, ki spadajo v 
obratovanje mehanične delavnice; 
izdelovanje stavbnega, sobnega in 
kuhinjskega pohištva ter popravila, 
ki spadajo v obratovanje mizarske 
delavnice. 

Pooblaščenca za podpisovanje 
sta: 

Štalcer Jože, upravnik in Vrecl 
Irena, računovodja, oba v Ptuju. 

Zadr VI 128 333 

Besedilo: Trgovsko podjetje OZZ 
— odkup živine, Ptuj (Trstenjako- 
va ulica). 

Podjetje je bilo ustanovljeno na 
zboru OZKZ Ptuj 25. VI. 1952. 

Poslovni predmet: Trgovina z ži- 
vino na debelo. 

Pooblaščenci za podpisovanje so: 
Pečuh   Alojz,   upravnik,   Ormož, 

Horvat Zlata, računovodja in Ska- 
za Saša, komercialist, oba v Ptuju. 

Zadr VI 129 342 
Okrožno sodišče v  Mariboru 

dne  13.  januarja   1953. 

Spremembe 
46. 

Besedilo: Kmečka delovna zadru- 
ga »Savinja« v Mozirju. 

Zadruga ima poslovalnico: »Ango- 
rateks« zadružno obrtno tekstilno 
podjetje, Mozirje. 

Za firmo podpisujeta skupaj Kam- 
pus Rafael, predsednik upravnega 
odbora, in Miklavc Vladko, uprav- 
nik zadruge. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 17. decembra 1952. 

Zadr VIII 79/4 11529 
47. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j. Marof, p. Jurklošter. 

Po sklepu občnega zbora 10. UL 
1952 so se spremenila zadružna 
pravila. Delež znaša odslej 500 din. 

Izbrišejo se Jazbinšek Franc, 
Knez Anton, Potočnik Anton, Li- 
povšek Jožica, Korošec Ivan, Zorko 
Anton, Bezgovšek Franc in Senica 
Amalija in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Krajne Jože,'kmet, Marijna vas, 
Jazbinšek Franc, tajnik, Planina, 
Zapušek Ivan, kmet, Podpeč, Go- 
lob Ivan, kmet, Slatni vrh, Selič 
Alojz, delavec, Podpeč, Jazbinšek 
Ivan, Laziše, Gračnar Franc in Vo- 
deb Jakob, Blatni vrh, kmetje. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 19. decembra  1952. 

Zadr VII 142/5 11575 
48. 

Besedilo: Kmetijska delovna za- 
druga »Igor« v Ozeljanu. 

Po sklepu izrednega občnega zbo- 
ra 13. XII. 1932 je zadruga prešla v 
likvidacijo. 

Besedilo: kakor doslej s pristav- 
kom »v likvidaciji«. 

Likvidatorji so Špacapan Julij, 
Ozeljan 86, špacapan venceslav, 
Ozeljan 113 in Pavšič Ivan, Sv. Mi- 
hael 55. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 26. januarja 1953. 

Zt 53/30—5 742 
49. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j. v Kamnjah. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
z dne 21 III. 1950 se izbrišeta Čer- 
melj Rudi in Vorlopivec Franc iz 
Kamnja št. 93, -vpišeta pa nova iz- 
voljena člana upravnega odbora: 

Bratina Franc, Kamnje 38. Krkoč 
Jože,  Kamnje  109,  kmeta. 

Z t 90/48-7 399 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Logu pod Mangartom. 
Na zboru 16. XI. 1932 je bil spre- 

menjen 2. člen pravil, član odgo- 
varja za obveznosti zadruge s pet- 
kratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega deleža. 

Zt 177/48-19 400 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Sužidu. 
Na zboru 7. XI. 1952 so bila spre- 

jeta nova pravila, po katerih od- 
slej  zadruga  deluje 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j. v Sužidu. 

Zadružni delež znaša za člane do 
5 ha zemlje 500, za člane od 5 do 
13 ha zemlje 750 In zu člane od 14 
do 20 ha zemlje 1000 din. Družinski 
delež znaša 200 din. Član odgovar- 
ja za obveznosti zadruge s petkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega 



gtev. 5. -- 12. II. 1953 URADNI LIST Stran 37 

deleža.   Upravni  odbor  sestavlja  5 
do 7 članov. 

Izbrišejo se: Volarič Alojz, Stres 
Jože, Butul Jože, Volarli Branko, 
Lah Ivan in Kranjc Ivan, vpišejo 
pa novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

štih Ignac, Sužid 46, Sovdat Ivan, 
huzid 55, Breška Anton, Sužid 26, 
Ursic Alojz. Sužid 29, kmetje. 

Zt  170-48/3 398 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 5. januarja 1953. 

Besedilo: Vinogradniška obdelo- 
valna zadruga i29. november« na 
Uradisču. 

0 sklepu izrednega občnega zbo- 

kvldäcijo1953 je ZadrUga Prešla V H* 
Besedilo: kakor doslej, s pristav- 

kom >y likvidaciji«. 
Likvidatorji:  štubelj  Pavel, Gra- 

sce 46, Kobal Viktor, Gradišče 72, 
volk Lambert, Gradišče 65. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 14. januarja 1953. 

c< Zt 26/50-30 722 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim  jamstvom,  Notranje  go- 

Na zboru 2. •. 1952 so se spre- 
menila zadružna pravila v 18. in 52 
členu. Upravni odbor sestavlja li 
članov. Delež znaša 1000 din 

Izbnšejo se Novak Alojzij, Alič 
Frančiška, štefančič Ivan, Rus Jože 

vpi!°eioekn„JvUri^N?Vak Ântonft 
bori: Clam   uPravnega   od- 

Oblak Anton, Notranje gorice 57 
Jape j Tončka, Notranje for ce 82 

fvan Not^ PleŠivica 2. Sžnik' Ivan, INotranje gorice 55, Mavsar 
Leopold. Plešivica 35, Arteč Anton 

8 Nov1Ct $ 4? Franc« Pleš?v?ca 
8, Novak Miro, Notranje gorice 39, 
vsi zadružniki. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
ane 3. aprila  1932 

52 
Zadr V 127/5 3421 

Besedilo:   Kmetijska  obdelovalna 

kLt^Ycho-Sveta vlade LRs 2& 
N   /àio•. ln

17g°zdarstvo  z  dne  1. 
IV.   952, st. IV-121/75-52 so se spre- 
menila zadružna pravila v 26   čle 
mi s tem  da je odpadel zadnji od- 
stavek, ki se glasi: >V slučaju iz- 
& Pi° 3 leti,h se vrne ^družni- kom poleg zemlje tudi živina In in- 
ventar.« 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 10. aprila 1952. 

53 Zadr VII 110/2 3782 

G^de
5!u

dIl0:   Kmetiiska   zadrnga   T 

Na zboru 30. III. 1952 so se spre- 

^   členi?       Ua Pr0Vila V U 2- in 

drhfdil° °-dsl.eJ: Kmetijska za- 
"licu.   Z omcjenim Jamstvom v Go- 

Delež znaša 1000 din. Člani od- 
govarjajo za obveznosti zadruge L 
desetkratnim zneskom vpisanega 
enkrumega temeljnega oz. družin- 
skega deleža. 

izbrišejo se Držamč Edmund, Si- 
tar Jurij, Zvržina Benedikt, Zobav- 
nik Janez, in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Pire Ivan, nameščenec, Godič 30, 
Klemene Terezija, kmetica, Godič 
14, Trobevšek Anton, kovinar, Go- 
dič 59. 

Zadr  VI 162/4 4745 
Besedilo:   Kmetijska   zadruga   z 

omejenim jamstvom  v  Podbrcžju. 
Na zboru 20. IV. 1952 so se spre- 

menila zadružna pravila v 32. čle- 
nu. Delež znaša 500 din. 

Zadr VI 8/5 4746 
Okrožno sodišče v  Ljubljani 

dne 7. maja 1952. 
54. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v 
Kamniški Bistrici. 

Po sklepu zbora 14. IV. 1952 so 
>(; spremenila zadružna pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z omejenim jamstvom v Kamni- 
ški Bistrici. 

Delež znaša 800 din, delež dru- 
žinskega člana zadružnika pa 250 
din. Člani odgovarjajo za obvez- 
nosti zadruge z 10 kratnim zneskom 
vpisanega enkratnega temeljnega 
oz. družinskega  deleža. 

Izbriše se Vidmar Ana in vpiše 
nov član upravnega odbora: 

Močnik ivîiha, delavec, Županje 
njive 8. 

Zadr  VI 216/3 4902 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Preddvoru. 
Na zboru 16. III. 1952 so se spre- 

menila  zadružna   pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska za- 

druga z omejenim jamstvom v 
Preddvoru. 

Delež znaša 1000 din. Člani od- 
govarjajo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega 
enkratnega temeljnega oz. družin- 
skega deleža. 

Zadr. VI 137/3 4899 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Selcih. 
Na zboru 2. III. 1952 so se spre- 

menila zadružna pravila v 32. čle- 
nu. Delež znaša 1000 din. 

Izbrišejo se Rakovec Janez, Faj- 
far Jože, štalcer Mirko, Lotrič Ja- 
kob, Berce Marija in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Kovač Franc, upravnik, Selca 41, 
Prevc Vinko, lesni manipulant, Sel- 
ca 54, Demšar Marica, poslovodja, 
Selca 58, Marenk Alojz, kmet, Sel- 
ca 58, Marenk Alojz," kmet, Selca 
53, Habjan Jože, kmet, Kališe. 

Zadr VI 31/8 4897 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 14, maja 1952. 
55. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v 
Prevojah. 

Na zboru 23. III. 1952 so se spre- 
menila zadružna pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z omejenim jamstvom v Prevo- 
jah. 

Delež znaša 10U0 din, delež dru- 
žinskega člana zadružnika 200 in 
500 din. Ciani odgovarjajo za ob- 
veznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oz. družinskega deleža. 

Izbrišejo se Novak Franc, Lebar 
Anton, Prašnikar Viktor, Avbelj 
Franc, Bernot Katarina, Dolinar 
Franc in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Pogača r Janez, mesar, Prevoje 
27, Šare Jakob, kmet. Vrba 7, Iglic 
Rafael, kmet, Prevoje 33, Šter Jože, 
zidar, Rafolče 31, Urankar Andrej, 
kovač, Prevoje 61, Sameja Tončka, 
gospodinja, Prevoje 16, Cerar Sta- 
ne kmet, št. Vid 23, Lončar Jože, 
kmet. Št. Vid 21, Kocjan Franjo, 
kroja'î, Imovica 1. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5. junija  1952. 

Zadr VI 187/5 5489 
56. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Martin j vrhu 
(p. Železniki). 

Po sklepu zbora 19. III. 1952 so 
se spremenila zadružna pravila. 
Delež znaša 2000 din. delež družin- 
skega člana zadružnika pa 250 din. 
Upravni odbor sestavlja 7 do 9 čla- 
nov. 

Izbriše se Pintar Jože in vpišejo 
novi  člani   upravnega odbora: 

Mohorič   Tončka,   delavka,   Mar- 
tini vrh 50, Trpin Janez, Smoljeva 
2, Trojar Jože. Ostri vrh 4, kmeta. 

Zadr  VI   52/6 5463 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Skaručna (p. 
Vodice). 

Na zboru 18. V. 1952 so se spre- 
menila zadružna pravila v 32. čle- 
nu. Delež znaša 500 din. 

Izbriše  se  Sesek   Janez  in   vpiše 
nov član  upravnega odbora: 

Kosec Ludvik, kmet, Vojsko  15. 
Zadr VI 123/4 5465 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim  jamstvom, Tomišelj. 

Na zboru 20. IV. 1952 so se spre- 
menila zadružna pravila v 18. in 
32. členu. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 
članov. Delež znaša 500 din 

Izbrišejo se Prek Jože, Modic 
Francka, Ambrož Jože, Llkovič An- 
ton, Škraba Peter ter vpišejo novi 
člaDi upravnega odbora: 

Lakner Alojz, kmečki delavec, 
Strahomer 23, Kraševec Jože, ko- 
vač, Tomišelj 15, Glavan Jože, 
kmečki delavec, Strahomer 28, Gre- 
bene Alojzij, kmečki delavec, Vrb- 
Ijene 27. 

Zadr V 196/3 5460 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 3. junija 1952, 
»?. 

Besedilo: Potrošniška zadruga z 
omejenim jamstvom na Igu. 

Po sklepu zbora 2. XII. 1951 je 
zadruga prenehala poslovati in pre- 
šla v likvidacijo. 
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Likvidacijska hrma. kakor do- 
slej s pnstavkom »v likvidaciji«. 

Likvidatorja sta: Zupančič Jože, 
ključavničar, Ig 88, in Srnjak Ma- 
ra, trg. pomočnica, Ig, ki podpisu- 
jeta skupaj. 

Okrožno sodišče v  Ljubljani 
dne 26.  junija   1952. 

Zadr VI 155/4 6120 
58. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, Trata — kolo- 
dvor. 

Po sklepu zbora 16. III. 1952 so 
se spremenila zadružna pravila. 
Upravni odbor sestavlju 7 do 9 čla- 
nov. Delež znaša 1000 din. 

Izbrišejo se Oman Andrej, Kurah 
Franc, Starman Valentin, Malovrh 
Alojz, Poljak Avgust in vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Avbelj    brane,    zastopnik    DOZ, 
Suha   23,    Jenko    Kocjan,    Lipica, 
Starman   Jože,   Krajnik   Andrej   m 
Oman Jože, kmetje v Suhi. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 10. julija  1952. 

Zadr  V   160/6 6519 
59. 

-Besedilo: Kmetijska delovna za- 
druga >šuligoj« Grosuplje. 

Izbrišejo se Javornik Franc, Zu- 
pančič Rudolf, Kramari'5 Marija in 
vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Saje Franc, Grosuplje 4, Pajk 
Franc, Grosuplje 18, Lovšin Nežka, 
Stranska vas 35, delavci. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne  12.  marca   1952. 

Zadr VIII 64/2 25% 
60. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Dobrovce. 

Zadruga temelji odslej na novih 
pravilih, sprejetih na zboru 30. X. 
1952. 

Besedilo odslej: Kmetijska za- 
druga za napredno gospodarstvo z 
o. j., Dobrovce-Skoke (sedež Do- 
brovce). 

Izbrišejo se Ciringer Franc, Mag- 
lica Ivan ml., Frai Franc, Živko 
Jakob, Tomažič Franc, Horvat Liza, 
Holcer Neža ter vpišejo novi Izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Maglica Ivan, kmet, Veber Ivan, 
kolar, Skoke, Pehar Maks, delavec, 
Dravski dvor, Vnuk Vinko, kmet, 
Dobrovce. Rajh Jože je predsednik, 
Veber Ivan, tajnik. Maglica Ivan pa 
blagajnik. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 19. novembra 1952. 

Zadr • 99 10684 
61. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga Ključarovci pri Ljutome- 
ru. 

Zadruga je prešla na podlagi od- 
ločbe OLO Ljutomer 24. XI. 1952, 
št. 2278-1773/17-2/52 v likvidacijo. 

Likvidatorji so: Erlih Hinko, 
kmet. tehnik, Ljutomer, Ščavničar 
Ivo, uslužbenec OLO, Pristava in 
Vrbnjak Iran, zadružnik, Klju'ča- 
rovci, ki podpisujejo po dva sku- 
paj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej 
•, pristavkom  >v  likvidaciji«. 

Okrožno sodišče v  Mariboru 
dne 15. decembra 1952. 

Zadr  VI 122 11471 
62. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga,  Lahonci. 

Zadruga je prešla na podlagi od- 
ločbe OLO Ljutomer št. 2278-1773- 
24/52 z dne 24. XI. 1952 v likvida- 
cijo. 

Likvidatorji au: lopličar Janko, 
knjigovodja, Mihalovci in Meško 
Maks, Lahonci, Kumer Stanko, Ce- 
rovec, zadružnika, ki podpisujejo 
po dva skupaj. 

Likvidacijska   firma:   kakor   do- 
slej  s  pristavkom:   >v  likvidaciji«. 

Okrožno sodišče  v  Mariboru 
dne 22. decembra  1952. 

Zadr V 59 11622 
63. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Benedikt v Slov. goricah. 

Izbrišejo se: Vogrin Maks, Loren- 
čič Slavko, Žemljic Janez, Kranar 
Franc, Jakopec Ferdo, Vogrinec 
Avgust, Vajngerl Jožef, llepič 
Alojz, Žižek Ludvik in vpišejo no- 
vi izvoljeni člani upravnega odbo- 
ra: 

Krmek Jožef, kmet, Slana Mir- 
ko, mlinar, Moleh Ivan, čevljar, 
Benedikt, Bračko Franc, Trdkova, 
Senekovič Stanislav, Trstenik, Bel- 
na Janez, Ročica, Erjavec Janez, 
?enjak, kmetje. Moleh Ivan je 
predsednik, Erjavec Janez, tajnik, 
Elbl Janez pa upravnik zadruge. 

Zadružni delež znaša  odslej  1150 
din, z 10 kratnlm jamstvom. 

Okrožno  sodišče  v   Mariboru 
dne 25. decembra  1952. 

Zadr IV 118 11721 
64. 

Besedilo: Kmeti jska-obdelovalna 
zadruga,  Moravci. 

Zadruga je prešla na podlagi od- 
ločbe OLO Ljutomer z dne 24. XI. 
1952, št. 2278-1773/21-a/52 v likvi- 
dacijo. 

Likvidatorji so: Masten Franc, 
Ljutomer, predsednik, Kukovec 
Ljudmila, knjigovodja, Drakovci, 
Kump Jože, Moravci, ki podpisuje- 
jo po dva skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej, 
s pristavkom >v likvidaciji«. 

Zadr VI 8 133 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., šalamencL 
Na podlagi dovoljenja OLO Mur- 

ska Sobota z dne 10. XII. 1952, št. 
II 2959/2 se vpiše zadružni obrat: 
Zadružna gostilna KZ Salamene! 
v šalamencih št 77, ki bo točila al- 
koholne pijače, prodajala topla in 
mrzla jedila. 

Zadr III 91 134 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 26. decembra 1952. 
65. 

Besedilo:  Kmetijska  obdelovalna 
zadruga, Ključarovci pri Ormožu. 

Zadruga je prešla na podlagi od- 
ločbe OLO Ljutomer z dne 24. XI. 

1952, št. 2278-1773/14-a/52 v Likvida- 
cijo. 

Likvidatorji so: Masten Franc, 
uslužbenec, Ljutomer, predsednik, 
Obran i' rane, Tomaž in Lah Jožef, 
Ključarovci, zadružnika, člana ko- 
misije, ki podpisujejo po dva sku- 
paj. 

Likvidacijska   firma:   kakor   do- 
slej s pristavkom »v likvidaciji«. 

Okrožno sodišče v  Mariboru, 
dne 27. decembra 1952. 

Zadr V 54 132 
66. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga, Cvetkovci. 

Zadruga je prešla na podlagi 
sklepa občnega zbora z dne 31. VII. 
1952 v likvidacijo. 

Likvidatorji so zadružniki; 
Munda Franc, Ozmec Marija in 

Kovačec Ivan, vsi v Cvetkovcih, ki 
podpisujejo po dva skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor do- 
slej s pristavkom  >v  likvidaciji«. 

Zadr VI 31 338 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Miklavž pri Mariboru. 
Vpiše se Zadružna gostilna, KZ 

Miklavž pri Mariboru št. 51, ki bo 
točila  alkoholne  pijače. 

Zadr IV 2 335 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 12. januarja 1953. 
67. 

Besedilo: Obrtno podjetje OZZ, 
Ptuj. 

K poslovnemu predmetu se še 
doda: 

razrez lesa na žagi v Ormožu, na- 
kup in prodaja lesnih asortimentov 
ter njih predelava; predelava žit v 
mlinske izdelke v mlinu v Slapab 
pri Ptujski gori, OLO Ptuj; odsek 
za obnovo izvršuje kmetijsko stroj- 
no službo, obnovo nasadov, prevoze 
z avtomobili ter razdeljevanje 
kmetijskih stiojev in traktorjev 
kmetijskim delovnim zadrugam, 
kmetijskim zadrugam in državnim 
posestvom. 

Zadr VI 124 340 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga, Osluševci. 
Zadruga je prešla na podlagi 

sklepa občnega zbora 23. VII. 1952 
v likvidacijo. 

Likvidatorji so: žiher Ciril, Er- 
hatič Slavko in Lah Franci, zadruž- 
niki v OsluSevcih, ki podpisujejo 
po dva skupaj. 

Likvidacijska   firma:   kakor   do- 
slej s pristavkom »v likvidaciji«. 

Zadr VI 29 336 
Besedilo: Okrajna zadružna zve- 

za z o. j., Ptuj. 
Izbrišejo se Belêka Martin, Oz- 

mec Gusti, Vodopivec Bogo, Kosta- 
njevec Janez, Trčko Franc, Gradiš- 
nik Jože, Bezjak Peter, Plaveč An- 
ton. Hernec Andrej, Plohi Anton 
in vpišejo novi izvoljeni 'člani 
upravnega odbora: 

Kozel Franc, ekonom, Zakl, Maj- 
cenorič Ivan, kmet, Dolane, Sok 
Janez, delavec, Vintarovci, Turkuš 
Terezija,     gospodinja,     Majšperk, 
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Muzek Josip, kmet. Ravno polje, 
••••• Vinko, zadružnik, Mestni 
vrn, Primée Franc, nameščenec, 
Ptuj, Lackova ulica, Prelog Franc, 
kmet, Sobetinci, Vobič Ivan, name- 
Sčenec, Zg. Hajdina, Majcen Ivan, 
zadružnik, Litmerk. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 16.  januarja  1953. 

Zadr  III  40 393 
68. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
J-> Zg. Ložnica. 

Izbrišeta se Brgles Jožef, Stupan 
Jernej in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Strmšek Ivan, Gladomes, Pod- 
knžnik Franc, Martineli Marija, 
Zg. Ložnica, žišt Ignac, Koštan je- 
vec, kmetje; Juhart Vencel, usluž- 
benec, Kostanjevec, Dover Angela, 
kmet, tn Figek Anton, tov. delavec, 
Vrhole, Kumer Franc, Sp. Ložnica, 
Jereb Vencel, Korplje, kmeta. Pod- 
knznik Franc je predsednik, Ku- 
mer Franc tajnik, Juhart Vencel 
blagajnik odbora. 

Zadružni delež znaša odslej 1000 
um s 5 kratnim jamstvom. 

Vpiše se zadružni obrat: Trgovi- 
"^ \ mešanim blagom, na drobno, 
s tobačnimi izdelki, vžigalicami in 
cigaretnim papirjem v Zg. Ložnici. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 14. januarja 1953 

69 Zadr VI 90 '       334 

ÄfeS» zad-ea • o. 

dedi P.°-diagi skleP°* zborov priza- 
detih zadrug se vpiše, da se  ie s 
delovfi?^   ?P°i^  Kmetijska ' ob- 
^lovalna zadruga »Planinka« Reka 

' ^om!e'ki ]e s tem *«»*>£ 
Vlîf ÄPU •••-  zbora  z  dn« 'L 
SSnl9p2raSv°iIa.lla SPrejeta •° - 

' Makfi!?^ S? .^ Jožef, štangler 
Mats m vpišejo novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

Lubanjšek Rado, Polana, Robič 
^e AReenikJ0Že- Sliv^ Ponor- 
delavK^voï/180^   Ter<* 

Okrožno sodišče v Mariboru 
trne  17.  januarja  1953 

7Q Zadr IV 39 420 

•lrn.esediio: °krttJna zveza kmetij- 
sKih zadrug z o. j., Ljutomer. 

ro sklepu izrednega občnega zbo- 
ra dne 9. X. 1952 se vpiše spre- 
memba naslova. 

Besedilo odslej: Okrajna zadruž- 
"»«au j., Ljutomer. 

Izbrišejo se Novak Stane, Plhler 
A,vff' Rajh Mirko, Slana Jožef, 
otajnko Franc in vpišejo novi izvo- 
»jeni člani upravnega odbora: 

Kumar Stanko, Ivanjkovci, štru- 
celj Stanko, Kajžar, Puklavec Jo- 
*e» owofija vas, zadružniki, Filipič 
Ludv k,   čevljar,  Tomaž. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 24. januarja 1953. 

Zadr II 135 684 

ZA LETO 1953, 

Naročnike obveščamo, da 
je Gospodarski koledar izšel 
iz tiska 12. februarja 1955. Po 
vsebini, obsegu in estetičnosti 
grafičnih storitev je koledar 
tak, kot ga doslej še ni videl 
uaš poslovni človek. Koristil 
bo prav vsakomur v indu- 
strijskih, obrtnih, trgovskih 
in gostinskih podjetjih, gospo- 
darskih združenjih, v ustano- 
vah, zavodih, zadrugah, na 
posestvih itd. 

Prednaročniki iz Ljubljane 
in okolice so lahko naročene 
izvode Gospodarskega kole- 
darja prevzeli 13. in 14. i. m. 
v naši upravi. Prednaročniki 
iz drugih krajev bodo prejeli 
Gospodarski koledar od 20.11. 
1953 dalje v najbližji knjigar- 
ni Državne založbe Sloveni- 
je, kjer pa te ni, v najbližji 
knjigarni Mladinske knjige. 
Za vsak izvod morajo dopla- 
čati 15 din za stroške ekspe- 
dita. 

Od 20. II. 1953 dalje morejo 
novi naročniki kupiti Gospo- 
darski koledar v vseh knji- 
garnah Državne založbe Slo- 
venije in Mladinske knjige po 
300 din. 

Vabimo vse tehnike in go- 
spodarstvenike, naj se čim- 
prej noroči jo na >Novo pro- 
izvodnjo«. 
Uprava »Nove proizvodnje«, 
Ljubljana,  Gregorčičeva  23, 

poštni predal 331 
Tek. rač. NB 60i->T«-160 

71. 
Besedilo: Trgovsko podjetje OZZ, 

Črnomelj. 
Na podlagi sklepa upravnega od- 

bora OZZ Črnomelj na seji dne 16. 
X. 1952 se preimenuje naziv pod- 
jetja. 

Besedilo odslej: »Zadružno trgov- 
sko podjetje, Črnomelj«. 

Izbriše se Mihajlovič Mato in 
vpiše novi izvoljeni upravnik pod- 
jetja Vrtačnik Anton, Črnomelj 52, 
ki bo podjetje pravno zastopal in 
zanj podpisoval. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, 

dne 23. januarja 1953. 
Zadr III 15/11 5% 

72. 

< Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
J. v štrekljevcu. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
z dne 14. IV. 1932 so se spremenila 
zadružna pravila. Člani odgovar- 
jajo za obveznosti zadruge z 10 
kratnim zneskom vpisanega enkrat- 

nega temeljnega oz. družinskega 
deleža. Članski delež znaša 1.000 
din. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 11 
članov. 

Izbrišejo se v 1. 1948 Izvoljeni čla- 
oi upravn. odbora: Konda Jože, Pe- 
ric Anton, Perko Anica, Sto riha 
Alojz, Konda Janez, Miklavčič Jože, 
Sever Jakob, Dajčman Martin in 
Stariha Vid ter vpišejo novi izvolje- 
ni člani upravnega odbora: 

Pašič Franc, štrekljevec 21, Ogu- 
lin Matija, Kal št. 18, Plut Jakob, 
Brezova reber 3, Ivanetlč Jože, 
Omota 5, kmetje in poobluščenka za 
sopodpisovanje Golobic Terezija, 
knjigovodja, Kal 2. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 25. septembra 1952. 
Zadr IV 21/2 8898 

73. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j, Petrovo vas. 
Na podlagi sklepa zbora 24. II. 

1952 so se spremenila zadružna pra- 
vila. Članski delež znaša odslej 
500 din. 

Izbrišejo se v 1. 1948 izvoljeni 
člani upravnega odbora: Lozar Jo- 
že, Lavrin Anton, Simonie Matija, 
Grzin Jože. Grahck Jakob in Gra- 
hek Stanko in vpišejo novi izvolje- 
ni člnnl upravnegao dboro: 

Žnidaršič Jože, cestar, Lokve 8, 
Grahek Martin, Rožanec 26. Absec 
Jože, Mibelja vas 15, Jerman Ja- 
kob, Rožanec 30, posestniki. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 7. januarja  1953. 

Zadr III  151/2 269 
74. 

Besedilo: Potrošniška zadruga z 
o. j. v Kočevju. 

Na podlogi sklepa občnega zbora 
z dne 21. IV. 1950 se izbrišejo Kor- 
diš Ivan, Kovač Franc, Kužnik Ana, 
Potisek Stane, Gorše Franc in vpi- 
sejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora, uslužbenci: 

Potočar Jože,   Kočevje 189,   Jam- 
nik   Alojz,    Kočevje   264,    Bradač 
Pavla, Kočevje, Volf Blaž, Kočevje 
94, Vidmar Anton, Kočevje 299. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 21. januarja 1953. 
Zadr  II  34/10 ^•• 

Izbrisi 
75. 

Besedilo: Kmetijska živinorejska 
delovna zadruga »Fran j a« v Nova- 
kih. 

Zaradi končane likvidacije. 
Zt 4/50-14 717 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j. V Vrh-Križn. 

Zaradi pridružitve h Kmetijski za- 
drugi z o. j. Cerkno. 

Zt 9/48—9 713 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 15. januarja 1953, 
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76. 
Besedilo:    Kmetijska strojna za- 

druga z omejenim jamstvom v Vna- 
njih goricah. 

Zaradi končane livikacije. 
Okrožno sodišče v  Ljubljani 

dne 6. septembra 1952. 
Zadr AV 28/12 9492 

77. 
Besedilo:    Fizkulturni    magazin, 

zadruga   z  omejenim   jamstvom   v 
Ljubljani. 

Zaradi končane likvidacije. 
Okrožno sodišče v  Ljubljani 

dne 6. januarja 1953. 
Zadr V  109/4 207 

78. 
Besedilo:   Potrošniška   zadruga   z 

omejenim jamstvom v Selcih. 
Zaradi končane likvidacije. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 15. januarja 1952 

Zadr VII 25/4 1067 
79. 

Besedilo: Zveza kmetijskih za- 
drug za okraj Maribor mesto z o. 
j. v Mariboru. 

Zaradi spojitve s »Skladom za 
mehanizacijo in investicijsko gra- 
ditev zadružnega kmetijstva« v Ma- 
riboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 16. januarja  1953. 

Zadr VI 2 395 

Razglasi sodišč 

Trgovinski register 

Amortizacije 

Vpisi 
80. 

Besedilo: Prodajalna časopisov, 
Dolenc Karel 

Imetnik: Dolenc Karel, Ajdov- 
ščina, Gregorčičeva  15. 

Obratni predmet: Prodaja časo- 
pisov in periodičnih  spisov. 

Okrožno  sodišče  v  Gorici 
dne 12. januarja 1953. 

Št. 2/53-2 714 

81. 
Besedilo: Prodajalna časopisov, 

Jakin Alojz. 
Imetnik: Jakin Alojz, Solkan, Ga- 

brijelova 32. 
Obratni predmet: Prodaja časopi- 

sov in periodičnih spisov. 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 26. januarja 1953. 
Zt 3/52—2 741 

82. 
Besedilo: Nučič Jožica, trgovina 

* sadjem, zelenjavo in poljskimi 
pridelki. 

Imetnik: Nučič Jožica, prodajal- 
ka, Ljubljana, Cigaletova 11. 

Obratni predmet: Prodajanje 
sadja, zelenjave in poljskih pridel- 
kov na drobno. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 29.  marca  1952. 

Zt 4/52 — Rg A VIII 204/1 3278 

Uvede se postopanje za amortizacijo 
vrednotnic, katerih Imetniki se pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodlSCu svoje 
pravice, sicer se bodo vrcdnotnlce Izrekle 

za neveljavne. 
1 R 362/52—5 245 

Na prošnjo Državnega zavaroval- 
nega zavoda, ravnateljstva za LR 
Slovenije v Ljubljani se uvede 
amortizacijsko postopanje za iz- 
gubljeno hranilno knjižico št. 208, 
izdano od Krekove posojilnice v li- 
kvidaciji na ime bivše Vzajemnosti 
železniških uslužbencev kraljevine 
Jugoslavije s saldom per. 1. I. 1952 
19.914 din. Priglasitveni rok: dva 
meseca od te objave. 

Okrajno sodišče I v Ljubljani 
dne 9. decembra 1952. 

I  R 363/52—3 797 
Keršmanc Marjeta roj. Klarer, 

gospodinja v Ljubljani, Kavškova 
24, prosi za amortizacijo Izgubljene 
zavarovalne police št. 119008 UOZ 
Ljubljana z zavarovano vsoto za 
primer smrti 9520 din, za primer 
smrti ob nezgodi 16.000 din in za 
trajno invalidnost 32.000 din. Ko- 
ristnik zavarovanja je Keršmanc 
Marjeta, začetek zavarovanja pa 1. 
1918. Priglasitveni rok: dva meseca 
od te objave. 

Okrajno sodišče I v Ljubljani 
dne 17. januarja 1953. 

Ljutomer, št. 2278-1773/24-52 prešla 
24. XI. 1952 v likvidacijo. Priglasit- 
veni rok: 14 dni od te objave. 

Likvidacijska  komisija 
509 

Vinogradniška obdelovalna zadru- 
ga >Vinski vrhovi«, p. Ivanjkovci 
pri Ormožu je prešla po sklepu zbo- 
ra zadružnikov z dne 30. VI. 1932 v 
likvidacijo. Priglasitveni rok: 14dni 
od te objave. 

Likvidacijska komisija 
378 

Kmetijska delovna zadruga >Rudi 
Brkinčc Tatre — Sežana, je prešla 
31. XII. 1952 v likvidacijo. Priglasit- 
veni rok: 14 dni od te objave. 

Likvidacijska  komisija 

688 
Kmetijska delovna zadruga Klju- 

čarovci pri Ljutomeru, p. Križevci, 
je v  likvidaciji.  Priglasitveni  rok: 
14 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 

687 
Z odločbo OLO Ljntomer, št. 

2278/1773/22 z dne 15. IX. 1952 jo 
presi Kmetijska delovna zadruga 
Iljaševci v likvidacijo. Priglasitveni 
rok: en mesec po iej objavi. 

Likvidacijska komisija 

Razne objave 

Poziv upnikom in dolžnikom 
naj   v   danem   toku   priglasijo   terjatve 
oziroma   poravnajo  svoje  obveznosti  do 
podjetij    v   likvidaciji,   sicer   se   bodo 

dolgovi sodno izterjali. 
403 

Z odločbo Ministrstva za notranje 
zadeve LRS, št. 17062 z dne 5. XII. 
1952 je Državna ekonomija na Pes- 
nici z dnem 1. L 1953 prešla v likvi- 
dacijo. Priglasitveni rok: 15 dni po 
tej objavi. 

Likvidacijska komisija 
Št 6/53 492 

Državno    gospodarsko    podjetje 
>Žaga< Dvor je prešlo v likvidacijo. 
Priglasitveni  rok:   do   28.   II.   1953. 

Likvidacjska  komisija 
421 

Z odločbo OLO Ljutomer št. 2278- 
1773/11-52 z dne 24. XI. 1952 je pre- 
šla KDZ Banovci v likvidacijo. Pri- 
glasitveni rok: 30 dni od te objave. 

Likvidacijska   komisija 
510 

Kmetijska   delovna   zadruga   La- 
honci je na podlagi odločbe OLO 

745 
Vabilo 

na 43. redno skupščino Občekoristne 
zadruge za stavbe in stanovanja v 
Ljubljani, ki bo v ponedeljek, 23. 
II. 1953 ob 19.30 uri, Gregorčičeva 7a 
s sporedom po 1., 3., 5., 7. in 10. to'č- 
kl 28. člena pravil. 

Če ob napovedani uri skupščina 
ne bo sklepčna, bo druga pol ure 
pozneje, ki bo sklepčna ne glede 
na število navzočih zadružnikov. 

Upravni odbor 

Izgubljene listine 
p re k 1 ic u jejo 

Androjšič Alojzij, Žiberci 19, p. 
Apače, osebno izkaznico ser. št. 
0067294.      ' 405 

Babic Franc, Sv. Marko 36, p. 
Hrastnik, rudar, osebno izkaznico, 
reg. št. 30503, ser. št. F 0743813, iz- 
dano 2. II. 1951 v Trbovljah.       733 

Banič Franc, Ljubljana, pomočni- 
ško spričevalo soboslikarske stroke, 
izdano v Ljubljani. 937 

Barbiš Lidija, II. Bistrica, Levsti- 
I ovn i44( roj, 4. XI. 1935, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 10710, ser. številka 
F-O358O20, in člansko izkaznico fiz- 
kulrturnega društva Partizan.      917 

Bcnedičič Janja roj. Samec, Ljub- 
ljana, Krojaška 2, indeks pravne 
fakultete,  izdan   v  Ljubljani.    734 

Berci? Franc, Maribor, Mesarski 
prehod 3, osebno izkaznico, reg. št. 
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4574  ser. št. 0001085, izdano 1951 v nico,  izdano   v   Poljčanab,   ser.  št. Horvat Ana, roj. 13. IV. 1913, Ma- 
i Mariboru.                                         818 0761006, reg. št. 19648.                 9495 ia Polana 64, p. Črenšovci, osebno 

••••••     Avgust,    steklobrusilec, Cander V inko, Partin je — St. J u- izkaznico,   izdano   v   Lendavi,   reg. 
Kogaska Slatina, diplomo o mojstr- rij   v  Slov.  goricab,  osebno  izkuz- št 20527, ser. št. G—0246S37.       249 
SKem  izpitu  št.  389,  Izdano od   vi- •••, reg. št. 10403, ser. št. 0584087, Horvat     Martin,     Bogojina     165, 
sjega gospodarskega  združenja ke- izdano  1951  od OLO Maribor oko- osebno izkaznico, reg. št 1351, ser. 
micne industrije  10.  IV.   1951.    423 lica.                                                    828 št. 224061,  izdano  v  Lendavi.     444 

Bernot  Apolonija,  Kamnik, oseb- Čebin  Anton,   'iavenska   vas    11, Hrast Anton, Livške Ravne 87, p. 
no izkaznico, reg.  št. 9831,  ser.  št. Zagorje ob Savi,  roj.  12.  IX.   1923, Kobarid, osebno  izkaznico  številka 
0456141,  izdano od OLO  Ljubljana osebno Izkaznico, reg. št. 2)188, ser. 3565.                                                   600 
okolica,                                             735 št. F-0734498.                                    746 Inkret  Anica,  Stražišče,   Rogaška 

Bervar  Božidar,  Svibno,   Radeče, Čoš Ivan, Ljubljana, Hrenova  19, Slatina,   osebno   izkaznico,   reg.   št. 
osebno izkaznico, reg. št 36160, ser. vojaško   knjižico,   izdano  od   voja- 42394, ser.  št.  F-0690535, izdano od 
st. F-0749470.                                    493 škega odseka Ljubljana.               785 OLO Celje okolica.                       736 

Bezjak Janez, Hajdoše pri Ptuju, Wnarina Marko, Maribor, Sloven- Jagarinec  Jurij, Ljubljana, Flori- 
osebno izkaznico, reg. št. 3501, ser! ska. 7>   vojaško   izkaznico   št.   7387, janska  20,   sindikalno   knjižico,   iz- 
številka    0245814,    Izdano    1951     v seriJa H, izdano v Mariboru.       825 dano v Ljubljani.                           766 
Ptaju.                                                831 Doberšek   Jože,   roj.   10.   X.   1905, Jakopin     Bernarda,    Lanišče    51, 

Beznik Valentin, Jesenice, Delav- Doropolje,     delovno     knjižico     št. Škofljica, osebno izkaznico, reg. št. 
s*a 7,  roj.  14.  II.  1912, osebno  iz- 1538973.                                              752 329S0,   ser.   št.   0158990,   izdano   v 
kaznico,  reg. št  1943, ser.  številka , Državna  arbitraža   pri   vladi   LR Ljubljani.                                          709 
•6-3,   ».                                       5U ŠlovoniJe,    evidenčno    knjižico    št. Jančar Julijana,  roj.  10.  V.  1912, 
blazon Marija, Novo mesto, Ljub- S-1075/51  za  avto  znamke   >Adler«, Gradec 82, Litija, osebno izkaznico, 

5t   n\u0-n    osebno   izkaznico    ser. izdano v Ljubljani.                        958 ser.  št.   F-0169194 In   sindikalno  iz- 
R  -ir-   •              ,                    9il .  •••••8••  Ciril,  Ljubljana,  Zarni- kaznico reg. št 6888.                     693 
üojt Kristina roj. Lampret, Ljub- kova   4,   člansko   sindikalno   Izkaz- Jazbinšek     Ludvik,     Canje     28, 

^^;-4°S      °,  lzkaznic0.    ree-    št nico, izdano v  Ljubljani.             765 Bianca,   osebno   izkaznico   reg.   št. 
34592/31, ser. št 1-0056902, izdano Hlipič  Ljudmila,   Maribor,    Nova 45136, ser. št   F-0389446                 749 

KrV„ijai?U   —i      .     •••           °77 yas. Igriška, osebno izkaznico, reg. Jereb    Ivanka    poročena    Herce, 
urank tranciska   Ljubljana,oseb- st.  42888,    ser.   št.  00-14489.    izdano Vir   40,   osebno   izkaznico,   reg.   št. 

«•••&<£& št. 44267/51   ser. 1951  v Mariboru.                            814 21871,  ser.  št  F-0467781,  izdano od 
številka  1-0066577,  izdano  v   Ljub- Flster   Frančiška,    Maribor,    Po- OLO  Ljubljana  okolica.              737 

Brdnik Ivanka Puneert 9 <ik Ln br,ezJc'. Ulica lv- divizije 13, osebno Jernejčič Ivana, Slivice 2, p. Ra- 
ka, roj. 10. XI. 1930 osebno izkaz' Ä-T0' ,•••- «t 12248, ser. št kek, osebno izkaznico, reg. št 6547, 
nió> št. 33848.                                   f71* °°12(b0. "dano 1951 v Mariboru. 817 serijska številka F-061657. izdano v 

Brečko  Franc,   roj. 3   XII    1910 r..
F,ran5eš Janez, Zg. Jablan je 17, p. Postojni.                                            695 

P"°Polie.    delovno    knjižico     št! 7•k,°vce' os.eb«o izkaznico, rcg. št. Jernejčič Matevž, Slivice 2, p. Ra- 
3
R

8
M

51
: »,.,                                      751 *P°' .s«:  st; OZ-84533  in   železni- kek, osebno izkaznico, reg. št. 6544, 

hnvH  J  • 'J*0» r°J- 12- n- 1924. Tr- ,<? xe.zUskP karto.                         890 ser. št. F-0616654, izdano  v   Postoj- 
Ä   delovno    knjižico    številka , *-u

n
ntek Fr,a•> •j. 13.  X.   1899, v nI.                                                          694 

Brio' A, t u i- r, , 75° 110TO •••«
•
^-

1
•^

•,1••
' 

re^ št JuS°vič Janez> Godc§ič 2i- P- *k- 
P   Stoofče tÌKn"  y?h °rehek   14>   11?J<)'ser-T

St-0^«80. 623   Loka, osebno izkaznico, reg. številka 
0324216 • lzkaznlco «*• s*-   Bo

Furlan   Jože>  ,kttPetan    VP    1953,   37361, ser. št 0214371. 748 
Brožič Jožefa, Jablanica 3, •.9• serije"?«' ^•^^00 °bJa• Kališ Pave,L Sadnje Gameljne 11, 

Bistrica,   roi.   16   ITI   imi   •»!,^      Gantar Mnrii=   i„.      ,=   („    727   spričevalo obrtne sole v Smartnem 

ŽSčo. vwrt •^•££^ es te•-"••"•-s 
•,!•"1•  F,Xlìac' • Veliki  Sktnik  25,      Glavič Janez  roi   12  V   lfvuv  v*      ••«••1 A• aliJ?\ Maribor, Pregio- 
osinog izkaznico     se,     številk     jj-^\•^••&   Z£ ^ &£»• t& 

Brunec    Martin,    Ljubljana,   S   îjem '   lzdan0    V    Gr°S
QP;   v Ma»b°•- 815 

^sTV«  onJo^2^0'   reg;t 
št- - Gomoi Stanislav, Maribor, Koren- , KampUf •••^•> PtUJ' Trg SVob°- 

ski «Ä-     ^8426** •••• v Mur- canova 5a, osebno Izkaznico, ree fit de 7-, osebno 'zkaznico, reg- St 811, 
R„fc  •-   A   *        n ,                    • 7035' ser- št- 0354345. izdano »fi « SCI\ Št' °242825. sindikalno knjižico 
Bubnic  Anton,  Poljane  26,  Pod- Ilirski Bistrici.                               Q.I in  knjižico  za  kolo.  vse  izdano  v 

iano vSieiir?ki
iZik-afn-1<?0 5t 1357' iz-      Gozda^ko avtopodjetje, Maribor    Pt,U> 679 

dano v Ihrskl Bistric,. 6r2   Prometno dovoljenje za vozilo znam!      Kastelic  Amalija,  Ljubljana.  Ci- 
BU,I Am, Ljubljana, Na peči  14,   ke >Diamond<, S-5256. 690   glarJeva  41, osebno  izkaznico,  reg. 

ser   š°t 1m%& r-egf Št<  5Wf7-'^'      Grah Franc- Gori«=a  13,  Puconcl,   ÌV1?1,*"51! ser- št- °°74224. izda"° 
Hani       I-°OT32J7

'   
lzdano   v   LJ«b-   'Oj.  7.  IV.   1915,  osebno  izkaznico    v LJubljam. 904 

BuŽan   Bnnkn    r;,,Ki;„„„    t-837 reS- ?t. 46699, ser. št. 0128400 in iz- Kavčič Ludvik, roj. 25. VIII   1891. 
ska cesta, osebno •••••* tî•° °F'    izdan0  V Murski ^" ^er 9> osebn<> ^Lznico, reg   š 
507/50,   ser    št   F SlT  %•• n    ,         ^                                      ^1 I0S2> scr-  št- 0207792,  izdano  12.  H. 
Ljubljani           •-°°22817' lzdan°  v Grebene Draga, Jezice, osebno iz- 1951 v Sežani.                       °     "445 

Cener Štefan, Podgorica osebno hffiV!g" l^-i924' ??•;?•*: 506234> • keiida V,ladlmir, Kranj. Kokrškl 
obmejno izkaznico ree št 271 • • ^ • S^-iKnz^ PVM^1' 678 bre? 6' osebno »Paznico reg. števil- 
ser   št   P ••••     • J   

S'    \i•     , '   . ,Halapir Milan, Ljubljana, osebno   ka 6194. 69ft 
Sobott G"°108826, ,ZdaD° v MurS FZfe?fe' ,rT št- V75fei;-SCr   " - Kimovec Franc, Vir 80 pri Dom' 

Cepec Pavla   lavnik 45   n  OžbnU Ti    %7, ^,dan°T,V- Ljubljani.     708 ^1'.   osebno    izkaznico,   reg.    št. 
ob Dravi, osebno izkaznico 4efït kn/„'S°B FlVP' ^lstaT? 21, p' Cir' nfn't ^,-št-  0468•.   izda^   od 
3J  7   izdano  6n°-V.   195•••••• »••*?""*    ^^ Ï    •^•' okoUca-                939 

Maribor okolica                            v» tT,:' ,,t ••    •"     P . *             U2 Klasek     Dragomira,     Ljubljana, 
Cvetko  Ivan,  Ptuj,  Trstenjakovä Cirkukne     ISò i&21'  P" osebno  izkaznic,  reg.  št. J42087/51 

*.  roj. 5. VIII.  1952, osebno izkaz- štlS^ser? št 0272625.        '    ^3' ^ "" ^0064397' izdano v LiubIJa" 
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Kluger Ivan, Pesje 13, Velenje, 
roj. 25. XII. 1912, osebno izkaznico, 
leg. št 10309, ser. št. F-0433619       346 

Kocjančič Marija, Hrastovlje 28, 
p. Črni kal, roj. 22. X. 1933, osebno 
izkaznico, reg. št. 72709, ser. št. 
21819, izdano v Sežani. 626 

Koncilja Angela, Velika Loka, 
osebno izkaznico, reg. št 12786, ser. 
številka F-0O15O96, izdano v Gro- 
supljem. 910 

Konic Filip, trgovski pomočnik, 
Prevalje 2, osebno izkaznico, reg. 
št 310S0, ser. št 0373790. izdano v 
Slovenjem Gradcu. 515 

Koprive Franc, roj. 2. Vili. 1915, 
Zamšljek, delovno knjižico, št. 
2426497. 753 

Krajne Julijana, Janežovci 59, 
Desternik, Ptuj, osebno izkaznico, 
reg. št. 30834, ser. št 0274144, Izda- 
no v Ptuju. 426 

Krajnčič Nežka, roj. 25. XII. 1926, 
Budina 68 pri Ptuju, osebno Izkaz- 
nico, reg. št 6780, ser. št. 0249093, 
izdano v Ptuju. 780 

Krajnčič Rozallja, roj. 3. IX. 1908, 
Špuhlja pri Ptuju, osebno izkazni- 
co, reg. št. 6730, ser. št. 0249043, iz- 
dano v Ptuju. 781 

Krampelj Franc, Polenšak 62, roj. 
21. IV. 1903, osebno izkaznico št. 
24556, izdano v Ptuju. 11627 

Kresnik Pongrac, roj. 11. V. 1890, 
Lese 6, p. Prevalje, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 8529, serijska številka 
0273239. 409 

Kristl Julljana, Maribor, Mlinska 
9, osebno izkaznico, reg. št. 7600, 
ser. št. 0003810, izdano 1950 v Ma- 
riboru. 826 

K rosei j Kristina, Volčje 23, p. 
Sroralje, osebno izkaznico, ser. št 
F-0375164, reg. št. 9854, izdano v Kr- 
ikom. 894 

Krošelj Štefan, Volčje 23, p. Srom- 
lie, osebno izkaznico, ser. številka 
F-0375132, reg. št. 9342, izdano v Kr- 
škem. 695 

Kunstl Marija, Maribor Tezno, 
Bohoričeva 7, preklic o Izgubljeni 
osebni izkaznici, reg. št 18742, ser. 
št. 0008083, izdani v Mariboru 15. 
XII. 1950, objavljen v Ur. listu LRS, 
ker se je našla. 834 

Kuntarič Janez, Ljubljana, Boho- 
ričeva 11, osebno izkaznico, reg. št 
14923-50, ser. št. 0037233, izdano, • 
Lju&jani. 922 

Kušar Alojzija, Notranje gorice, 
osebno izkaznico, reg. št. 18939, ser. 
št. F-0141269, izdano od OLO Ljub- 
ljana okolica. 680 

Lapajne Marija, Govejk 4 nad 
Idrijo, osebno izkaznico, reg. št 613, 
«er. št. 0529923. 896 

Laznik Alojz, SGP >Pionir«, Novo 
mesto, osebno izkaznico ser. St. 
0508911. • 789 

Lebedinec Sonja, Ljubijana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 29400/51, ser. 
št. 0051710, izdano v Ljubljani.   839 

Legan Jože, Ljubljana, rojen 16. 
II. 1924, Žužemberk, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 98169/51, ser. številka 
F-0120479, izkaznico rezervnega ofi- 
cirja, ser. PU 0001, št. 4013, univer- 
zitetno izkaznico agronomske  goz- 

darske   fakultete   v   Ljubljani,   in 
partijsko knjižico št. 339577.       905 

Lenuzzi Terezija, Ljubljana, Dre- 
aikova 35, Inozemsko osebno izkaz- 
nico, reg. št. 676/51, ser. Št K-011226, 
izdano v Ljubljani. 923 

Lesjak Anton, Šentjanž pri Ve- 
lenju, osebno izkaznico, reg. št. 
34281,  ser.  št. 0658791. 949 

Ložar Slavko, Brinje 5, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 45265, ser. številka 
••3275, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 924 

Lukač Karel, Kačiče 22, p. DivaSa, 
osebno izkaznico, reg. št 9883, ser, 
št 0210593. Izdano 22. III. 1951 v Se- 
žani. 427 

Magdič Mirko, Kapci 85, p. Dol. 
Lendava, roj. 7. X. 1895, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 7144, ser. št. G- 
0229854, izdano 1. II. 1951 v Len- 
davi. 10468 

Majhcnič Anton, Maribor, Tezno, 
Ptujska 74, preklic o izgubljeni 
osebni izkaznici, reg. št. 19546, ser. 
št. 0016892, izdani v Mariboru 27. 
XII. 1950, objavljeni v Ur. listu LRS, 
ker se je našla. 835 

Markizeti Franc, Jesenice, obmej- 
no osebno Izkaznico, reg. št. 5791, 
ser. št. G-350501, izdano na Jeseni- 
cah. 711 

Markun Marija, roj. 2. II. 1914, 
Golnik, samski blok, osebno izkaz- 
nico, rcg. št 3458, ser. št. 0192768, 
izdano v Kranju. 697 

Mati'5 Ivan, Brezovica pri Ljub- 
ljani, osebno Izkaznico, reg. št. 
58762751, ser. št. F-0081072, izdano 
v Ljubljani. 769 

Matoz Štefka, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 82166-52, ser. št. 
F-0104476, izdano v Ljubljani.   906 

Medik Jožica, Maribor, Orožnova 
9, osebno Izkaznico, reg. št. 8203, 
ser. št. 0004413, izdano 1951 v Mari- 
boru. 823 

Melavc Jože, Št Janž 26, Rečica 
ob Savinji, osebno izkaznico.      897 

Mihelič Ivana, Ljubljana, Kavško- 
va 18, osebno izkaznico, reg. Št 
35097/51, ser. št. F-0057407, izdano v 
Ljubljani. 805 

Miloš Ana, Ljubljana, Ciglarjeva 
1, delovno knjižico, izdano v Ljub- 
ljani. 840 

Milosevic Boško, Nova vas pri 
Rakeku, osebno izkaznico, reg. št 
4025, ser. št F-0614335, izdano Y Po- 
stojni. 940 

Mlinaric Ivan, Sred. Bistrica 69, p. 
črenšovcl, osebno izkaznico, reg. št. 
18599, ser. št G-0242908, izdano 17. 
I. 1951 v Dol. Lendavi. 925 

Müller Ana, Orehova vag pri 
Slivnici, osebno izkaznico, reg. št. 
42723, ser. št. 0571650, izdano 1951 
v Mariboru. 829 

Nadj Imre, Ljubljana, Celovška 
28, osebno izkaznico 5t. 317627, iz- 
dano v Beogradu VI rajon.        907 

Nagode Angela, Logatec, Gorenja 
vas, osebno izkaznico, reg. št 
44656, ser. St. 0152666, izdano od OLO 
Ljubljana okolica. 941 

Novak Alojz, Mihalovci 53, p. 
Ivanjkovci, osebno   izkaznico,   reg. 

št  2006,  ser.   št.  F-0226316,  izdano 
11. XI. 1950 v Ljutomeru. 446 

Novak Ana, Strnišče pri Ptuju, 
Taborišče, nova baraka, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 31801, ser. št 
0275511, izdano v Ptuju. 674 

Novak Marija, Taceti, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 27385/51, ser. št 
F-0131695, izdano v Ljubljani.      786 

Novine Alojzij, Zgornja Senica 1, 
osebno izkaznico, reg. št. 24241, ser. 
št F-0129551, izdano od OLO Ljub- 
ljana okolica. 738 

Ogrinc Antonija, Reštunj 88, p. 
Senovo, osebno izkaznico številka 
47536. 516 

Orlović M. Jovo, kapetau 1. raz- 
reda, Vojaški odsek Celje, dovolje- 
nje za posest in nošenje orožja za 
lovsko puško >Avtomat - Belgij- 
ski«, kal. 16, izdano v Dolnji Len- 
davi za leto 1952. 517 

Ornik Anton, roj. 17. 1. 1921, Mar- 
ieta na Drav. polju 39, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 37294, ser. št. 
0281532. 428 

Ostrožnik Marija, Solkan, Tovar- 
niška 145, roj. 5. V. 1923, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 0303307, reg. št 
41330. 602 

Ovčak Ivana, roj. Kolšek 12. VIII. 
1906, zdaj v Hrastniku 64, osebno 
izkaznico, Izdano v Trbovljah, reg. 
št. 25280, ser. št F-0738590. 605 

Pal Marija, Pobrežje 113, p. Vi- 
dem pri Ptuju, roj. 17. I. 1934, oseb- 
no izlcaznico, reg. št 47218, ser. št. 
0291453, Izdano v Ptuju. 784 

Paradiž Rudolf, Trbonje 24, roj. 
6. III. 1935, osebno izkaznico, reg. 
št. 28768, ser. št. 0367478. 630 

Pavčič Cecilija, Senožeti, osebno 
izkaznico, reg. št. 10441. ser. št F- 
0168745 izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 712 

Pavlic Jože, Ljubljana, Vilharjeva 
2, vojaško knjižico, izdano od vo- 
jaškega odseka, Novo mesto. 908 

_ Pele Urška roj. Preskar. Ljub- 
ljana, Gradišče, osebno izkaznico, 
reg. št. 72775/51, ser. št. F-0095081, 
izdano v Ljubljani. 925 

Pintarič Peter, Raka 30, roj. 12. 
VI. 1937, osebno izkaznico, reg. št 
16612, ser. št F-0394922, Izdano v 
Krškem. 675 

Plankar Alojz, Kamnik, osebno 
izkaznico, reg. št. 12619, ser. št, F- 
0012929, Izdano v Grosupljem.   841 

Podlipec Marija, Ljubljana, Trža- 
ška cesta, osebno izkaznico, reg. št 
65108/51. ser. št F-0087418, izdano v 
Ljubljani. 926 

Podoreški Ivan, Ljubljana. Trnov, 
ski pristan, osebno izkaznico števil- 
ka 20334/51, izdano v Koprivnici.   909 

Podpečan Viktor, roj. 15. IV. 1923, 
Doropolje,, delovno knjižico, šte- 
vilka 1338977. 755 

Podrenik Slavka, Črnuče, člansko 
sindikalno izkaznico gostinske stro- 
ke  izdano v Črnučah. 942 

Podrezovnik Franc, Ljubljana, Ti- 
tova 74, začasno osebno izkaznico, 
Izdano 11. X. 1946 v Litiji, in voja- 
ško knjižico, Izdano 1947 v Vr- 
šcu. • 910 
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Pogačnik Franc, Čirče 51, Kranj, 
osebno izkaznico reg. št 1981, izda- 
no  v  Kranju. 728 

Poslončec Mirko, Ledine 145, Tez- 
no pri Mariboru, osebno izkaznico, 
reg. št 17626, ser. št. 0018643, izda- 
no 1951 v Mariboru. 832 

Potočnik Nadja, Ljubljana, ino- 
zemsko osebno izkaznico številka K- 
10627/17-52, izdano v Ljubljani.    911 

Pšič Ivanka, Podgrad 95, Sežana, 
roj. 3. I. 1911, osebno izkaznico, reg. 
St. 146, ser. št. 77446, izdano v 11. 
Bistrici. 075 

Predikaka Alojz, Maribor, Go- 
sposka 24, pomočniško spričevalo št 
782, izdano 29. III. 1947 v Mari- 
boru. 830 

runcer Anton, upokojenec, Paška 
vas 28, p. Šmartno ob Poki, osebno 
izkaznico, ser. št. F-0429447, reg. št. 
0137, izdano v Šoštanju. 729 

Radovan Ivan, roj. 13. VI. 1934, 
Pehšovcl 179, p. Dolnja Lendava, 
osebno izkaznico, izdano v Dol. Len- 
davi, reg. številka 11863, ser. števil- 
ka G-0234573. 256 

Rajhard Magdalena, Tržič, Dolin- 
ic ••'„••••••' osebno izkaznico, 
reg. št. 2239, ser. št. 0448549, izdano 
v Kamniku. 429 

Regale   Vida,    Kranj,   Huje   38 
sÄ°„i1Zk^?iC0 -št- 3688 in dansko sindikalno izkaznico, izdano v Kra- 

§k2'027dan!^Uisl^Vf LJublJana, Tr£ 
*"sa !•«82/51, ser. št. F-0121592 w 
dano v Ljubljani. 912 

^°ŽCife!ef'   Dravinjski   vrh   43 
M* št AV891' °,Sebno fckaSniS reg. št. 44586, ser. St. 0288823.     760 

Komm   Anton,   roj. 21. VI   10m 

753 

Rus Ana, roj. 27. VI. 1903, Graje- 
na 6 pri Ptuju, osebno izkaznico, 
reg. št.  13927, ser. št. 0255241.    430 

Rus Franc, Bled, Grad 138, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 22398, ser. št 
0813308. 770 

Sagadin Karel, Ljubljana, osebno 
Izkaznico, reg. št. 38882/51, ser. št 
F-0061192 izdano v Ljubljani. 913 
_ SAP, Ljubljana, prometno knji- 
žico avtobusa >Fiatc, registriran za 
leto 1952 pod št. S-409. 787 

Sedmak Franc, Ljubljana, Študen- 
tovsko naselje, inozemsko osebno iz- 
kaznico, reg. št. 1094, ser. št 013234, 
izdano v Ljubljani. 927 

Seferovič Osmar, Ljubljana, vo- 
jaško knjižico, lzduno od vojaškega 
odseka Zagreb, delovno knjižico 
in člansko sindikalno Izkaznico, iz- 
dano v Bosanski Dubici. 771 

Sekne Stane, Jesenice, Tomšičeva 
6, roj. 11. IV. 1927 spričevalo višje 
industrijske šole I. letnika v Kra- 
nju, Izdano za šolsko 1. 1946/47.    701 

Setnikar Elizabeta, Stožice 6, 
osebno izkaznico, reg. št. 27425, ser. 
št. 0473335, izdano v Kamniku.   772 

Sever Janez, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 17544/51, ser. št. 
F-0039854, izdano v Ljubljani. 842 
.Sitar Zdenko, roj. 25. I. 1934, Tr- 

žič, Ljubljanska 1/e, osebno izkaz- 
nico zelene barve za obmejni 
Pas. 730 

Sive Lucija, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 37934/51, ser. št. F- 
0050244, izdano v Ljubljani. 843 

Skok Marija, škofje 5, p. Sremski 
?««»• ^sebno izkaznico, reg. št. 
15792, izdano 1951 v Sežani. 702 

<J!•Šek.iF,ranc'   ."*  *>.  •  1932, 
1338963: knjižico,  številka 

IIH£°TV 
I2Mft.M*'lbOT.  pobrež7je, Ulica IV. divizije 90, osbeno Izkaz- 
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nico, reg. št. 52316, ser. St 00»135, 
izdano 1952 v Mariboru. 833 

Smodej Ema, roj. Strašek, Grlice 
26, p. Podplat, osebno Izkaznico, 
reg. št. 6186, ser. št. 0785145, izdano 
v Poljčanah. 411 

Starman Ivan, škofje Loka, voja- 
ško objavo št. 697704, sei. F, izdano 
v škof jI Loki. 928 

Strosack Andrej, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 89692/51, ser. 
št. F-0112002, izdano v Ljubljani.   929 

šandor Jožef, roj. 15. IX. 1883, Go- 
rica 18, p. Puconci, osebno izkazni- 
co, registrska št 46773, serijska št. 
012483. 703 

Šeruga Edvard, Ptuj, Zrinsko- 
Frankopanska 10 A, osebno izkaz- 
nico, izdano v Ptuju, ser. št. F- 
0243834,   reg.  št.   1522. 633 

šeško Ignac, Celje, Cinkarniškl 
provizorij, osebno Izkaznico, reg. št. 
16377, ser. št. 0606681. 562 

škerlavaj Milan, Ljubljana, Ki- 
dričeva 3/III, vojaško knjižico št. 
1752, serija 6. 773 

škof Neža, Sp. Gasteraj pri Juri- 
ju v Slov. goricah, osebno izkazni- 
co, reg. št. 12929, ser. št. 0162272, iz- 
dano 1951 od ÖLO Maribor oko- 
lica. 824 

Škrabelj Alojz, roi. 15. V. 1899, 
Rogatec, sindikalno izkaznico števil- 
ka 23595, izdano v Ljubljani.       761 

Špendiia Angela, Ptuj, roj. 31. V. 
1925, osebno izkaznico, reg. št. 5068, 
ser. št 0247581, izdani 26. januarja 
1951 v Ptuju. 704 

šporar Ivan, Ljubljana, Celovška 
160, osebno izkaznico št. 0043382 in 
člansko sindikalno Izkaznico št 
17446, izdano v Ljubljani. 944 

Štibil Marija, p. Razdrto 31, oseb- 
no izkaznico, reg. št 2454, ser. št 
F-0612764. 950 

Šulek Albina, roj. 1. III. 1924, Or- 
mož 178, osebno izkaznico, reg. št 
21182, ser. št. 0264492. ,        731 

Švajger Boris, Črnomelj 175, kro- 
jaški pomočnik, osebno izkaznico, 
reg. št. 5079, ser. št 0488991.        605 

Tesar Janez, škrjančevo 12, p. 
Radomlje, orožni list za lovsko pu- 
ško dvocevko 16X16, reg. št 221, iz- 
dan r Kamniku. 730 

Tevč Franc, Črna 6 pri Prevaljah, 
osebno izkaznico, reg. št 791, ser. 
št. 265501, izdano v Slovenjem 
Gradcu. 410 

Tinko Alojzija, Maribor, Židov- 
ska^ 12, osebno izkaznico, reg. št. 
44883, ser. št. 0047069, izdano 1951 
T Mariboru. 819 

Tinko Terezija, Maribor, Židov- 
ska 12, osebno izkaznico, reg. št. 
7448, ser. št 0003658. izdano 1951 v 
Mariboru. 820 

Tomše Francka, por. Letnar, Ko- 
kica 66, Kranj, osebno izkaznico, 
reg. št 6867, ser št. 0196077, izdano 
v Kranju. 844 

>Transavto<, Ljubljana, evid. ta- 
blico tovor, avtomobila S-857     945 

Trošt Slavica, Lozice 35, p. Pod- 
nanos, osebno Izkaznico, reg. št. 
25975, ser. it. 0310284, izdano v Go- 
nd. 705 
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Turšič Stane, Ljubljana, Linhar- 
tova 49, osebno izkaznico, reg. št. 
8817/50, ser. št. r-0031127 in izkaz- 
nico rezervnega oficirja št. 5141/48, 
PU 0001. 740 

Urbančič Ivanka, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 57761/51, ser. 
številka F-00S0071, izdano v Ljub- 
ljani. 845 

Uršič Marijan, Postojna, Gregor- 
čičev drevored 10, osebno izkazni- 
co, registrska št. 20323, serijska št. 
F-065Ü635. 707 

Užmak Ivan, Grobelce 50, Sliv- 
nica pri Celju, osebno izkaznico 
ser. št. 0668116. 543 

Vajs Marija, Kamnica pri Mari- 
boru, osebno izkaznico, reg. št. 
324017, ser. št. 0025710, izdano 1951 
T Kamnici. 822 

Varga Marija, roj. 26. XI. 1933, 
Budincl 29, osebno izkaznico, reg. št. 
36755, ser. št. 0118463, izdano v M. 
Soboti. 902 

Va\ potic Ana, Ljubljana, Jarni- 
kova 10, člansko sindikalno izkaz- 
nico, Izdano v Ljubljani. 946 

Vidic Karol, roj. 11. VIII. 1932, 
Marijina vas, delovno knjižico, št. 
193558. 758 

Vidovič Marija, Sp. Duplek pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
5637, ser. št. 0579747, izdano 1951 od 
OLO Maribor okolica. 827 

Vodopivec Milan, roj. 15. VII. 
1929. Senovo, delovno knjižico, št. 
1431571. 757 

Vogrinec Marija, Vinski vrb 98, 
p. Miklavž pri Ormožu, roj. 16. VTI. 
1935, osebno izkaznico, Teg. št. 
14060, ser. št. F-0238370. 732 

Vršič Ana, Sp. Rogoza pri Hočah, 
osebno izkaznico, reg. št. 9336, ser. 
št. 03S0621, izdano 1951 OLO Mari- 
bor okolica. 821 

Zaplatil Marjan, Ljubljana, Ga- 
Ijevica 9a, osebno izkaznico, reg. št. 
20741/51, ser. številka F-0043051, iz- 
dano v Ljubljani. 914 

Zbeg Ana, Zg. Bistrica 125, p. 
Slov. Bistrica, roj. 23. VIL 1930, 
osebno izkaznico, reg. št. 14299, ser. 
Žt. 0769819, izdano v Poljčanah    11615 

Zdovec Helena, Javornik, Titova 
57, osebno izkaznico št. 2-2088.    592 

Zupan Marija, Hrušica 4, Jeseni- 
ce, osebno izkaznico, reg. št, 961, 
•er. Si 345671, izdane »a Jeseni- 
cah. 763 

Zupan Pavla, Podboršt, Šentjanž, 
osebno izkaznico, reg. št. 16090, ser. 
it. 0520400, izdano v Trebnjem.    931 

Zver Štefan, roj. 4. VI. 1886, pošta 
Ćrenšovci, osebno izkaznico, izdano 
v Dolnji Lendavi, reg. št. 22216, ser. 
št. G-0246526. 258 

Žagar Evzebij, Ravne 94, p. Šo- 
štanj, osebno izkaznico, reg. Št. 374, 
serijska številka 0423684, izdano v 
Šoštanju. 495 

Žakelj Martina, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 57974/51, ser. 
gtevilka F-00S0284, izdano v Ljub- 
ljani. 774 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO Iv.*  Cena 55 din- (Za 
leto 1948 je že razprodan.) 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1950. Ceüa 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 in SNOS oziroma LRS, v Finančnem zborniku, Vestniku 
urada za cene, Vestniku organov za cene, Službenih obvestilih 
zveznega urada za cene in Vestniku Prezidija Ljudske skup- 
ščine FLRJ. Snov je arejena po abecednem redu in časovnem 
razdobju, z glavnimi in stranskimi gesli, v zadnjih zbirkah 
pa so tudi pomembnejši članki, obvestila, uradne objave in 
aktualna vprašanja s področja gospodarstva in financ, ki so 
bila objavljena v Finančnem zborniku. Za vse je ta zbirka 
zelo koristen pripomoček, posebno še, ker bodo sledile v pri- 
hodnje za vsako leto redne publikacije registra zakonitih, 
predpisov. 
• 
Društvo pravnikov LRS je v založbi »Uradni list LRS« izdalo 

tele knjige: 

PARTIZANSKO SODNO PRAVO (Silverij Paklž). Cena 60 din. 
PRAVNA NARAVA ODLOČB V UPRAVI (univ. prof- dr. L. Vav- 

petič). 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 Šnuderl). Broš. 66 din, v polplatno vezano 78 din. 
Knjiga obsega 162 dokumentov, od razglasa CK KPS na slo- 
vensko ljudstvo konec aprila 1941 do ukaza o imenovanju 
Narodne vlade Slovenije dne 5. maja 1945; so to pravni doku- 
menti iz narodne osvobodilne vojne Slovenije s pomenom 
zakona aH najvišje norme, izdane od vrhovnih organov- 

GRADIVO ZA UPORABO ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI (dr. Bog- 
dan 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 čini- 
telju slede poglavja o iznajdbah v kapitalizma z zgodovin- 
skimi in statističnimi podatki, o predmetih patentnega varstva 
in osebah, ki so zavarovane s patenti, dalje o prometu z iz- 
najdbami, o prostovoljnih in prisilnih licencah ter o pospe- 
ševanju iznajdb v buržoaznih 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 tra- 
janju varstva ter o zavarovanju oseb, o postopku za pridobitev 
iznaiditeljskega ali racionalizatorskega spričevala in patenta 
itd. V dodatku so uvrščeni vsi zakoniti predpisi, ki so v zvezi 
s snovjo te kn jige, 
Pravna fakulteta univerze v Ljubljani je v založb! »Uradnega 
• 

lista LRS« izdala 
ORIS PRIMERJALNEGA TRGOVINSKEGA PRAVA, I. del: Podjetje 

(dr. Stojan Pretnar) Strani 164. Cena 280 din. 
CIVILNO PRAVO, POSEBNI DEL OBVEZNOSTI (dr. Jurij štem- 

pihar), •. del, 120 strani. Cena 270 din- 
CIVILNO PRAVO   (STVARNO   PRAVO)   (dr. Alojz   Finžgar).   144 

strani, cena 270 din. 

Pri delu in strokovnem izpopolnjevanju vam bodo knjige 
»Uradnega lista LRS« dober tovariS m pomočnik. 
Naročajo se pri »Uradnem listu LRS«, Ljubljana, Kidričeva 
5, poštni predal 336, dobijo pa se tudi v vseh knjigarnah 

Izdala  »Uradni  list  LRSi — Direktor  in  odgovorni   uredni k:   dr. Rastko  Močnik —  tiska  tiskarna  »Toneta  Tomalča« 
t Ljubljani 
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2. Skupni   narodni   dohodek,  ki   bo   dosežen   v letu  1953 po tem  planu znaša skupno 
milijonov dinarjev 143.760. 

Od tega skupnega narodnega dohodka bo dosežen v posameznih gospodarskih panogah 
narodni dohodek v naslednjih zneskih in strukturi: 

Gospodarska panoga Narodni 
dohodek 

Struktur« St(,pnja 

PotroSni Akumulacija  akumulacijo 
«klad in skladi      in  skladov 

Skupno gospodarstvo LR Slovenije   143.760       46.131       97.629 
Industrija in rudarstvo 
Kmetijstvo 
Gozdarstvo 
Gradbeništvo 
Promet 
Trgovina 
Gostinstvo in  turizem 
Obrt 

94.743 
27.756 

400 
4.709 
5.328 
3.251 
1.493 
6.080 

12.362 
23.095 

227 
2.266 
2.226 
1.527 

780 
3.648 

82.381 
4.661 

173 
2.443 
3.102 
1.724 

713 
2.432 

211,6 
666,4 

20,2 
76,2 

107,8 
139,4 
112,9 
91,4 
66,7 

46.131 

3. Temeljna razdelitev narodnega dohodka se bo izvršila takole: 

Znesek 

I. Potrošni sklad v gospodarstvu 

Sklad za plače delavcev in uslužbencev 
v gospodarstvu državnega sektorja in v 
podjetjih družbenih organizacij 
Potrošni sklad kmetov 
Potrošni sklad obrtniko.v in ostalih 

II. Družbeni skladi 

V. 
32,91 

20.308 
22.613 

3.210 

Sklad socialnega zavarovanja in dodat- 
kov za otroke 
Skladi podjetij 
Zadružni skladi 

Proračunski izdatki iz akumulacije in 
skladov za prosveto, znanost in kulturo, 
ljudsko zdravstvo, socialno skrbstvo, dr- 
žavno upravo, sodstvo in rezerve 

III. Investicije 

Temeljna investicijska graditev 
Druge investicije 
v tem: iz sredstev podjetij fcVW 

iz zadružne in privatne akumulacije 1.571 

IV. Skupna razdelitev 

"V. Narodni dohodek 

VI. Razlika 

21.707       15,49 

13.162 
292 
420 

7.833 

14.303 
4.567 

2.000 

18.870       13.46 

86.708 

140.168 

+53.460 

61.86 

100.00 

38.14 

Narodni dohodek v  višini 140 168 miliionnv rlinn,.;«,.   i-   • J I- nblilr» •ì•Z»ì u   •    L    i  .,     ,     milijonov dinarjev, ki je porazdeljen na posamezne 
omiKe potrošnje ne vsebuje bančnih obresti   ki nrprUrmrUni«      t i K• •  j i   j i    ei 
.»U d„Wek, U »sebi tudi ba»Äe,ti STÏÏAi SiU^Ä^ "" 
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IL DEL 

TEMELJNI PROPOKCl 

1. poglavje 

STOPNJE AKUMULACIJE IN DRUŽBENIH SKLADOV PO GOSPODARSKIH 
STROKAH IN SKUPINAH PODJETIJ 

(v 1000 dinarjev) 

INDUSTRIJA IN RUDARSTVO 

t. Po-gospodarskih strokah 

Stroka Amorti- 
zacija 

Sklad 
za  place 

Akumula- 
cija io 
.kladi 

Povprečen 
itopnja aku- 
mulacije io 

»klado* 

111 Proizvodnja in razdeljevanje elek- 
trične energije 

112 Proizvodnja in predelava premoga 
113 Proizvodnja in predelava nafte 
114 Crna metalurgija 
115 Metalurgija barvastih  kovin 
116 Proizvodnja, oplemenitenje in pre- 

delava nekovin 
117 Kovinska industrija 
119 Elektroindustrija 
120 Kemična industrija 
121 Industrija gradbenega materiala 
122 lesna industrija   in  eksploatacija 

gozdov 
12"î Industrija   lesovine,   celuloze   ìD 

papirja 
124 1'ckstilna industrija 
125 Industrija usnja in obntvr 
12b Industrija gume 
12? Živilska industrija 
128 Grafična  industrija 
129 Tobačna industrija 

870.000 340.922 3,187.430 935 
1,003.000 1,873.708 4.522.750 241 
1,030.000 143.000 229.200 160 
2,443 000 1.085.000 8,296.000 765 
1.144.000 618.536 4,588.385 742 

278.050 466.760 2,312.000 495 
1,443.604 2,217.076 11,971.059 540 
212.446 375.743 1,367.660 364 
441.746 307.529 2,460.065 800 
95.474 402.448 454.630 113 

633.551   t.264.933  1,934.968 

128.530 
778.440 
125.270 
39.500 
125.729 
54.547 
80.000 

306.197 
1.986.595 
506.915 
56.200 

221.038 
138.263 
52.000 

3.083.931 
31.861.458 
3.437.404 
408.550 

1.036.597 
175.340 

1,014.000 

155 

1.007 
1.604 
679 
727 
478 
127 

1.950' 

Skupaj 10,926.887     12.362.463     82,381.427 666 

2. Po skupinah podjetij 

Strnkn 111   Proizvodnja in razdeljevanje električnu energije 
Elektroenergetski sistem* 
Stranske  delavnosti   podjetij   Elektroenergetskega 

' sistema** 

Stroka 112: Proizvodnja in predelava premog« 
Rudnik črnega premog« 
Rudniki rjavega premoć 
Rudnik lignita 
Plinarne 

Povpre&M 
«tonnia  AS 

1.3b4 

156 

100 
250 
333 

5• 

* V osnovni delavnosti je zajet Elektroenergetski sistem • vsemi vključenimi proizvodnimi in distribu- 
tivnimi podjetji. 

** V  tum so zajete postranske delavnosti posameznih proizvodnih in distributivnih podjetij Elektro- 
energetskega sistema. 
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Stroka 113: Proizvodnja în predelava nafte -tôpnja AS 

Proizvodnja nafte in plinu 157 

Stroka 114: Črna metalurgija 

Železarne 714 

Stroka 115: Metalurgija barvastih kovin 

Rudniki in flotacije svinčene in cinkove rude, topil- 
nice, rafinerije in valjarne svincu in cinka 251 
Valjarne bakru, aluminija in zlitin, žičarue in žične 
vrvarne 2.551 
Rudnik in topilnica živega srebra 415 
Tovarna glinice in aluminijevih soli % 

Stroka lift: Proizvodnja, oplemenitenj«,  in   predelava  nekovinskih   rudnin 
Rudniki nekovin 115 
Steklarne 415 
Proizvodnju   uezgorljivejra   materialu   in   keramike 165 
Cementarne 88b 
Izdelki iz uekoviu 558 

Stroka 117: Kovinska industrija in predelovanje kovin 

Podjetja za izdelavo kamionov • motorjev z notra- 
njim izgorevanjem 207 
Podjetja za izdelavo investicijske opreme zu rudar- 
stvo, industrijo, gradnje ni železniški promet 5t>0 
I odjetja za izdelavo kmetijskih strojev in orodju 580 
Podjetja za izdelavo proizvodov precizne mehanike 250 
Podjetja za izdelavo predmetov široke potrošnje 1.010 

1 odjetja za izdelavo ostalih  proizvodov 454 
Stroka 119: Elektroindustrija 

Stroka 120: Kemična industrija 

Podjetja  za   izdelavo električnih  strojev,  transfor- 
matorjev m razklopno razdelilne opreme 485 
t odjetja   za   .zdelavo   instalacijskega   pribora   in 
opreme                                                                                           • 

f odjetja za izdelavo   ostalih   proizvodov   elektro- 
industrije « 190 

otroka 121 : Industrija gradbenega materiala 

Stroka 122: Lesna industrija in 

Stroka 313: Eksploatacija gozdov 

Podjetja velike kemične industrije 530 
Podjetja elektrometalurgije iD elektrokemične in- 
dustrije 947 
Tovarne barv, lakov, emajla, pigmentov in firneža 1.065 
lo varne mila in kozmetičnih sredstev 1250 
Tovarna farmacevtskih surovin, dietnih preparatov 
m zdravil 400 

Proizvodnja ostalih neomenjenih izdelkov "15 

Opekarne in tovarne strešnikov 92 
A.pnenice 114 
Proizvodnja kamna U4 
Cementni izdelki 150 
Ostali izdelki 189 

Podjetja lesne industrije in eksploatacije gozdov 143 
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Ötroka 123: Industrija celuloze, lesovine in papirju 

Celuloza 
Lesovina in lepenku 
Papir • karton 
Papirni izdelki 

Stroka 124: Tekstilna industrija 
Predilnice in tkalnice konoplje, lanu in jute s tkal- 
nicami bombažnih tkanin 
Predilnice in tkalnice bombaža — kombinati 
Predilnice bombaža in vigogne predilnice 
Tkalnice bombaža in svile 
Tkalnice sanitetnega materiala in konfekcije 
Tkalnice bombaža, svile, volne-specialne tkanine 
Predilnice in tkalnice volne 
Predilnice in tkalnice volnenih odej 
Predilnice in tkalnice volne in vigogne 
Tkalnice bombaža in filca 
Trikotaža — bombažna, svilena in volnena 
Konfekcije 
Ostala tekstilna industrija 

Stroka 125: Industrija usnja in obutve 

Usnjarne težkih kož 
Usnjarne težkih kož in kož drobnice 
Usnjarne težkih in svinjskih kož 
Tovarne čevljev 
Usnjarne svinjskih kož 
Tovarne konfelccije  — galanterije 

Stroka f26- Tndusfrija gume 

Stroka 127: Živilska industrija 

Stroka ^2^^. Grafična industrija 

Stroka 129: Tobačna industrija 

Stroka 311: Vzgoja gozdov 

Tovarna pnevmatike in tehnične gume 

Oljarne 
Mlini 
Tovarne testenin 
Tovarne bonbonov in čokolade 
Tovarne za industrijsko predelovanje mleka, kon- 
serviranje in predelovanje sadja in zelenjave, pre- 
delovanje mesa 
Pivovarne 
Industrijska proizvodnja alkoholnih in brezalkohol- 
nih pijač, kisa 
Tovarne kavovin • 
Ostalo 

Podjetja grafitne industrije 

Podjetja tobačne industrije 

KMETIJSTVO 

Državna kmetijska posestva. 

GOZDARSTVO 

GRADBENIŠTVO 

Gradbena podjetja 
Projektivna podjetja 

Povprečuu 
«topaia A.S 

1.220 
554 

1.292 
15t 

540 
2.160 
1.890 
2.070 
920 
910 

1.625 
500 
950 

1.450 
110 
110 
110 

1220 
1.000 
900 
285 
100 
100 

600 

285 
110 
115 
480 

85 
443 

120 
377 
284 

110 

1.365 

55 

76 

100 
100 



štev. 3. — 12. •. 1<m URADNI LIST  Stran 59 

PROMET 

._    ,.     ,. Sklad Akumulacij»      Po»piečna Amortizacij. • p]a£t ,n ikladj        <t()pnja  &, 

Stroka 511: Železniški promet       4,430.000       1,608.000       2,407.000       150 

Stroka 515: Cestni promet 259.834 243.686 263.572       •8 
Podjetja za prevoz blaga in potnikov v medkrajevnem 
prometu in za prevoz potnikov v mestnem prometu 108 

Stroka 516: Poštni promet 276.000 375.000 431.000       115 

TRGOVINA 

Za državna podjetja velja stopnja akuiiiulu<-i|f f>0 

GOSTINSTVO IN TURIZEM 

Za državna podjetja velja stopnja akumulacije 55 

OBRT 

Stopnja akumulacije in skladov se določi z družbenim planom okraja (mesta). 

Opomba: V masi in stopnji akumulacije in skladov po gospodarskih strokah je zajet tudi pro- 
metni üayek in obresti. V stopnjah akumulacije in skladov po skupinah podjetij prometni davek in 
obresti niso zajete. 

2. poglavje 

INVESTICIJSKA GRADITEV 

Vrednost investicijske graditve bo znašala v letu 1953 
skupaj milijonov dinarjev 18 870 
od tega: l 

temeljna investicijska graditev 14303 
druge investicije (iz sredstev za samostojno raz- 
polaganje podjetij, iz kreditov, iz sredstev za- 
družne m privatne akumulacije) 4567 

Temeljni investicijski objekti: 

Stroka 111: Proizvodnja in razdeljevanje električne energiji- 
HC Vuzenica 
HC Vuhred 
Studije, raziskovanja • projektiranje HC Krško in drugih 
novih hidrocentral 

Stroka 114: Črna metalurgija 

Železarna Store 

Stroka 115: Metalurgija barvastih kovin 

Tovarna glinice in aluminija, Strnišče 

Stroka 123: Industrija lesovine, celuloze in papirja 

Tovarna celuloze in rotacijskega papirja, Videm-Krško 

Stroka 511: Železniški promet 

Gradnja objektov na železniških progah 

Dovršitev  nekaterih.temeljnih  investicijskih objektov družbenega plana za leto 1952 
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3. poglavje 

RAZDELITEV AKUMULACIJE IIS SKLADOV 

l. Znesek akumulacije ia skladov se deli tako: 

A. Del za samostojno razpolaganje podjetij (v odstotkih od skupnega zneska akumulacije • 
skladov), ki znaša: 

v panogi industrije in rudarstva 2,8 

od tega: 
za prvo skupino podjetij 
(Rudnik rjavega premoga, Zagorje 
Rudnik lignita, Velenje 
Proizvodnja nafte, Lendava 
Železarna, Jesenice 
Železarna, Štore 
Železarna, Ravne 
Tovarna metalnih konstrukcij >Fr. Leskošek«, 

Maribor 
Titovi zavodi »Litostroj«, Ljubljana 
Tovarna avtomobilov, Maribor 
Strojne tovarne »Miha Marinko«, Trbovlje 6,0 

za drugo skupino podjetij 
(podjetja tekstilne  in  tobačne  industrije) 1,4 
za tretjo skupino podjetij 
(vsa druga podjetja) 2,8 

v panogi kmetijstva 7,2 
v panogi gozdarstva 8,0 
v panogi gradbeništva 6,3 
v panogi prometa 6,4 
v panogi trgovine 16,6 
v panogi gostinstva in turizma 18,2 
v panogi obrti 10,0 

De! akumulacije za samostojno razpolaganje pri industrijskih in rudarskih podjetjih, ki 
so navedena v prvi skupini, se mora predvsem uporabiti za zagotovitev dograditve kapacitet, k) 
so predvidene v temeljni investicijski graditvi n'a osnovi določil družbenega plana LR Slovenije 
za leto 1953. 

B. Prispevek za zdravstveno zaščito (v odstotku od sklada za plače delavcev in  uslužben- 
cev), ki znaša za vse panoge " 10,0 

C. Prispevek za zvezne sklade (v odstotku od preostalega zneska akumulacije in skladov), 
ki znaša za vse panoge 66,6 

D. Preostali znesek akumulacije in skladov se deli za vse panoge tako: (v odstotkih) 
1. sklad za socialno zavarovanje 38,7 
2. sklad za investicije 57,5 
3. po odbitku sklada za socialno zavarovanje in sklada za in- 

vesticije se izdvaja za republiški proračun po posameznih 
okrajih (v odstotkih) 
Celje mesto — Maribor okolica 50 
Celje okolica 49 Murska Sobota 50 
Črnomelj — Novo mesto 40 
Gorica 40 Postojna — 
Kočevje _ Ptuj 48 
Kranj 60 Radovljica 60 
Krško 48    ' Sežana — 
Ljubljana mesto 50 Slovenj Gradec 40 
Ljubljana okolica 48 Šoštanj 60 
Ljutomer 50 Tolmin — 
Maribor mesto 40 TAovlje — 
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E. Okrajni (mestai) ljudski odbori določijo v svojih družbenih planih za posamezna gospo- 
darska podjetja takšne stopnje akumulacije in skladev, s katerimi bodo zagotovljene 
njihove obveznosti po družbenem planu LR Slovenije. Obveznosti posameznih okrajnih 
(mestnih) ljudskih odborov glede akumulacije in skladov državnih gospodarskih pod- 
jetij in podjetij družbenih organizacij (brez prometnega davka in obresti) so naslednje: 

(v tisočih dinarjev) 

Celje mesto 5,007.738 Maribor okolica 4,930.289 
Celje okolica 5,162.463 Murska Sobota 439.151 
Črnomelj 133.035 Novo mesto 808.660 
Gorica 2,001.272 Postojna 523.561 
Kočevje 798.534 Ptuj 1,367.029 
Kranj 12,661.043 Radovljica 6,789.130 
Krško 1,489.385 Sežana 310.005 
Ljubljana mesto 7,879.231 Slovenj Gradec 2,752.596 
Ljubljana okolica 5,612.571 Šoštanj 1,859.523 
Ljutomer 242.397 Tolmin 739.020 
Maribor mesto 17,811.685 . Trbovlje 5,007.987 

Če se po sporazumu delovnih kolektivov in ljudskih odborov določijo v okrajnem (mest- 
nem) družbenem planu stopnje akumulacije in skladov, s katerimi se preseže znesek akumula- 
cije m skladov, ki je naveden v prejšnjem odstavku kot absolutna obveznost za posamezni 
oJcrajm (mestni) ljudski odbor, ostane celotni presežek na razpolago delovnim kolektivom in 
ljudskim odborom. Razdelitev tega presežka med podjetja in ljudske odbore se določi z okrajnim 
(mestnim) družbenim planom. 

t i    •     Ce iSf T okraJnih, ali mestnih družbenih planih določijo stopnje akumulacije in skladov, 
fwLI TnS  S t?!nelJnimi Proporci republiškega družbenega plana, lahko Prezidij Ljudske 

pmvT take sto •^••1•• °Zir0ma rePubliški orSan, ki bo za to pristojen po ustavnem zakonu, po- 

li. Obresti in razlike pri cenah blaga v prometu s tujino se plačuje v zvezne sklade. 

IIL okSfi r•&vdaTka *n drkVa dohodek kmetijskih gospodarstev izdvajajo oKraji v republiški proračun (v odstotkih): 

Celje mesto 
Celje okolica 
Črnomelj 
Gorica 
Kočevje 
Kranj 
Krško 
Ljubljana mesto 
Ljubljana  okolica 
Ljutomer 
Maribor mesto 
Maribor okolica 
Murska Sobota 
Novo mesto 
Postojna 
Ptuj 
Radovljica 
Sežana 
Slovenj Gradec 
Šoštanj 
Tolmin 
Trbovlje 

»d prometnega od davke na  dohodak 
davka kmctij»kih gospođarstar 

76 50 

41 20 

70 50 
52 50 
45 40 
47 50 
53 30 
14 10 
57 40 
24 20 
35 

51 30 
73 60 

23 
81 50 

Äil ÄÄ'ÄSffiÄ. «utónikov. davek n. •,• »bri- 
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4. poglavje 

DOTACIJE LJUDSKIM ODBOROM 

Z dotacijo iz republiškega proračuna se pokrijejo presežki izdatkov nad dohodki v pro- 
računih naslednjih okrajnih (mestnih)  ljudskih odborov: 

' v tisočih dinarjev 
Celje mesto 26.000 
Črnomelj 4.000 
Kočevje 13.000 
Postojna 14.000 
Sežana 70.000 
Tolmin 65.000 
Trbovlje 8.000 

2. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem listu LRS«. 

Št. U 1-53 
Ljubljana, dne 7. februarja 1953. 

Izvršni svet Ljudske skupščin p  Ljudske republike Slovenije 

Predsednik Ljudske skupščine: Predsednik Izvršnega sveta: 
Dr. Ferdo Kozak 1. r. Miha Marinko L r. 

16. 

UKAZ 
Na podlagi 11. točke 72. člena ustavnega zakona 

o temeljih družbene In politične ureditve in o organib 
oblasti Ljudske republike Slovenije razglaša Izvršni 
«vet Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 
zakon o proračunu Ljudske republike Slovenije za 
leto 1953, ki ga je sprejela Ljudska skupščina Ljud- 
ske republike Slovenije na svoji seji dne 29. januar- 
ja 1953, in ki se glasi: 

ZAKON 
o proračunu Ljudske republike Slovenije za leto 1953 

1. člen 
Republiški proračun za leto 1953 s posebnimi pri- 

logami obsega: 
I. REPUBLIŠKI PRORAČUN: 

z dohodki  v  znesku   .  ... t-i  .    .  diD   3.285.000.000 
in izdatki v znesku     .  f., ... r.   -.   din   3.285.000.000 

•. PREDRAČUNE ZAVODOV S SAMOSTOJNIM 
FINANSIRANJEM 

z dohodki v znesku 
in Izdatki v znesku 
in presežkom dohodkov 
In presežkom izdatkov 1.1  Ol  (.1  I* 

din 13.669.625.720 
din 13.598.109.850 
din 235.321.000 
din  163.805.130 

2. Člen 
Primanjkljaje v predračunih zavodov s samostoj- 

nim finanslranjem, ki znašajo skupaj din 163,805.130, 
se krije z dotacijami iz republiškega proračuna. Pre- 
sežki dohodkov v znesku din 235,321.000 pa se oddajo 
v proračun. 

3. člen 
Prezidij Ljudske skupščine LRS je pooblaščen, da 

razdeli izdatke, ki so v predračunu Ministrstva za fi- 
nance LRS določeni za raan« organe državne uprave 

na novoustanovljene republiške organe • da določi 
njihove predračune kakor tudi, da ob odpravi, spo- 
jitvi ali spremembi republiških organov enako ravna 
s sredstvi, kj so določena v njihovih predračunih. Ta- 
ko določene predračune republiških organov pošlje 
Prezidij Ljudske skupščine LRS v potrditev odboru 
za gospodarski plan in finance. 

4. člen 
Minister za finance LRS je pooblaščen, da sme 

pregledovati osebne in materialne izdatke v predra- 
čunih republiških organov in zavodov in kontrolirati 
uporabo dotacij Iz republiškega proračuna. 

5. člen 
Osnutke pravnih predpisov organov vlade LRS, 

katerih izvajanje predvideva nove ali večje prora- 
čunske izdatke, je treba poslati poprej v potrditev 
ministru za finance LRS. 

6. člen 
Kolikor še nI izdana dokončna odločba o siste- 

mizaciji, se sme število uslužbenskih mest v repu- 
bliških organih in zavodih povečati samo s potrditvijo 
predsednika Sveta vlade LRS za zakonodajo In iz- 
gradnjo ljudske oblasti in ministra za finance LRS. 
Nove postavitve so dovoljene samo v mejah potrjene 
sistemizacije, če so v ta namen zagotovljena v pro- 
računu potrebna finančna sredstva. 

7. člen 
Minister za finance LRS lahko ustavi Izplačeva- 

nje osebnih izdatkov, ki niso v skladu z zakonitimi 
predpisi. Če se pristojni odredbodajalec ne strinja z 
ustavitvijo, odloči o tem vlada LRS. 

8. člen 
Pravice in dolžnosti, ki so dane s tem zakonom 

Prezidiju Ljudske skupščine LRS, vladi LRS In mi- 
nistru za finance LRS, bodo izvrševali tisti republiški 
organi oblasti, na katere preidejo zadeve iz pristoj- 
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nosti naštetih organov po ustavnem zakonu o organih 
oblasti v Ljudski republiki Sloveniji oziroma po za- 
konu za izvršitev ustavnega zakona o organih oblasti 
v Ljudski republiki Sloveniji. 

9. člen 
Ta zakon velja od dneva objave v »Uradnem li- 

stu LRS«, uporablja pa se od  1. januarja 1953. 
Št. U 2-53 
Ljubljana, dne 7. februarja  1953. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

.   Predsednik Predsednik 
Ljudske skupščine: Izvršnega sveta: 
°•. Ferdo Kozak 1. r. Miha Marinko 1. r. 

17. 

UKAZ 
Na podlagi 11. točke 72. 'člena ustavnega zakona 

o temeljih družbene in politične ureditve in o organih 
oblasti Ljudske, republike Slovenije razglaša Izvršni 
svet Ljudske skupščino Ljudske republike Slovenije 
zakon o potrditvi državnega zaključnega računa 
Ljudske republike Slovenije za leto 1951, ki ga je 
sprejela Ljudska skupščina Ljudske republike Slo- 
venije na svoji seji dne 29. januarja 1953 in ki se 
glasi: 

ZAKON 
o potrditvi državnega zaključnega računa Ljudske 

republike Slovenije za leto 1951 

1. člen 
Potrjuje se državni zaključni račun za leto 1951, 

sestavljen po predpisih 37. člena temeljnega zakona 
o proračunih in 39. člena uredbe o Izvajanju prora- 
čuna. 

2. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali 

po državnem zaključnem računu v proračunskem le- 
tu 1951: 
dohodki   .,   .,  .   ,.,,„,., ,„„ din 7,734.562.274 
izdatki     .   ,., ,., r„ t.~ ,., ,., ,., ,., n. din 7,951.361.550 

presežek izdatkov nad dohodki   r.i r. din    216.799.276 

3. člen 
Državni zaključni račun za leto 1951 obsega dose- 

žene dohodke In izvršene izdatke po državnem prora- 
čunu za leto 1951: 

a) po republiškem proračunu: 
dohodke.   , ,.   din 4,930.212.428 
izdatke   ....  • ., f.< c: ••   r.( >.  din 5,351.265.881 
presežek izdatkov nad dohodki  .   .  din    421.053.453 

b) po proračunih ljudskih odborov: 
dohodke .    .   .., .., i.  ... ... m t.. i.  din 2,804.349.846 
izdatke  r.? to i.i r.» IM LI IO m • r.  din 2,600.095.669 
presežek dohodkov nad izdatki f.j t.   din    204.254.177 

4. člen 
Obveznosti po državnem proračunu »a leto 1951 

v znesku din 3,694.219.073 so krite iz vrAČll proračun- 
skih sredstev, ki izvirajo iz proračune za leto 1951. i* 
presežkov lastnih obratnih sredrtev goepodarskih pod- 
jetij in iz drugih dohodkov iz poipodArvtva, ki nko 

bili planirani v proračtinu za leto 1952, ter iz sredsiev 
zveznega računa za likvidacijo obveznosti. 

5. člen 
Presežek izvršenih izdatkov nad doseženimi do- 

hodki v znesku din 216,799.276 je bil pokrit iz zvezne- 
ga računa za likvidacijo obveznosti. 

6. člen 
Odobravajo se Izvršena prekoračenja kreditov po 

republiškem proračunu za leto 1951, ki so nastala za- 
radi izrednih ukrepov vlade FLRJ ob prehodu na nov 
gospodarski  sistem. 

7. člen 
Državni zaključni račun za leto 1951 skupno z 

obračunom poravnanih obveznosti po državnem pro- 
računu za leto 1951 je sestavni del tega zneska. 

8. člen 
Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS<. 
St. U 3—53 
Ljubljana, dne 9. februarja 1953. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik Predsednik 
Ljudske skupščine: Izvršnega sveta: 
Dr. Ferdo Kozak L r. Miha Marinko L r. 

18. 

ODLOK 
o potrditvi uredb, ki jih je izdala vlada LRS po 
zakonu o pooblastilu vlade   LRS   za   izdajanje 

uredb na področju narodnega gospodarstva 

Potrjujejo se uredbe, ki jih je izdala vlada LRS 
na podlagi zakona o pooblastilu vlade LRS za izda- 
janje uredb na področju narodnega gospodarstva z 
dne 23. januarja 1947, in sicer: 

1. uredba z dne 7. julija 1952, št. II576/1-52 o od- 
pravi uredbe o obvezni sečnji in oddaji lesa ter po- 
stranskih gozdnih proizvodov iz nedržavnih gozdov 
(Uradni list LRS, žt. 20-101/52); 

2. uredba • dne 11. julija 1952, št. H 688/1-52 o 
spremembi uredbe o dela prostih dnevih v Ljudski 
republiki Sloveniji (Uradni lut LRS, št. 20-104/52); 

3. uredba • d»e 15. avgusta 1952, št. II 485/3-52 o 
spremembi in dopolnitvi uredbe o ureditvi prometa 
z lesom (Uradni list LRS, št. 23-126/52); 

4. uredba z dne 1. oktobra 1952, št. II 926/1-52 o 
prepovedi klanja plemenske goveje živine (Uradni 
list LRS, št. 26-154/52); 

5. uredba z dne 10. novembra 1952, št. II 904/1-52 
o spremembah in dopolnitvah uredbe o omejitvi paše 
koz (Uradni list LRS. 8t. 34-197/5?). 

Št. LS 20/2-53 
Ljubljana, dne 26. januarja 1953. 

Ljudskr skupšPinn Ljudske republike Slovenije 
TaJnik: Predsednik: 

Inž. Pavle žanoer 1. r. Dr. Ferdo Kozak 1. r. 
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19. 

Na podlagi 9. točke 72. člena ustavnega zakona 
o temeljih družbene in politične ureditve In o organih 
oblasti LR Slovenije in 6. člena zakona za izvršitev 
navedenega ustavnega zakona Izdaja Izvršni svet 
Ljudske skupščine LR Slovenije 

ODLOK 
o imenovanju  državnih  sekretarjev  in  podsekretar- 
jev LRS, sekretarjev svetov  LRS, direktorja Repu- 
bliškega  zavoda za gospodarsko planiranje LRS in 

javnega pravobranilca LRS 

I 
1. V državnem sekretariatu za notranje zadeve 

LRS se imenuje: 
za državnega sekretarja Šilih Niko, dosedanji 

pomočnik ministra za notranje zadeve LRS, in 
za podsekretarja Ribičič Mitja, dosedanji 

javni tožilec LRS, ter Z o r k o Peter, dosedanji po- 
močnik  ministra za notranje zadeve LRS. 

2. V državnem sekretariatu za pravosodno upravo 
LRS se imenuje: 

za državnega sekretarja Knez Rihard, dose- 
dan j i pomočnik ministm /a pr.ivosod je LRS, In 

za podsekretarja dr. Konvalinka Kost ja, do- 
sedanji načelnik v Ministrstvu za pravosodje LRS. 

'. V državnem sekretariatu za gospodarstvo LRS 
se imenuje: 

za državnega sekretarja Vlpotnik Janez, do- 
sedanji predsednik Sveta za gradbene in komunalne 
zadeve oRS, in 

za podsekretarja Dermastla Mara, dosedanji 
direktor »Slovenija-les«, ter ing. Kremžar Ludvik, 
dosedanji svetnik Gospodarskega sveta vlade LRS. 

4. V državnem sekretariatu za proračun in držav- 
no administracijo LRS se imenuje: 

za državnega sekretarja dr. D o u g a D Danilo, 
dosedanji javni pravobranilec LRS, in 

za podsekretarja D c k 1 e v a Janko, dosedanji 
pomučpik ministra za finance LRS. 

5. V Svetu za prosveto, znanost in kulturo LRS 
se imenuje za sekretarja Kimovec France-Žiga, 
dosedanji namestnik predsednika Sveta za prosveto 
in kulturo. 

6. V Svetu za ljudsko zdravstvo In socialno poli- 
tiko 1.ILS se imenuje za ,i k retar ja Maležić Matija, 
dosedanji org. sekretar Izvršnega odbora OF Slo- 
venije. 

7. Za direktorja Republiškega zavoda za gospo- 
darsko planiranje LRS se imenuje Smole Janko, 
dosedanji pomočnik predsednika Gospodarskega sveta 
vlade LRS, in za namestnika direktorja ing. T e p i n a 
Marjan, dosedanji pomočnik predsednika Gospodar- 
skega sveta vlade LRS. 

8. Za javnega pravobranilca LRS se imenuje 
Košir Fedor, dosedanji namestnik predsednik« 
Državne arbitraže pri vladi LRS. 

II 
Imenovani prevzamejo svoje posle takoj. 

št. U-4/53 
Ljubljana, dne 31. januarja 1953. 

Predsednik Izvršnega  sveta 
Ljudske skupščine  LRS: 

MIha Marinko L r. 

20. 

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 
kulturo ter na predlog Sveta vlade LRS za ljudsko 
zdravstvo in socialno politiko in Obrtne zbornice 
LRS izdaja Gospodarski svet vlade LRS 

ODLOČBO 
o dopolnitvi odločbe o opravljanju pomočniških 

izpitov v vzgojnih zavodih 
1. Odločba o opravljanju pomočniških izpitov v 

vzgojnih zavodih (Uradni list LRS, št. 35-202/52) se 
v 1. točki dopolni: 

>f) v Domu slepih v Stari Loki — iz pletarstva 
in ščetkarstva<. 

2. Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu  LRSt. 

Št. RT/1 -794/6-52. 
Ljubljana, dne 10. januarja 1953. 

Podpredsednik  vlade LRS in  predsednik 
Gospodarskega sveta: 

Ivan Maček 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
5. 

Ljudski odbor mestne občine Vrhnika je na svoji 
seji dne 14. I. 1953 na podlagi 13. in 88. člena zakona 
o volitvah In odpoklicu odbornikov ljudskih odborov 
sprejel tale 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 1, ki obsega: švabičevo cesto, Kolodvorsko cesto, 
Klodičevo cesto, Jelovškovo cesto, Cankarjev trg, 
Novo cesto, Novo vas, Sušnikovo cesto, Maroltovo 
cesto in Stanovanjski blok, ker je prenehal mandat 
tov. Verbič Andreju, odborniku ljudskega odbora 
mestne občine, ki je bil izvoljen v tej volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo dne 1. marca 1953. 

II 
Ta odlok  se objavi  v  >Uradnem  listu  LRS«  in 

na krajevno običajni način v volilni enoti št. 1. 
Vrhnika, dne t4. januarja 1953. 

Predsednik LO MO: 
Ivan Kenk 1. r. 

ZAPISNIK 
1. seje IV. rednega zasedanja Ljudske skupščine LRS 

drugega sklica dne 28. in 29. januarja 1953 
Predsedoval: dr. Ferdo Kozak, predsednik. 
Tajnik: inž. Pavle Žaucer. 
Predsednik prečita ukaz Prezidija Ljudske skup- 

ščine LRS (U Št. 171 z dne 19. januarja 1953) o skli- 
canju Ljudske skupščine LRS k IV. rednemu zase- 
danju drugega sklica, prične 1. sejo ob 10.30 uri ter 
določi, da bo zapisnik 1. seje vodil tajnik inž. Pavle 
Žaucer. 

Pred prehodom na dnevni red objavi predsednik, 
da je Ljudska skupščina prejela naslednje predloge: 

1. Predsednik vlade LRS je dostavil skupščini v 
razpravo in sklepanje: 
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predlog zakona o družbenem planu Ljudske re- 
publike Slovenije za leto 1953 z dokumentacijo in 
vladne spremembe in dopolnitve k temu zakonske- 
mu predlogu; 

predlog zakona o praračunu Ljudske republike 
Slovenije za leto 1953; 

predlog zakona o potrditvi državnega zaključ- 
nega računa Ljudske republike Slovenije za 1. 1951; 

predlog ustavnega zakona o temeljih družbene in 
politične ureditve in o republiških organih oblasti 
Ljudske republike Slovenije ter vladne spremembe 
in dopolnitve k temu  zakonskemu predlogu in 

predlog zakona a izvršitev ustavnega zakon.i 
o temeljih družbene in politične ureditve in o repu- 
bliških organih oblasti Ljudske republike Slovenije. 

Navedeni zakonski predlogi so bili po določbah 
poslovnika dostavljeni odboru za gospodarstvo in 
finance oziroma zakonodajnemu odboru. Oba odbo- 
ra sta o zakonskih predlogih razpravljala m skle- 
pala ter dostavila skupščini poročila. 

Vsi navedeni zakonski predlogi z obrazložitvami 
in poročili so bili razmnoženi in razdeljeni ljudskim 
poslancem. 

2. Predsednik vlade LRS je dostavil Ljudski 
skupščini v potrditev uredbe, ki jih je izdala vlada 
LRS po zakonu o pooblastilu vlade LRS za izdaja- 
nje uredb na področju narodnega gospodarstva v 
času med III. in IV. rednim zasedanjem Ljudske 
skupščine LRS. 

,.   ,3;   Pr,ezidiJ   Ljudske   skupščine   LRS   je  dostavil 
ljudski skupščini v potrditev: 

m ••« ° °?praTi Glavni'' direkcij in Glavnih uprav 
(U št. 77 z dne 4. julija 1952) in 

vladekLR40/TeŠl"\mi"istra • Predsediika Sveta 
9. julijTl952) J gozdarstvo (U št. 86 z dne 

acini.56 t0 PrÌde na dneVni red> Če teko sklene skuP- 

ImnS? Ìe sku,pS6ina sPreJela Poročilo mandatno- 
imunitetnega odbora In potrdila: 

t-J" 0dl°5bo P«*Müa Ljudske skupščine LRS s 
katero je bila dana odobritev za uvedbo kazenskega 
postopka proü ljudskemu poslancu Karlu Notrfu 
Imenovahemu poslancu se mandat ne odvzameker 

Predni2•0 dejaD!e\ ki po obstoječih zakonitih 
predpisih nima za posledico izgube mandata 

kaw °dl^b° ,PrezidlJa LJudsko skupščine LRS. s 
no tenk/ blla. I-"* edobritoT» «vedbo kazenskega 
postopka proti ljudskemu poslancu Cirilu Majcnu. 

katP• SUft Prezidi[aLiudske skupščine LRS s 
SiteSlci d«na odobritev za uvedbo kazenskega 
Grudnu^    ••        ljudskemu    Poslancu    Hellodorju 

dnP t fe* K lÌUd<ìl P?slanec Anton Raušer umrl 
dne 30. septembra 1952 in je s tem njegovo mesto 
poslanca v Ljudski skupščini izpraznjen^ 3££ 
scina, na predlog mandatno-imunitetnega odbora po- 
zvala njegovega namestnika Draga Markoviča. ki je 
bil po ugotovitvi Republiške volilne komisije izvoljen 
za  namestnika  umrlega  ljudskega  poslanca  Antona 

tw/aGVra2d5e;:OUlni en0tl XXVIIL VOlÜneea 0kraia 

mil vST^ 0db0ra Ìe bil UUdSki P051"1160 B°S°- 
Prav  tako  je skupščina  sprejela poročili admi- 

nistrativnega odbora in odbora za prošnje in pritožbe 
o delu odborov med III. in IV. rednim zasedanjem. 

Poročevalca sta bila ljudska poslanca Ivo Krevs ozi- 
roma Stane Bobnar. 

Okrajni ljudski odbor Postojna in Kočevje sta 
dostavila Ljudski skupščini poročili o gospodarskem 
stanju v preučitev. Ker sta bih pri Gospodarskem 
svetu vlade LRS ustanovljeni posebni komisiji, ki 
bosta preučili gospodarsko stanje v vseh okrajih, sta 
bili ti poročili izročeni navedenima komisijama, da 
jih preučita in o tem poročata na enem izmed pri- 
hodnjih zasedanj  Ljudske skupščine. 

Nato je skupščina odobrila zaprošeni tridnevni 
dopust naslednjim ljudskim poslancem: Tonetu To- 
manu, Darinki Gregoretič, Janku Markiču, Borisu 
K.idriču, [«'rancu Carlu, Edvardu Kocbeku, Dragi Hu- 
mek, Milki Rogan, Edvardu Kardelju in Albinu Vi- 
potniku. Prav tako je skupščina odobrila enodnevni 
dopust dr. Heliju Modicu, ki je službeno zadržan. 

Prehod na dnevni red. 
Glede na v uvodu objavljena sporočila je skup- 

ščina, na predlog predsednika, sprejela soglasno tale 
dnevni red: 

1. potrditev ukazov Prezidija Ljudske skupščine 
LRS, izdanih v času med III. in IV. zasedanjem Ljud- 
ske skupščine LRS; 

2. potrditev uredb, ki jih je izdala vlada LRS 
na področju narodnega gospodarstva v času med III. 
in IV. zasedanjem Ljudske skupščine LRS; 

3. Razprava In sklepanje o predlogu zakoua o 
družbenem planu Ljudske republike Slovenije za 
leto 1955; 

4. Razprava in sklepanje o predlogu zakona o pro- 
računu Ljudske republike Slovenije za leto 1953; 

5. razprava in sklepanje o predlogu zakona o 
potrditvi državnega zaključnega računa Ljudske re- 
publike Slovenije za leto 1951; 

*>• razprava in sklepanje o predlogu ustavnega 
zakona o temeljih družbene in politične ureditve in 
o republiških orgadik oblasti Ljudske republike Slo- 
venije; 

7. razprava in sklepanje o predlogu zakona z» 
izvršitev ustavnega zakona o temeljih družbene In 
politične ureditve In o republiških organih oblasti 
Ljudske republike Slovenije; 

8* izvolitev Izvršnega sveta Ljudske skupščine 
Lito. 

Pri prvi točki dnevnega reda, to je potrditev uka- 
Z°Vm • a Ljudske skupščine LRS. izdanih v času 
foo        *n ^' rcdn,m zasedanjem Ljudske skupščine 

f ieTT?kupščina soglasno potrdila: 
1.  Ukaz o odpravi Glavnih direkcij in Glavnih 

UPraoV fftSt' • Z dne 4- iulija 1952) ln 

.pkaz o  razrešitvi ministra-predsednika  Sveta 
vlade LRS za kmetijstvo in gozdarstvo (U št. 86 x 
dne 9. julija 1952). 

Pri drugi točki dnevnega reda. to je potrditev 
uredb ki jih je izdala vlada LRS po zakonu o po- 
oblastilu vlade LRS za izdajanje uredb na področju 
narodnega gospodarstva v času med III. in IV. red- 
nim zasedanjem Ljudske skupščine LRS, je skup- 
ščina soglasno potrdila navedene uredbe in bo izdala 
ustrezajoči odlok. 
. ^red. Prehodom k naslednji točki dnevnega reda. 
je skupščina sprejela predsednikov predlog, da se vrši 
skupna razprava o predlogu zakona o družbenem 
pianu Ljudske republike Slovenije za leto 1953 in o 
predlogu zakona o proračunu Ljudske republike Slo- 
venije za leto 1953. 
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Po poročilih poročevalcev odbora za gospodar- 
stvo in finance inž. Alojza Poharja In Andreja Pe- 
telina je predsednik prekinil sejo ob 11. uri in je 
napovedal, da se bo seja nadaljevala ob 15.30 uri. 

Ob 15.50 se je seja nadaljevala in je predsednik 
objavil, da je vlada LRS na svoji seji dne 28. januar- 
ja 1953 sprejela nekatere dopolnitve in spremembe 
ustavnega zakona o temeljih družbene in politične 
ureditve In o organih oblasti Ljudske republike Slo- 
venije ter nekatere spremembe v predlogu zakona 
o Izvršitvi ustavnega zakona. 

Te spremembe in dopolnitve so bile izročene 
zakonodajnemu odboru v razpravo in sklepanje. 

Ta dodatni predlog vlade je bil razmnožen In 
razdeljen ljudskim poslancem. 

Nato sta podala ekspoze o družbenem planu Ljud- 
ske republike Slovenije za leto 1953 Ivan Maček, 
podpredsednik vlade LRS in predsednik Gospodar- 
skega sveta vlade LRS ter o proračunu Ljudske re- 
publike Slovenije za leto 1953 Zoran Polič, minister 
za finance LRS. 

V razpravi o obeh zakonskih predlogih so govorili 
naslednji ljudski poslanci — vsi »za«, in sicer: 

Janez Žunič, ki je predlagal amandma k predlogu 
zakona o družbenem planu Ljudske republike Slo- 
venije za leto 1953, ki se glasi: >v četrtem poglavju 
pod naslovom .Dotacije ljudskim odborom' naj se 
znesek dotacije, ki je predviden za Okrajni ljudski 
odbor Črnomelj od dosedanjih predvidenih din 4 mi- 
lijone zviša na din 14 milijonov s tem, da se za 
ustrezni znesek znižajo dotacije tistim ljudskim od- 
borom, ki jih v tolikšni meri ne potrebujejo kot je 
to primer pri Okrajnem ljudskem odboru črnomelj,< 
inž. Alojz Hrovat, Alojz Ribič, ki je predlagal amand- 
ma k predlogu zakona o družbenem planu Ljudske 
republike Slovenije za leto 1953 in ki se glasi: »Rud- 
niku Trbovlje — Hrastnik naj se poviša fond za sa- 
mostojno razpolaganje od predloženih 2.8% po pred- 
loženem osnutku družbenega plana — na 6 % ostvar- 
jene akumulacije podjetja, dalje Vinko Hafner, Ma- 
rija šme, ki je predlagala amandma k predlogu za- 
kona o družbenem planu Ljudske republike Slovenije 
za leto 1953, da se v tretjem poglavju pod naslovom 
»Razdelitev akumulacije in skladove v točki III. A 
v panogi industrije in rudarstva, in sicer za podjetja 
tekstilne industrije in rudarstva zviša odstotek skup- 
nega zneska akumulacije in skladov od 1.4 % predvi- 
denega po zakonskem osnutku na 2£%, ter Alojz 
Benko in Pepca Skubic. 

Nato je predsednik opozoril ljudske poslance, da 
naj te amandmaje po določilih poslovnika pismeno 
predlože skupščini. 

Od 19.15 uri je predsednik prekinil sejo in je 
objavil, da se bo 1. seja nadaljevala jutri, to je 29. 
januarja 1953 ob 10. uri z nadaljevanjem razprave 
o predlogu zakona o družbenem planu Ljudske repu- 
blike Slovenije za leto 1953 in o predlogu zakona 
o proračunu Ljudske republike Slovenije za leto 
1953. 

Dne 29. januarja 1953 se je ob 10.30 uri 1. eeja 
IV. rednega zasedanja nadaljevala. 

Uvodoma je predsednik objavil, da je ljudski 
poslanec inž. Alojz Hrovat vložil amandma k pred- 
logu zakona o proračunu Ljudske republike Slovenije 
za leto 1953, in sicer: 

V partiji 285 naj se vstavi še pozicija 5 — po- 
sebni izdatki — din 1,500.000.—,     , 

v partiji 2—86 naj se vstavi pozicija 7 — dopol- 
nitev Inventarja    din 1,000.000.—, 

v partiji 2—8? naj se vstavi pozicija 2 — izdaja 
učbenikov, objava disertacij, znanstvenih del in pu- 
blikacij — din 1,500.000.—, 

v partiji 2—87 naj se glasi pozicija 7 A) obvezne 
vaje na tçrenu din 1,500.000.—, 

v partiji 2—87 naj se vstavi pozicija 8 — elektro- 
inštitut, šibki tok — din 6,000.000.— 

Po prečitanju amandmajev je predsednik obja- 
vil, da se je ljudski poslanec Janko Markič opravičil 
za 28. L 1953, ker je bil službeno nujno zadržan. 

V nadaljevanju razprave so govorili naslednji 
ljudski poslanci — vsi »za«: Miran Košmelj, Karel 
Mikulič, ki je predlagal amandma k družbenemu 
planu Ljudske republike Slovenije za leto 1953, da 
se od določene dotacije Mestnemu ljudskemu odboru 
Celje v znesku din 26,000.000.— prenese na okraj 
Kočevje znesek din 16,000.000.—, nato Karel Grm, ki 
je predlagal amandma k družbenemu planu Ljudske 
republike Slovenije za leto 1953, da se zniža akumu- 
lacijska stopnja tekstilni tovarni v Kočevju od 1.500 % 
na 1.100 % in da se poviša amortizacija rudnika Ko- 
čevje od 49,000.000 na 61,000.000 din za nujne inve- 
sticije, dalje inž. Alojz Pohar, Stane Bizjak, Andrej 
Stegnar, Franc Novinšek, Jaka Avšič, Anton Delni- 
čar, ki je predlagal amandma k zakonu o družbenem 
planu Ljudske republike* Slovenije za leto 1953, da 
se stopnja akumulacije za Tobačno tovarno zniža od 
1.300% na 1.074%, — Karel Šterban, Ivan Kurlnčii 
in Bogomil Vižintin, ki je predlagal amandma k pro- 
računu Ljudske republike Slovenije za leto 1953, da 
se spremeni participacija pri prometnem davku In 
davku na dohodnini v korist obnove podeželja okraja 
Gorica v znesku din 111,593.000— in da se za pomoč 
Primorskemu gledališču v Postojni odvzame Sloven- 
skemu narodnemu gledališču v Ljubljani od določene 
subvencije din 63,000.000— — 6,000.000.— za Pri- 
morsko gledališče. 

Ob 12.45 uri je predsednik prekinil sejo in je 
napovedal, da se bo seja nadaljevala ob 16. url. 

Ob 16*t30 uri se je prva seja nadaljevala. 
V nadaljevanju razprave sta govorila ljudska 

poslanca Janko Smole in Stane Bizjak — oba »za«. 
Nato je minister za finance LRS Zoran Polič v 

imenu vlade LRS po obrazložitvi izjavil, da vlada ne 
sprejema predložene amandmaje. Prav tako je po- 
ročevalec odbora za gospodarstvo in finance izjavil 
v imenu tega odbora, da ne sprejema predložene 
amandmaje. 

Ker so ljudski poslanci Janez žunič, Marija šme, 
Alojz Hrovat, Karel Mikulič, Bogomil Vižintin in 
Anton Dolničar Izjavili, da vztrajajo pri amandma- 
jih, je predsednik dal na glasovanje posamezne 
amandmaje, ki jih je skupščina z večino glasov za- 
vrnila. — Ljudska poslanca Karel Grm in Alojz Ribič 
sta pa izjavila, da umikata predložene amandmaje. 
Amandma ljudskega poslanca Antona Delničarja pa 
je neumesten in spada r pristojnost Mestnega ljud- 
skega odbora Ljubljana. 

Nato je skupščina soglasno sprejela predlog za- 
kona o družbenem planu Ljudske republike Slovenije 
za leto 1993 in predlog zakona o proračunu Ljudske 
republike Slovenije za leto 1953, nakar predsednik 
objavi, da bosta oba sprejeta zakona razglašena na 
predpisani način. 

Pri peti točki dnevnega reda, to je razprava In 
sklepanje o predlogu zakona o potrditvi zaključne- 
ga računa Ljudske republike Slovenije aa leto 10*1, 
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je skupščina, po poročilu poročevalca odbora za go- 
spodarstvo in finance Ivana Trojarja, soglasno spre- 
jela predloženi zakon, ki bo prav tako razglašen na 
predpisani način. 

Nato je predsednik, po odobritvi skup&ïine, za- 
ključil 1. sejo IV. rednega zasedanja Ljudske skup- 
ščine LRS in je objavil, da bo 2. seja IV. rednega 
zasedanja 30. januarja 1953 ob 9. uri z nadaljevanjem 
že sprejetega dnevnega reda. 

Št. LS 23/1-53 
Ljubljana, dne 29. januarja 1933. 

Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije 
Tajnik: Predsednik: 

Inž. Pavle Žaucer 1. r. Dr- Ferdo Kozak 1. r. 

ZAPISNIK 
2. seje IV. rednega zasedanja Ljudske skupščine LRS 

drugega sklica dne 30- januarja 1953 
Predsedoval: dr. Ferdo Kozak, predsednik. 
Tajnik: Edo Mavric. 
Predsednik prične 2. sejo IV. rednega zasedanja 

Ljudske skupščine LRS drugega sklica ob 9.25 uri in 
določi, da bo zapisnik 2. seje vodil tajnik Edo Mavric. 

Nato je tajnik inž. Pavle Žaucer prečital zapisnik 
1. seje. Ker ni bilo nobene pripombe k zapisniku, je 
bil zapisnik odobren in podpisan. 

Pred prehodom na dnevni red objavi predsednik, 
da je skupščina sprejela 6 pozdravnih brzojavk raz- 
nih delovnih kolektivov. 

Pred nadaljevanjem dnevnega reda, to je raz- 
prava in sklepanje o predlogu ustavnega zakona o 
temeljih družbene in politične ureditve in o repu- 
bliških organih oblasti Ljudske republike Slovenije 
in razprava in sklepanje o predlogu zakona za izvr- 
šitev 'ustavnega zakona o temeljih družbene in poli- 
tične ureditve in o republiških organih oblasti Ljud- 
ske republike Slovenije, je skupščina, na predlog 
predsednika, sklenila, da se razprava o navedenih 
predlogih vrši skupaj. 

Po poročilih zakonodajnega odbora, ki ga je pre- 
čital o predlogu ustavnega zakona o temeljih druž- 
bene in politične ureditve in o republiških organih 
oblasti Ljudske republike Slovenije dr. Jože Pokorn 
in o predlogu zakona za izvršitev ustavnega zakona 
dr. Teodor Toininšek, je podal ekspoze o ustavnem 
zakonu in zakonu o izvršitvi ustavnega zakona dr. 
Marijan Brecelj, podpredsednik vlade LRS in pred- 
sednik Sveta vlade LRS za zakonodajo in izgradnjo 
ljudske oblasti. 

Nato je predsednik odredil 15 minutni odmor. 
Ob 10.35 se je seja nadaljevala. 
V razpravi so govorili naslednji ljudski poslanci 

—vsi »za«: Jaka Avšič, Sergej Kraigher, Jakob Der- 
nač. in   dr. Miha Potočnik,   nakar je podal v zvezi z 
razpravo še neka pojasnila dr. Marijan Brecelj, pod- 
predsednik vlade LRS. 

Po zaključkru razprave je skupščina soglasno 
sprejela predlog ustavnega zakona o temeljih druž- 
bene in politične ureditve in o organih oblasti Ljud- 
ske republike Slovenije in je izdala 

•    ODLOK 
o   razglasitvi 

ustavnega zakona o  temeljih  družben« in politične 
ureditve in o organih oblasti Ljudske 

republike Slovenije 
Na podlagi  70.  člena ustave Ljudske republike 

Slovenije z dne 16. januarja 1947 je Ljudska skup- 

ščina Ljudske republike Slovenije na 2. soji dne 30. 
januarja 1953 sprejela tale 

ODLOK 
Razglasi se in začne veljati ustavni zakon o te- 

meljih  družbene in  politične   ureditve  in o organih 
oblasti Ljudske republike Slovenije, ki ga je spre- 
jela Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije 
na svoji 2. seji dne 30. januarja 1953. 

Ljubljana, dne 30. januarja 1953. 
Prav tako je skupščina soglasno sprejela predlog 

zakona  za  izvršitev   ustavnega   zakona   o   temeljih 
družbene In politične ureditve    in o organih oblasti 
Ljudske republike Slovenije in je izdala 

ODLOK 
o   razglasitvi 

zakona  za  izvršitev  ustavnega   zakona   o   temeljih 
družbene in politične ureditve in o organih oblasti 

Ljudske republike Slovenije 
Na podlagi 70.  člena  ustave  Ljudske  republike 

Slovenije z dne 16. januarja 1947 je Ljudska skupšči- 
na Ljudske republike Slovenije na 2. seji dne 30. ja- 
nuarja 1953 sprejela tale 

ODLOK 
Razglasi se in začne veljati zakon za izvršitev 

ustavnega zakona o temeljih družbene in politiine 
ureditve in o organih oblasti Ljudske republike Slo- 
venije, ki ga je sprejela Ljudska skupščina Ljudske 
republike Slovenije na 2. seji dne 30. januarja 1953. 

Ljubljana, dne 30. januarja 1953. 
Nato je predsednik, po odobritvi skupščine, za- 

ključil 2. sejo IV. rednega zasedanja Ljudske skup- 
ščine LRS in je objavil, da bo 3. seja dne 30. jnnunrja 
1933 ob 16.30 url. 

St. LS 26/1-53 
Ljubljana, dne 30. januarja 1953. 

Ljudska skupščina F.judske republike Slovenije 
Tajnik: Predsednik: 

Edo Mavric 1. r. Dr. Ferdo Kozak 1. r. 

ZAPISNIK 
3. seje IY. rednega zasedanja Ljudske skupščine LRS 

dne 30. januarja 1953 
Predsedoval:  dr.  Ferdo  Kozak. 
Tajnik: Marija Fifolt. 
Predsednik Ljudske skupščine LRS začne 3. redno 

sejo IV. rednega zasedanja ob 16.45 uri in določi, da 
bo zapisnik 3. seje vodila tajnica Marija Fifolt. 

"° od°lmtvi zapisnika 2. seje je skupščina, v 
zvezi s sprejetjem ustavnega zakona o temeljih druž- 
t • Ç?.Vtlëne ureditve In o organih oblasti Ljud- 

ske republike Slovenije in zakona za izvršitev ustav- 
nega zakona, na predlog predsednika, sprejela do- 
p, j.1. T 

k ze prejetemu dnevnemu redu tako, da 
sledijo še nasleduje točke dnevnega reda: 

8. predlog za postopek   pri volitvah   Izvršnega 
tveta Ljudske skupščine LRS; 

LRS9'inZT0UteV IzvrŠn**a •*•**   Ljudske   »kupKine 

10. Izvolitev »talne komisije za razlago zakonov 
in izvolitev stalne komisije za ljudske odbore, ki sta 
določeni po 68. oziroma 69. 'členu ustavnega zakona. 
.4^v Je sku,Pä«n* »oglasno sprejela naslednji po- 
S LRS. *T  •••,••** ,rete Ljudike »kup- 
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>Po določbi 3. točke 21. člena ustavnega zakona 
voli Ljudska skupščina predsednika in druge člane 
Izvršnega sveta. Skupno število članov Izvršnega sve- 
ta znaša 20 do 30, ki se volijo izmed članov Ljudske 
skupščine, in sicer tako, da lahko predlaga kandidate 
za člane Izvršnega sveta 20 poslancev (76. člen ustav- 
nega zakona in 5. 'člen zakona o Izvršitvi ustavnega 
zakona). 

POSTOPEK 
PRI  VOLITVAH IZVRŠNEGA SVETA 

1. Izvršni svet se voli z javnim glasovanjem o 
predloženih kandidatnih listah. 

Vsaka kandidatna lista mora obsegati najmanj 
dvajset, največ pa trideset kandidatov, izmed katerih 
mora biti posebej označen eden izmed njih kot kan- 
didat za predsednika Izvršnega sveta. 

2. Ko je predlaganje kandidatnih list končano, 
sporoči predsedujoči skupščini imena predlagateljev 
ter kandidate z vsake kandidatne liste. 

3. O vsaki Msti se glasuje kot o celoti. 
Na glasovanje se dajo posamezne kandidatne liste 

po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. 
Glasuje se tako, da se po imenu poklicani poslanci 

izjavljajo za posamezno listo s tem, da navedejo 
priimek in ime prvega predlagatelja liste in prvega 
kandidata, ali proti listi ali da se glasovanja vzdržijo. 

4. Ko je glasovanje o vseh predloženih kandidat- 
nih listah končano, razglasi predsedujoči za izvolje- 
ne kandidate z liste, ki je dobila največ glasov. 

Če dobita dve listi enako število glasov, se glasuje 
ponovno. 

5. če je predložena samo ena kandidatna lista, se 
ne glasuje poimensko. Predsedujoči da listo na gla- 
sovanje in vpraša navzoče poslance, kdo je za listo 
in kdo proti njej oziroma kdo se glasovanja vzdrži. 

Predsedujoči razglasi, da so kandidati s te liste 
izvoljeni, če je zanjo glasovala večina navzočih po- 
slancev. 

Nato preide skupščina na izvolitev Izvršnega 
sveta Ljudske skupščine LRS. 

Po objavi predsednika, da je bila vložena samo 
ena kandidatna lista za izvolitev Izvršnega sveta, je 
ljudski poslanec Rudolf Janko v imenu predlagate- 
ljev prečital to kandidatno listo in ki se glasi: 

»Podpisani ljudski poslanci, člani Kluba poslan- 
cev OF Ljudske skupščine LRS 

predlagamo 

za izvolitev predsednika Izvršnega sveta in člane L> 
vršnega sveta naslednjo kandidatno listo: 

I. za predsednika Izvršnega sveta Ljudske skup- 
ščine LRS Miha   Marinka, 

II. za člane: Viktorja Avblja, Jožeta Borštnarja, 
dr. Marijana Breclja, Toma Brejca, Toneta Fajfarja, 
Janeza Hribarja, Alberta Jakopiča, Staneta Kavčiča, 
Borisa Kraigherja, Vlada Krivica, Ivana Mačka, Vla- 
da Majhna, Zorana Polica, Franca Popita, dr. Jožeta 
Potrča, Ivana Regenta, Jožeta Rusa, Vido Tomšič, 
Josipa Vidmarja, Borisa Zlherla. 

Predlagatelji : 

1. Rudolf Janko 
2. Miha Berčič 
3. Stane Bobnar 
4. Rozika Bohinc 
5. Inž. Miloš Brelih 
6. Franc Cerne 
7. Alojz Diacci 
8. Anton Dolničar 
9. Karel Grm 

10. Ivan Janžekovlč 
11. Jože Klanjšek 
12. Albin Kovač 
13. Vlado Kozak 
14. Franc Krese 
15. Maks Krmelj 
16. Anton Labura 
17. Dr. Božidar Lavrič 
18. Karel Levičnik 

19. Janko Marki'3 
20. Angela Ocepek 
21. Dr. Anton Melik 
22. Danilo Petrinja 
23. Inž. Alojz Pohar 
24. Stane Potočar 
25. Franc  Primožič 
26. Stane Repar 
27. Alojz Ribič 
28. Franc Simonič 
29. Pepca Skubic 
30. Andrej Stegnar 
31. Lidija Šentjurc 
32. Marija Šme 
33. Anton šušteršlč 
34. Bogomil Vižintin 
35. Jože Zemljak 

Nato je skupščina z dolgotrajnim in splošnim 
odobravanjem soglasno izvolila: 

predsednika Izvršnega sveta Miho Marinka 
in za člane: Viktorja Avblja, Jožeta Borštnarja, 

dr. Marijana Breclja, Toma Brejca, Toneta Fajfarja, 
Janeza Hribarja, Alberta Jakopiča, Staneta Kavčiča, 
Borisa Krajgherja, Vlada Krivica, Ivana Mačka, Vla- 
da Majhna, Zorana Poliča, Franca Popita, dr. Jožeta 
Potrča, Ivana Regenta, Jožeta Rusa, Vido Tomšič, 
Josipa Vidmarja, Borisa Ziherla. 

Po 'čestitki, ki jo je izrekel predsednik skupščine 
izvoljenemu Izvršnemu svetu s predsednikom Mihom 
Marinkom na čelu, je spregovoril predsednik Izvrš- 
nega sveta, ki se je v svojem imenu in v imenu Izvrš- 
nega sveta zahvalil za Izrečeno čestitko in za izkaza- 
no zaupanje. 

V zadnji točki dnevnega reda je skupščina izvo- 
lila, na predlog ljudskega poslanca Mirana Košmelja 
9 člansko stalno komisijo za razlago zakonov, in si- 
cer: dr. Helija Modica, Miho Berčiča, Slavico Božič, 
Jožeta Gričarja, Milka Goršiča, dr. Franceta Hoče- 
varja, Leopolda Kreseta, dr. Miho Potočnika; Da- 
nila Vojsko; 

ter na predlog ljudskega poslanca Ivana Novaka 
11'člansko stalno komisijo za 'ljudske odbore: Borisa 
Kocijančiča, Jakoba Grmn, Ivana Janžekovlča, inž« 
Jožeta Levstika, Antona Laburo, Jožeta Primožiča, 
Mirka Remca, Viktorja Stoparja, Marijo Sme, Ivana 
štucina, Jakoba Žena. 

Kar je bil s tem dnevni red izčrpan, je skup- 
ščina sprejela predlog predsednika o zaključltvi 3« 
seje ter je pooblastila predsednika in tajnika, d* 
podpišeta zapisnik. 

Ob 17.45 je predsednik zaključil 3. sejo in tudi 
IV. redno zasedanje Ljudske skupščine LRS drugega 
sklica. 

ät. LS 29/1-53 
Ljubljana, dne 30. januarja 1953. 

Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije 

Tajnik: Predsednik: 
Marija Filolt 1. r. Dr. Ferdo Kozak 1. r« 

Izdaja »Uradni list LRS« — Direktor In odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik — tiska tiskarna »Toneta Tomšiča« — vsi 
v LJubljani — Naročnina: letno 540 din. — Posamezna Številka: 8 din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani 4 din več, po 
pošti 8 din več — Uredništvo ta uprava: LJubljana, Kidričeva (prej Gajeva) ulica S, poitnl predal 336. — Telefon uprave 

23-379 — Čekovni račun: 601-»T«-1S7. 
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LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Leto IX V LJUBLJANI, dne 17. februarja 1953 Številka 4 

VSEBINA: 
M. Odločba o pristojnosti izpitnih komisij za opravljanje stro- 

kovnih izpitov za kvallllciranega in visoko kvalificiranega 
delavca v gostinski stroki. 

Odloki ljudskih odborov: 
e. Odlok o družbenem planu okraja LJubljana okolica. 
Ï. Odlok o proračunu okraja LJubljana okolica za leto 1953. 

21. 

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena pravilnika 
o opravljanju strokovnih izpitov za kvalificiranega 
in visoko kvalificiranega delavca (Uradni list LRS, 
št. 37-208/52) izdajata Svet vlade LRS za prosveto in 
kulturo in Gospodarski svet vlade LRS 

ODLOČBO 

o  pristojnosti  izpitnih   komisij   za   opravljanje 
strokovnih  izpitov  za  kvalificiranega  in  visoko 

kvalificiranega delavca v gostinski stroki 

1. TA opravljanje strokovnih izpitov za kvalifici- 
ranega In visoko kvalificiranega delavca v gostinski 
stroki sta pristojni izpitni komisiji v Ljubljani za 
območje vse Slovenije. 

». Odlok OLO LJubljana okolica o določitvi vlllne dntvnlo 
za službena potovanja. 

9. Odlok OLO LJubljana okolica o odpravi odloka o nazivih 
in plačah v logarski službi. 

10. Odlok o  razpisu  nadomestnih  volitev na območju  •••. 
LO Tržišče. 

11. Odlok  o  razpisu  nadomestnih  volitev  na  območju   Ob6. 
LO Lenart v Slov. goricah. 

2. Predsednika, namestnike in člane izpitnih ko- 
misij po prednji točki imenuje tajništvo za gospodar- 
stvo MLO glavnega mesta Ljubljane na predlog Go- 
stinske zbornice LRS, pri kateri je tudi sedež izpitnih 
komisij. 

3. Ta odločba velja od dneva objave T >Uradnem 
listu LRSt. 

št. III/1-12/1-53. 
Ljubljana, dne 10. januarja 1953. 

Podpredsednik  vlade LRS in predsednik 
Gospodarskega sveta: 

Ivan Maček 1. r. 

Minister — ' predšecfink Sveta  vlade LRS 
za prosveto in kulturo: 

Boris Ziherl 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
& 

Na podlagi 16. člena ter 2. točke 64. člena v zvezi 
s 96. členom zakona o okrajnih'ljudskih odborih iz- 
daja Okrajni ljudski, odbor Ljubljana okolica na 
seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
31. januarja 1953 » 

ODLOK 
o družbenem planu okraja Ljubljana okolica 

za leto 1953 

1. člen 

Potrjuje se družbeni plaa okraja Ljubljana oko- 
lica aa leto 1953. ki se glasiš 

I. DEL 

Družbeni bruto produkt, narodni dohodek in njegova 
temeljna razdelitev    - 

1. Družbeni bruto produkt po gospodarskih pa- 
nogah. 

Celotni družbeni bruto produkt, ki  bo  dosežen'- 
v letu 1953 po družbenem planu, znaša skupno v ti- 
sočih 11,260.119 din. V 

Od lega celotnega družbenega bruto produkta bo 
dosežen na posameznih gospodarskih področjih druž- 
beni bruto produkt v tehle zneskih in s tole struk- 
turo: 

Gospodarsko področje 
Družbeni 

bruto 
produkt 

11,260.119 
8,160.917 

Stru: 

Amorti- 
zacija 

931.955 
829.031 

klin 
Narodni 
dohodek 

Skupno gospodarstvo 
.  okraja Ljubljana ok.: 

državni sektor 
10,328.164 
7,331.886 

zadružni in družbeni 
sektor 
socialistični in privatni 
sektor 

174.356 
i 

2,924.846 

7.762 

95.162 

166.594 

2,829.684 

Industrija in rudarstvo: 
državni sektor 
zadružni sektor 

7,076.080 
7,061.275 

14.805 

523.905 
523.905 

6,552.175 
'6,537.370 

14.805 
Cmetijstvo: 

državni sektor 
zadružni sektor 
privatni sektor 

2,661.700 
81.611 
48.966 

2,531123 

98.700 
5.274 
4.280 

89.146 

2,563.000 
76.337 
44.686 

2,441.977 
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Gospodarsku področje 
Druibcni 

biuta 
produkt 

Struktura 

Amorti- 
zacija 

Gradbeništvo 242.100 
Promet 514.211 

.Trgovina: 127.333 
državni sektor 62.135 
zadružni sektor 62.550 
družbene organizacije 2.648 

Gostinstvo - turizem: 69.469 
državni sektor 58.824 
zadružni in družbeni 

sektor 8.071 
socialistični zakup in 

privatniki 2.574 
Obrt: 569.226 

državni sektor 140.761 
zadružni sektor 26.567 
družbene organizacije 10.749 
privatniki 391.149 

32.400 
250.695 

2.131 
1.186 

860 
85 

8.167 
7.316 

851 

15.957 
8.255 
1.171 

515 
6.016 

Narodni 
dohodek 

209.700 
263.516 
125.202 
60.949 
61.690 
2.563 

61302 
51308 

7.220 

2.574 
553.269 
132.506 
25.396 
10.234 

385.133 

2. DRUŽBENI BRUTO   PRODUKT   PO   STROKAH 
ZA  INDUSTRIJO  IN  RUDARSTVO 

ill Proizvodnja in razde- 
ljevanje električne 
energije 

Druibeni Stiul ktura 
Gospodarsko področje bruto Amorti- Narodni 

produkt zacija dohodek 

116 Proizvodnja, plemenite- 
nje in predelava kovin 217.804 18.850 198.954 

117 Kovinska industrija 360.822 34.455 326.367 
119 Elektroindustrija 290.836 36.600 254.236 
120 Kemična industrija 921.979 92.804 829.175 
121 Industrija gradbenega 

materiala 82.151 10.780 71.371 
122 Lesna industrija in 

eksploatacija gozdov: 
državni sektor 571.778 71.510 500.268 
zadružni sektor 14.805 — 14.803 

123 Industrija lesovine, 
celuloze in papirja 780.368 36.000 744.368 

124 Tekstilna industrija     2,883.582 102.100 2,781.482 
125 Industrija usnja 

in obutve 547.100 -8.400 518.700 
127 Živilska industrija 104.239 32.022 72.217 

Državni sektor 
Zadružni sektor 

7,061.275   523.905 
14505 - 

6,537.370 
14.805 

300.616  60.384   240.232 Skupaj : 7,076.080   523.905     6,552.175 

3. NARODNI DOHODEK PO GOSPODARSKIH STROKAH 

Celotni narodni  dohodek, ki  bo dosežen  v letu 1953 po družbenem planu, znaäa skupno v tisočih 
10,328.164 din. 

Od celotnega narodnega dohodka bo dosežen na   posameznih   gospodarskih   področjih   v   tehle 
zneskih in s tole strukturo: 

Gospodarsko področje 
Narodni 
dohodek 

Strakt 
Potioini 

•klad 

u i a 
Akumulacija 

In ikladi 
Dpp 

Stopnja   AS 
biet dpp 

Skupno gospodarstvo • 

okraja Ljubljana okolica: 10,328.164 3,852.368 6,311.002 164.794 163 
državni sektor 7,331.886 1,453.380 5,760.568 117.938 397 
zadružni in družbeni sektor 166.594 95.818 60.966 9.810 64 
socialistični privatni sektor 2,829.684 2,303.170 489.468 37.046 21 

Industrija in rudarstvo: 6,552.175 1,052.364 5,404.827 94.984 513 
državni sektor 6,537.370 1.047.664 5,394.722 94.984 515 
zadružni sektor 14.805 4.700 10.105 — 215 

Kmetijstvo: 2,563.000 2,144.200 416.800 2.000 19 
državni sektor 76.337 49.250 * 27.087 — 55 
zadružni sektor 44.686 28.911 15.775 — 54 
privatni sektor 2,441,977 2,066.039 373.938 2.000 18 

Gradnje 209.700 102.300 107.400 — 105 
Promet 263.516 111.484 152.038 — 136 
Trgovina: 125.202 75.411 45.146 4.645 60 

državni sektor 60.949 36.503 21.801 2.654 60 
zadružni sektor 61.690 37.306 22.384 2.000 60 
družbene organizacije 2.563 1.602 961 — 60 

Gostinstvo: 61.302 29.840 16.412 15.050 55 
državni sektor 51.508 25.937 14.265 11.306 55 
zadružni sektor in družbene organizacije    7.220 2.903 1.597 2.720 55 
socialistični zakup in privatni sektor 2.574 1.000 350 1.024 55 

Obrt: 553.269 336.769 168.385 48.115 50 
državni sektor 132.506 80.242 43.261 9.003 54 
zadružni sektor 25.396 14.677 7.329 3.390 50 
družbene organizacije 10.234 5.719 2.815 1.700 49 
privatni sektor 385.133 236.131 114.980 34.022 49 
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4. NARODNI DOHODEK PO STROKAH ZA INDUSTRIJO IN RUDARSTVO 

Gospodarsko področje Narodni 
dohodek 

Sttakt 
Potrošni 

»klad 

ura 
Akumulacija 

in skladi 
Dpp 

Stopnja AS 
broc dpp 

• Proizvodnja in  razdeljevanje električne 
energije 240.232 24.088 216.144 — 897 

116 Proizvodnja,  plemenitenje  in  predelava 
kovin 198.954 73.411 125.513 — 171 

117 Kovinska industrija 326.367 54.718 271.649 _ 496 
119 Elektroindustrija 254.236 52.759 201.477 ... 382 
120 Kemična industrija 829.175 82.977 746.198 _ 899 
121 Industrija gradbenega materiala 71.371 36.915 34.456 — 93 
122 Lesna industrija in eksploatacija gozdov: 

državni sektor 500.268 214.422 285.846 — 134 
zadružni sektor 14.805 4.700 10.105 — 215 

123 Industrija lesovine, celuloze in papirja 744.368 62.782 681.586 — 1.086 
124 Tekstilna industrija 2,781.482 272.641 2,479.307 29.534 909 
125 Induetrija usnja in obutve 518.700 147.040 311.660 60.000 212 
12? Živilska industrija 72.217 25.881 40.886 5.450 158 

Državni sektor 6,537.370 1,047.664 5,394.722 94.984 515 
Zadružni sektor 14.805 4.700 10.105 — 215 

Skupaj : 6.552.175 1,032.364 5.404.827 94.934 513 

II. DEL 

Formiranje sredstev na območju OLO 
Ljubljana okolica 

Akumulacija in skladi 
državnega sektorja 

Prometni davek: 
a) zajet po družbenem planu: 

od industrije 
od kmetijstva 
od trgovine 
od gostinstva 
od obrti 

b) zajet izven družbenega plana 
davčne vrednotnice 
klanje živine 
Dohodnina: 
od kmetijstva 
od zadrug 
od obrtništva 
od ostalih poklicev 
Drugi dohodki: 
davek od dediščin 
takse 
dohodki uradov in ustanov 
drugi dohodki 

5.760.568 

94.984 
2.000 
4.645 

15.050 
48.115 

3.200 
6•00 

310.000 
400 

31.600 
19.000 

7,800 
T.800 

31.800 
1.900 

164794 

9.200 

361.000 

49.300 

Skupaj:   6,344.862 

Postavka akumulacije in skladi upošteva samo 
poletja državnega sektorja, ne pa ffiSSh ïd 
jetij za katera veljajo glede delitve posefenipredpisi. 

Pn prometnem davku so zajete tudi zadružn« 
organizacije in privatniki. zadružne 

IH. DEL 

Razdelitev sredstev, ki se formirajo na območju 
okraja 

Sredstva, ki se formirajo n območju okraja, se 
v skladu z zakonom o družbenem planu LRS tako 
razdelijo: 

Akumulacija državnega sektorja: 

Panoga 

Industrija 
Kmetijstvo 
Gradbeništvo 
Promet 
Trgovina 
Gostinstvo 
Obrt 

Sklad 
za  prosto   razpolaganj« 

Potroini sklad       % od AS    Znesek 

1,047.664 
49.250 

102.300 
111.484 
36.503 
25.937 
60.242 

2.8 
7.2 
6.3 
6.4 

16.6 
18.2 
10.0 

112.532 
1.950 
6.703 
9.730 
3.619 
2.596 
4.326 

Skupaj 1,453.380 141.456 

Razdelitev : 
Znesek 

Skupni znesek «   okrajni 
proračun 

i. Akumulacija  državnega 
sektorja 
Od tega za razdelitev 
Sklad za prosto razpola- 
ganje 

Prispevek za zdravstve- 
no zaščito (10 % od po- 
trošnega sklada) 

5.760.568 
5,612.571 

141.456 

143.338 286.794 
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Razdelitev : 
Znesek 

Skupni znesek «   okrajni 
proračun 

Ostanek   za   delitev 
zvezne sklade 
66.6 %     prispevek 

zvezne sklade 

na 

za 

Ostanek za delitev na 
republiške sklade 

38.7 % sklad za focialno 
zavarovanje 
57.5 % sklad za investi- 
cije 

Ostanek za razdelitev na 
republiške in okrajne 
sklade 
48 % prispevek za repu- 
bliški proračun 
Ostanek akumulacije za 
okrajni proračun 

2. Dohodnina: 
a) dohodnina  od  kmeč- 

5,325.777 

5,546.967 

1,778.810 

688.399 

1,022.816 

67.595 

32.446 

35.149 

kih gospodarstev 310.000 

50 %    za    republiški 
proračun 155.000 

ostanek    za    okrajni 
proračun 155.000 

b) dohodnina obrtnikov 31.600 

c) dohodnina zadrug 400 

2) druge dohodnine 19.000 

P rometni   davek: 
a) po družbenem planu 164.794 
b) izven družbenega pla- 

na 9.200 
47 % prispevek za re- 
publiški proračun 81.777 
ostanek   za    okrajni 
proračun 92.217 

e) drugi     dolindki     za 
okrajni proračun 49.300 
Znesek za okrajni pro- 
račun (1 + 2 + 3) 382.666 

4. Dopolnilna  sredstva 

okraja : 
a) sklad za samostojno razpola- 

ganje podjetij 
od tega 75 %  za potrebe de- 
lovnega kolektiva 
15 % za občinske ljudske od- 
bore 
10 % za okraj manj 2000 
za komunalno, dejavnost   LO 
mestne  občine  Kamnik 

b) višek akumulacije nad zadol- 
žitvijo 

c) presežek na dohodnini 

Skupaj sreJstva za razdelitev 

141.456 

106.092 

21.218 

2.000 12.146 

147.99? 
54.000 

IV. DEL 

Razdelitev razpoložljivih sredstev okraja 

1. a) Skupna sredstva 596.809   • 
b) Investicijski kredit 603.191    1,200.000 

2. Razdelitev : 1,200.000 
prosveta in kultura 
ljudsko   zdravstvo   in   socialno 
skrbstvo 
državna   uprava   (občine,   ceste, 
notranja uprava itd.) 
proračunska rezerva 

Investicije in dopolnilna sredstva 
Investicija podjetij in investicijski 

krediti 

113.860 

91.572 

170.217,5 
7.016,5 

214.143 

603.191 

382.666 

817.334 

V. DEL 

Plan investicij 

I. Investicije za potrebe okraja 
1. Sole 

a) nadaljevanja   novih   gradb 29.000 
b) nove šole 59.579 
c) adaptacije 26.564 

2. Zdravstvo in turizem 52.000 
3. Elektrifikacija 20.000 
4. Ceste, mostovi 20.000 
5. Regulacija 7.000 214.143 

II. Investicije podjetij iz investicijskih 
kreditov 603.191 

Skupaj : 817.334 

214.143 

596.809 

VI. DEL 
Stopnje  akumulacije in  družbenih  skladov 

Gle''- na temeljne proporce družbenega plana 
LRS se določajo za podjetja na območju OLO Ljub- 
ljana okolica tele stopnje akumulacije in družbenih 
skladov: 

Industrija   in   rudarstvo: 

Stopnja AS 
116 Proizvodnja,   plemenitenje   in   predelava 

kovin: 
Rudnik  barita  Pleše  70 
>Donit<. tovarna tesnil, Medvode   .     .     , 640 
Rudnik   kaolina,   Crna   pri   Kamniku     . 150 
Keramično-kemična    industrija,    Kamnik 170 
Tovarna gumbov, Kamnik   ..... 121 

117 Kovinska industrija in predelava kovin: 
>Titan<,   tovarna   kovinskih   izdelkov   in 
livarne, Kamnik 590 
Tovarna kovanega orodja, Kamnik     .     .        130 
Okrajna kov.nska industrija, Ig pri Ljub- 
ljani  ...          110 
Podjetje za remont mlinov v Domžalah 
— Studa HO 



Letnik X 

URADNI LIST 
LJUDSKE REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Priloga 8. kosu z dne 17. februarja 1958 Štev 4 

RAZGLASI IN OBIAVE 

Odbornikom ljudskih odborov, podjetjem, ustanovam, 
uslužbencem m drugim sporočamo: 

t* 
številka 1-2 je izšla „LJUDSKA UPRAVA 

m prinaša na uvodnem mestu obrazložitev ustavnega za- 
kona o temeljili družbene in politične ureditve FLRJ in 

tovVF** °IgTh jWf "' ki io Je dal v Ljudski skupščini 
svefnv ,d. ?,ard?lj' dalje članek ° razv°J« i» delu 
r^vJ^a-lj"dsk° zdr,avstvo m socialno politiko, članek o 
unn?„lCanJU m naPredo,vanJu uslužbencev z obrazložitvijo 
dov Ù ?osame•^1

dol«čb, članek o prodaji hišic iz skia- 
kal SP i    eSa,  Jydsk?8a Premoženja, ki obravnava snov 

«^MatsaA""manj <ehtea prispevek °novi 

reviie0lobšSa g•di• Tf1^?, dvojna številka te aktualne 
opomenaZZ ?h•.?•tev.°*lo*he <> prekrških, razpravo 

%•5••• ST1'/2 praks* 
Soge••? 0db0.r0.T v Praksi, dalje nekatere 
borov JogSol PraktL°„krarh *\•••^ •«1•• od- 
iejo nekateri pLfeJft Brfv ° P°UT gmdÌV0 ZaklJu•' 

nasanja . ^^^ZiZZZ. aktUaIna 

nina ••••1 360adiLPIevVNar„-r -""^•°•lctna nar°- 
LRS«, Ljubljana SSeva ? nl^J° PtÌ /Vradnem listu 

računa 601-T-157.  ^••1•••,• 5» •<•• predal 336, št. tek. 

^^^•^ se v upravi 

raBDSS&S^S ffi P
dfc

AČAH   USLUŽBENCEV   DR2AVNIH 

Ä^e^ÄgE^1«« Vl
£1de L,RS Za PerSOnalno 

Plačah,  prevedbah   namSi•'     • S0 lzšh nedavno o nazivih in 

dovanje. Iz te zbirke se lnl.l •• u.vrstlte? v naziv in napre- 
vedbi/napredovanfu i d v pisaK^I ••^•?»^. P- 
zadev, v finančni, staukičn • l ?luzbl> v službi notranjih 
stveni stroki, pri inâpS '/•|08•^•'2•••^••! in zdr«v- 
arbitrov, iavnih tožIctrumeAv-^6!0 ^tth sod^v, 
m napredovanju v posinoci• 27? ?ele•J«ifr. o plačah 
diplomatski-konzularn? 5Äft1.ln, •¥?*&* *luzbi. v 
služb z območja državnVoSnfV]"zbi 3V5sti dr?^h 
o oskrbnini tistih, ki niso y dl"L °dani -80 tudi predPisi 

službe posredovanja dela o, J»lnM?u*?"?•-Juï ° or^ni«»ciji 
selitvenih strošLh^er o zvišana Innh knJlzlcA <> P^ih in 
državnih uslužbencev 1Sanju dnevnic za uradna potovanja 

ZAKON O OKRAJNIH LJUDSKIH ODBORIH- Cena 38 din. 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpisi 
219. 

besedilo : Elektro-Novo mesto. 
Novo mesto. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LR 
Slovenije, odločba št. 11-1132/1-52 z 
dne 23. XI. 1952. 

Podjetje posluje v sklopu Ener- 
getskega sistema. 

Poslovni predmet: Vzdrževanje, 
rekonstrukcija in gradnja daljno- 
vodov, transformatorskih postaj, 
mrež in instalacij ter inkaso za 
prodano električno energijo. 

Za podjetje podpisujejo: 
Pirnat Ivan, direktor, samostojno, 

v obsegu zakonskih predpisov pod- 
jetja; Campa Zvonko, tehnik in po- 
močnik direktorja, v odsotnosti di- 
rektorja, v istem obsegu: Prešeren 
Fanika, računovodja, sopodpisuje 
listine po 47. členu szdgp. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 22. januarja 1953. 
Št 234-49-1953 1090 

220. 
Besedilo:    Elektro-Krani,   Kranj. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LR 

Slovenije, odločba št. II-1132/1-52 z 
dne 25. XI. 1952. 

Podjetje posluje v sklopu Elck- 
troenergetskega   sistema. 

Poslovni predmet: Vzdrževanje, 
rekonstrukcija In gradnja daljno- 
vodov, transformatorskih postaj, 
mrež in instalacij ter inkaso za pro- 
dano električno energijo. 

Za podjetje podpisujejo: 
Bester Jože, direktor, samostojno, 

v obsegu zak. pooblastil in pravil 
podjetja; Nadižar Matija tehnični 
vodja, v odsotnosti direktorja, v 
••• obsegu; Okrožnik Armcla, ra- 
čunovodja, sopodpisuje listine po 47. 
členu szdgp; šeguk Milan, uslužbe- 
nec knjigovodstva, sopodpisuje v 
odsotnosti računovodje, v istem ob- 
segu. 

St. 243-60-1953 1172 
Besedilo: Elektro-Krško, Videm 

ob Savi, 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LR 

alovenije, odločba št. II-1132/1-52 z 
dne 25. XI 1932. 

Podjetje posluje v sklopu Elek- 
troenergetskega sistema. 

Poslovni   predme*.-   Vzdrževanje, 
rekonstrukcija   In   gradnja   daljne- 

j. vodov,     tMUMsfoMnaiorefcin    poetai, 
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mrež m instalacij ter inkaso za pro- 
dano električno energija 

Za podjetje podpisujejo: 
Vojtkovszky Lmil, direktor, samo- 

stojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja, Gregorčič Simon, 
nižji industr. tehnik, v >dsotnosti 
direktorja, v istem obsegu, Piltaver 
Tone, računovodja, sopodpisuje li- 
stine po 47. členu szdgp, Mlakar Mi- 
lena, nižji knjigovodja, sopodpisuje 
v odstotnosti računovodje, v istem 
obsegu. 

Št. 245-55-1953. 1170 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana 
dne 26. januarja 1955. 

221. 
Besedilo: Elektro-Celje, Celje. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LR 

Slovenije, odločba št. •-•6/1-52 z 
dne 25. XI. 1932. 

Podjetje posluje v sklopu Elek- 
troenergetskega   sistema   Slovenije. 

Za podjetje podpisujejo: 
Raj h Srečko, direktor, samostoj- 

no, v obsegu zak. pooblastil in pra- 
vil podjetja, Zupane Mirko, glavni 
inženir, In Krašovic Srečko, vodja 
pravnih poslov, ki podpisujeta v od- 
sotnosti direktorja, v istem obsegu, 
Lavrenčič Stanko, glavni računovod- 
ja, sopodpisuje listine po 47. členu 
szdgp in Jug Ivan, knjigovodja, so- 
podpisuje v odsotnosti glavnega ra- 
čunovodje, v istem obsegu. 

Št. 245-35/1-1953. 1178 
Besedilo: Elektro-Slovenj Gradec, 

Slovenj Gradec. 
Ustanovitelj podretja: Vlada LR 

Slovenije, odločba št. II-l 156/1-52 z 
dne 29. I. 1953. 

Podjetje posluje v sklopu Elek- 
troenergetskega   sistema   Siovenije. 

Poslovni predmet: Vzdrževanje, 
rekonstrukcija in gradnja daljno- 
vodov^ transformatorskih postaj, 
mrež in instalacij ter inkaso za pro- 
dano električno energijo. 

Za podjetje podpisujejo: 
Debelak Bojan, v. d. direktorja, 

samostojno, v obsegu zak. pooblastil 
in pravil podjetja, Arnold Pavel, 
v. d. glavnega inženirja, v odsotno- 
sti v. d. direktorja, v obsegu danih 
pooblasti, Rutar Ivan, glavni raču- 
novodja, sopodpisuje listine po 47. 
členu szdgp, Kuhar Marta, knjigo- 
vodja, sopodpisuje v odsotnosti gl. 
računovodje, v istem obsegu. 

Št 243-63-1953. 1180 
Besedilo: Elektrarna Moste, Moste. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LR 

Slovenije, odločba št. II-l 133/1-52 z 
dne 25. XI. 1952. 

Poslovni predmet: Proizvodnja 
električne energije v sklopu Elek- 
troenergetskega   sistema   Slovenije. 

Za podjetje podpisujejo: 
Jakše Janez, direktor, samostoj- 

no, v obsegu zak. pooblastil In pravil 
podjetja, Pšenica Janko, tehnični 
vodja, v odsotnosti direktorja v 
istem obsegu, Žagar Ferdinand, ra- 
čunovodja, sopodpisuje listine po 
4r7. členu szdgp, Kozjek Marica, 
uslužbenec knjigovodstva, sppodpi- 

ZAKON O VOLITVAH IN ODPOKLICU LJUDSKIH ODBORNIKOV 
LJUDSKIH ODBOROV. Cena 38 din. 
Pri vsakdanjem praktičnem opravljanju dela in uporabi za- 
konitih predpisov je nepogrešljiva periodična zbirka splošnih 
registrov predpisov, ki Vam prihranijo mnogo truda in časa 
pri iskanja 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 in SNOS oziroma LRS, v Finančnem zborniku, Vestniku 
urada za cene, Vestniku organov za cene, Službenih obvestilih 
zveznega urada za cene in Vestniku Prezidija Ljudske skup- 
ščine ELRJ. Snov je arejena po abecednem redu in časovnem 
razdobju, z glavnimi • stranskimi gesli, v zadnjih zbirkah 
pa so tudi pomembnejši članki, obvestila, uradne objave in 
aktualna vprašanja s področja gospodarstva in financ, ki so 
bila objavljena v Finančnem zborniku. Za vso je ta zbirka 
zelo koristen pripomoček, posebno še, ker bodo sledile v pri- 
hodnje za vsako leto redne publikacije registra zakonitih 
predpisov. 

ZAKON O ZAKONSKI ZVEZI. Cena 12 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- Zivko Šifrer). 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 prebivalstva v Jugoslaviji in Se 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 zgodo- 
vinski razvoj, prikazane so statistične enote, biološki, druž- 
beni, gospodarski, kulturni in regionalni znaki, ki usmerjajo 
študij te znanosti. Za nas je še posebno pomembno poglavje 
o popisih in naravnem gibanju prebivalstva, ki ponazorujejo 
temeljne značilnosti popisa z dne 15. marca 1948, o načinu 
statističnega opazovanja pri naravnem gibanju prebivalstva, 
o mehaničnem gibanja prebivalstva in zdravstveni statistiki- 
Delo, ki temelji na dognanjih svetovne in skope domače lite- 
rature v tej stroki, končuje poglavje o demografskih koefi- 
cientih grupiranja, strukture in tablic, prikazujoč vzročne 
smeri naravnega prirastka prebivalstva s posebnim pogledom 
na rodnost, 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 raz- 
deljena 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 kraja je imeniku priložen 
zemljevid z mejami občin In okrajev. Cena 290 din. 

VSAKA USTANOVA, VSAKO PODJETJE IN VSAK 
USLUŽBENEC, 

ki hoče svoje delo res kvalitetno opravljati, 
potrebuje pri svojem delu publikacije založbe 

„URADNI UST LRS" 
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suje v odsotnosti računovodje, v 
istem obsegu. 

Ministrstvo za finance LRS. 
Ljubljana 

une 26.  januarja   1953. 
222 Št.  243-54-1953. U71 

Besedilo: Elektrarna Sava, Kranj. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LR 

Slovenije, odločba št. H-1153/1-52 z 
dne 25. XI. 1952. 

Poslovni predmet: Proizvodnja 
električne energije v sklopu EleL 
troenergetskega sistemu Slovenije. 

£a podjetje podpisujejo: 
vjivatal Drago, direktor, samo- 

r.viJnM' v obsegu zak. pooblastil in 
ÎÏÏ3 ?odJetja; ing. Kmet Branko, 
tenmcnl vodja, v odsotnosti dtrek- 
3 7, ,st<«n obsegu, razen v per- 
sonalnih zadevah; Vozel Mile, elek- 
ÏÏWlec za Gorenjsko, v od- 
sotnost,   direktorja   in   tehničnega 

vodia' l ,Eîe?? ob^gu kot tehničtti 

l^lx •     daška 1,ani- računovodja, opodp,suje   listine   ^0   47_   ae^ 

•?' •. Polak Iv0' blagajnik, v 
enotnosti računovodje, v istem ob- 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 5. februarja 1953. 
Št. 243-73-1953 1241 

223. ~" 

•.
•{-?«•1•: Projektivni atelje 

Ljubljana, Titova la J ' 

Ustanovitelj podjetja: MLO elav 

T *^SfPodaraki "Pravni organ: MLO ara8 ««*»• ä 
Za podjetje podpisujejo: 
Ing. Lapajne-Oblak Sonja   direk 

S? •?••••7• •^••^«. ing- Bohi- nec Marjan,  namestnik  direktor ia 

segu  kot on; Cener Vido   raW 

ÄgT*^6 "*» p° «: a£ 
ML?^a. g,lavno niest<) Ljubljana 

oddelek za gospodarnoJ      ' 
dne 24. januarja 1953. 

224 G št. 622/53 1101 

Besedilo:      Trgovsko      podietfe 

Sga lTrt**    ^Ub,iana- ^•* 
Ustanovitelj podjetja: Obrtna 

zbornica LRĆ v Ljubljani, ki ima 

Podjetja! ••••••° V0dstTO 

Namen    in    poslovno    območje- 
H•« In Pospešuje obrtniškoje-' 
tarna* zaradi izvoza s tem, da daje 
£••• naSvete za izboljšanje n 
ffi°lnJ ev- Proi^odnje v pogledu 

«Ä, P^^goditve zahtevam ino- 
izÄE- trJ^ ^.izvaža obrtniške lat»elke in da uvaža stroje, orodje 
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• drug material zu potrebe obrtni- 
ške proizvodnje. 

Za podjetje podpisujeta: 
Potočnik Leopold, direktor in Po- 

točnik ing.  Milan, šef komerciale, 
vse listine skupaj. 

MLO za glavno mesto Ljubljana 
oddelek  za gospodarstvo 

dne 2. februarja 1953 
G-št. 4245/52 1203 

225. ~ 
Besedilo: Državno gospodarsko 

Podjetje »Strojna ünoinehanika«, 
Celje. 

Poslovni predm&t: Izdelava fino- 
muhaničmh, optičnih in fotografskih 
potrebščin. 

Ustanovitelj In gospodarski vodi- 
telj: MLO Celje na redni seji dne 
27. XI. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Urotenik Ivan, v. d. ravnatelja sa- 

mostojno v okvtru zakonitih določb 
m pravil podjetja, Zavšek lerdo, 
računovodja ter Vehovar Janko, ki 
sopodpisujeta vse listine po 47. čle- 
nu szdgp. 
MLO Celje, odd. za gospodarstvo 

dne 29. decembra 1952. 
St. •-1200/1-52 237 

226. 
Besedilo: Avtobusni promet, Ce- 

lje (Celje, Titov trg I). 
Poslovni predmet; Prevoz potni- 

KOV z avtobusi in osebnimi avtomo- 
bili. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS 
wUp«l» M. 32/51 «dne 26. VIL 1951 

Gospodarski voditelj; MLO Celje 
&i podjetje podpisujejo- 

sto^neoIOVeC ?U-vko» «"rektor, samo- 
Ä'7 °^lru gnilih določil 
slav • POdjeti1' ^«toviek Stani 
si• ?f ..Pr°metno tehn. odseka 
fer J,ozi

r
ca,.. .Slavni računovodja in 

Mravljak Julijana, ko sopodpiK 
MT ^     Üne finan2neeü pomena? 
MLO Celje, odd. za gospodarstvo 

une 30. januarja 1953. 
^ SL 11-887 1224 

Besedilo: »Opekama« Ljubečna- 
Bukovzlak v Ljubečni. 

Poslovni predmet: Izdelovanje 
opeke na industrijski način. . 

Ustanovitelj in gospodarski uprav, 
• organ: OLO Celje okolica z od. 
ločbo št. II-1/24-53 z dne 13. I. 1953 

Za podjetje podpisujejo: Cedilnik 
Franc, direktor, Mesartë Justina, ra- 
čunovodja, Rozman Jože, obrato- 
vodja, po zakonitih pooblastilih in 
pravilih podjetja. 

OLO Celje okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 27. januarja 1953. 

228. St' •-1/27-53 ' "84 
Besedilo: Valjčni mlin, Črnomelj 
Poslovni   predmet:   Vsa   dela   te 

stroke in usluge. 
Ustanovitelj in gospodarski vodi- 

telj podjetja: OLO Črnomelj 
„/a Podjetje podpisuje: Brus' Dra- 
go, upravnik, skupaj • knjigovod- 

jem   Jurejevčič  J udito,   po   zakoni- 
tih pooblastilih in pravilih podjetja. 
OLO Črnomelj, odd. za gospodarstvo 

dne 21. januarja 1953. 
št. 390/3 1123 

229. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Rib- 

nik«, Jesenice (Gosposvetska 31). 
Poslovni predmet: Gojitev, vzdr- 

ževanje, nabava in prodaja rib ra- 
kov, drugih vodnih živali, polžev, 
specialnih jestvin in divjačine ter 
nabava, Izdelava, skladiščenje ia 
prodaja ledu. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: LO mestne občine Jesenice, od- 
ločba št. II/i-318/2 z dne ?. II. 1953. 

Manipulativna skladišča so: Jese- 
nice, Gosposvetska 62, Gosposvetska 
23 in obrat >Ribogojstvoc v Moj« 
strani. 

Za podjetje podpisujejo: 
Janežič Zvonko, direktor. Kere- 

steny Slavko, komercialni direktor 
in Seničar Marjan, glavni računo- 
vodja. 

LO mestne občine Jesenice 
oddelek  za  gospodarstvo 

dne 9.  februarja  1953. 
St. •6-318/3 1256 

230. 
Besedilo-, »Zdraviliško gostinsko 

podjetje čatežke Toplice«. 
Poslovni predmet: Vsa dela te 

stroke. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, 

odločba Št S. zak. 244 z dne 50.VL 
1947. 

Pristojni gospodarski organ: 
OLO Krško. 

Za podjetje podpisuje: Leber Mit. 
ja, ravnatelj, samostojno, v vseh fi- 
nančnih zadevah pa skupaj z njim 
Tomše Milica, računovodja. 
OLO Krško, odd. za gospodarstvo 

dne 27. januarja 1953. 
Št 927/1-1953 1161 

251. 
Besedilo: Kmetijsko gospodar- 

stvo, Podgradje. 
Poslovni predmet: Kmetijska pro- 

izvodnja, vinogradništvo in sadjar- 
stvo ter postranske panoge polje- 
delstva in živinoreja. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Lju- 
tomer, odločba št. 11-2532-2193/1 z 
dne 26. IX. 1952. 

Ze podjetje podpisujeta: 
Konda Ciril, upravnik, samostoj- 

no, v obsegu zak. pooblastil in pra- 
vil podjetja, čretnik Cecilija, v od- 
sotnosti upravnika, v istem obsegu, 
sicer pa sopodpisuje listine po 47. 
členu  szdgp. 1103 

OLO Ljutomer, 
oddelek za gospodarstvo 
z dne 17. januarja 1953. 

ŠL 11-3067-2218/1 lt«3 
252. 

Besedilo: »Gostilne pri Rozikk, 
Plnj, Slomškova ulice 2. 

Poslovni predmet: Izvrševanje 
gostinskih  usliug. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: LO mestne otočtne Ptuj.    , 
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Za podjetje podpisujeta: 
Jelenik Rozika, upravnik, r vseh 

upravnih zadevah sama, v finančnih 
zadevah pa sopodpisuje K.odela 
Franc, računovodja. 

Štev. II/12-229/3-53 1193 
Besedilo: >Kruh in pecivo«, Ptuj, 

Prešernova ?. 
Poslovni predmet: Nabava mlev- 

skih izdelkov, izdelava in peka 
kruha vseh oblik, mlečnega kruha 
in finega peciva. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: LO mestne občine Ptuj. 

Za podjetje podpisujeta: 
Miloiič   Ivan,   upravnik,   v   veeh 

upravnih zadevah sam, razen v fi- 
nančnih, kjer sopodpisuie  računo- 
vodja Žnidarič Silva. 
OLO  Ptuj, odd.  za gospodarstvo 

dne 28. januarja 1953. 
Št 11/12-181/3-53 1194 

233. 
Besedilo: Trgovina z reprodukcij- 

skim materialom »Šmartno ob Pa- 
id«:. 

Poslovni predmet: Trgovina z vr- 
varskimi izdelki, usnjem in usnjar- 
skimi potrebščinami, sedlarskojer- 
menskim blagom, izdelki iz gume, 
kavčuka in plastičnih mas, železni- 
no in kovinskimi izdelki, z električ- 
nim materialom, barvami in laki, 
kemikalijami in potrebščinami, z 
nekovinskim gradbenim materia- 
lom, steklom in porcelanom na 
drobno. 

Ustanovitelj In gospodarski vodi- 
telj: Obč LO Šmartno ob Paki. 

Za  podjetje  podpisujejo: 
Svetko  Andrej,  poslovodja, Pilib 

Darinka, knjigovodja. 
OLO Šoštanj, odd. za gospodarstvo 

dne 22.  januarja  1953. 
2-^ Št   64/6-1953 1191 

Besedilo :Lesno predelovalno pod- 
jetje, Zagorje, Zagorje 119. 

Poslovni predmet: Nabava, prede- 
lava, obdelava, prodaja in umetno 
sušenje lesa. 

Ustanovitelj in gospodarski organ 
podjetja: LOMO Zagorje, odločba 
It. 2064/52 z dne 21. L 1953. 

Za podjetje podpisujejo: Ule Ru- 
dolf, upravnik. Orar Bernard, na- 
mestnik poslovodje, in Miklavčič 
Mira,   knjigovodja,   za   vse zadeve 

OLOetTa rbovlje, odd. za  za gospod, 
dne 29. januarja 1953. 

Št 932/1-1953 1215 

Spremembe 
235. 

Besedilo: »Iskra«, tovarna za 
elektrotehniko in fino mehaniko, 
Kranj. 

Izbriše se Marinič Vjekoslav in 
vpiše 

dr. Soba Štefan, direktor, ki pod- 
pisuje samostojno, v obsegu zak. 
pooblastil in pravil podjetja. 

Št.  243-36/1-1933 1084 
Besedilo: >žito«, podjetje za na- 

kup in prodajo žita io mlevskih Iz- 
delkov, Ljubljana. 

Izbriše se Okorn Božidar in vpi- 
šeta: 

Legat Anton, gl. računovodja, ki 
sopodpisuje lisuiie po 47. členu 
szdgp, Kadkovič l'ani, namestnik 
gl. računovodje, ki sopodpisuje v 
odsotnosti gL računovodje, v istem 
obsegu. 

Št 243-42-1953 1085 
Besedilo: »Color«, tovarna barv 

iu lakov, Medvode* 
Vpiše se: Jovanovič Cita, namest- 

nik, ki sopodpisuje v odsotnosti gl. 
računovodje,  v  istem obsegu. 

Št. 243-48-1953 1087 
Besedilo: iSilvaprodukt«, Ljub- 

ljana. 
Z odločbo vlade LR Slovenije, 

št. 11-791/1-52 z dne 14. VIII. 1952 se 
spremeni firma podjetja. 

Besedilo odslej: Državno gozdno 
gospodarstvo »Silvaprodukt«, Ljub- 
ljana. 1086 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 22.  januarja  1953. 

256. 
Besedilo: »Savinjska tovarna no- 

gavic«, Polzela. 
Besedilo odslej: >Tovarna noga- 

vic«, Polzela. 
Št. 243-58-1953 1167 

Besedilo: Železarna, Ravne. 
Izbriše   se   Kogclnik   Roman    in 

vpiše Janžekovi'5 Ivan, sekretar, ki 
podpisuje v odsotnosti direktorja, v 
istem obsegu. 

Že registrirani Gostenčnik Engel- 
bert bo odslej podpisoval tudi kot 
komercialni  direktor  samostojno  v 
obsegu pooblastil upravnega odbora. 

Št. 243-57-1953 1168 
Ministrstvo za finance LRS, 

dne  26. januarja  1953. 
237. 

Besedilo: Tovarna učil, Črnomelj. 
Izbriše se Svetic Vilibald in vpiše 

Žnideršič   Franc,   sekretar,   ki   pod- 
pisuje   v   odsotnosti   direktorja,   v 
istem obsegu. 

Št. 243-62-1953 1175 
Besedilo: »Triglav film, Ljub- 

ljana. 
Izbriše se dr. Dougan Danilo in 

vpiše Tuma Brane, generalni direk- 
tor, ki podpisuje samostojno, v ob- 
segu zak. pooblastil In pravil pod- 
jetja. 

Št. 243-38/111953 .1173 
Ministrstvo za finance LRS, 

dne 28. januarja 1955. 

238. 
Besedilo: Mlinsko podjetje Mur- 

ska Sobota. 
Izbrišeta se Tomelj Stojan in Hor- 

vat Ludvik ter vpišeta: 
Benko   Geza,   začasni   zastopnik 

direktorja, ki podpisuje v odsotno- 
sti direktorja samostojno, v obsegu 
zak.  pooblastil  in  pravil  podjetja, 
Trdina Andrej, glavni računovodja, 
sopodpisuje Retine po 47. čl. szdgp. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 29. januarja 1953' 
Št. 243-37/1-W55 •• 

239. 
Besedilo: Nabavno podjetje elek- 

trogospodarstva za LR Slovenijo, 
skrajšano: Elektronabava, Ljublja- 
na. 

Izbrišejo se ing. Piber Janez, 
Rovšnik Anton, Weibl Marija in 
Zakonjšek  Pavla ter  vpišejo: 

ing. Vuga Mirko, šef komercialne- 
ga oddelka, ki podpisuje v odsot- 
nosti direktorja, v istem obsegu, ra- 
zen zadev, ki so v tarifnem pravil- 
niku pridržane direktorju; ing. Per- 
vanje Albin, referent za uvoz, v od- 
sotnosti direktorja in šefa komerc. 
oddelka, v istem obsegu kot šef ko- 
merc. oddelka; Repovš Franc, gL 
računovodja, sopodpisuje listine po 
47. členu szdgp; VVeibl Marija, knji- 
govodja, sopodpisuje v odsotnosti 
gL računovoje, v istem obsegu in 
Zakonjšek Pavla, fakturist, sopod- 
pisuje v odsotnosti gl. računovodje 
in knjigovodje, v istem obsegu kot 
gl. računovodja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 7. februarja 1953. 
Št. 243-41/1-1953 1243 

240. 
Besedilo: »Avtotrnnsport«, stro- 

kovna revija (z založbo), Ljublja- 
na. Kolodvorska 39. 

Na podlagi sklepa upravnega od- 
bora podjetja na seji dne 17. XII. 
1952 je prenehalo podjetje z istim 
dnem obstojati in je prešlo v llkvi- 
dcaijo. 

Besedilo odslej: »Avfotransport«, 
strokovna revija ( z založbo) v li- 
kvidaciji. 

Za podjetje v likvidaciji so upra- 
vičeni podpisovati isti podpisniki 
kot doslej. 
MLO  za   glavno   mesto  Ljubljana, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 21. januarja 1953. 

G   št.   104/53 1100 
241. 

Besedilo: »Mesnine«, Ljubljana, 
Roška ?. 

Z odločbo MLO za glavno mesto 
Ljubljana, Tajn. št.  1360/52  z dne 
16.  X.   1952  so   spremeni   poslovni 
predmet, ki je odslej: Obrtna izde- 
lava  mesnih  izdelkov,  mesnih  spe- 
cialitet in suhega mesa ter prodaja 
teh izdelkov. 

MLO za glavno mesto Ljubljana 
oddelek  za gospodarstvo 
dne 24. januarja   1953. 

G št. 3569/52 vm 
242. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Mle- 
ko«, Ljubljana, Maistrova  10. 

Z odločbo MLO gl. mesta Ljub- 
ljane z dne 15. januarja 1953 je 
prenehalo podjetje z dnem 1. ja- 
nuarja 1953 obstojati in je prešlo 
v likvidacijo. 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je »Mleko« v likvidaciji. 

Za podjetje v likvidaciji podpisuje- 
jo: Vakselj Bojan, pomočnik direk- 
torja Mestne hranilnice Ljubljanske, 
predsednik; Vlachy Adam, komer- 
cialist y trg. podj. »Mleko«, Ljub- 
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Ijana in Baje Andrei, računovodja 
**/• podjetja   »Preskrbac,  Ljublja- 
••••• likvidacijske komisije. 

jj fe'lavno mest0 Ljubljana, 
oddelek za  gospodarstvo 

dne 2. februarja 1953. 
243 G št. 875/53 1202 

Besedilo: Gostinsko podjetje Ho- 
tel »Union«, Ljubljana. Miklošiče- 
VA x* 

it
Z<A*ho ,MLO Ljubljana. Tajn 

st. 100/53 z dne 15. L 1953 se pod- 
jetje preimenuje. 

Besedilo odslej: >Grand Hotel 
••••«, Ljubljana. 

ja glavno mesto Ljubljana, 
oddelek  za gospodarstvo 

dne 3. februarja 1953. 
G št. 830/53 1222 

844. ~ 
Besedilo: Slikarstvo Dobrave Slav- 

*o, Celje. 
Vpiše se 
Çhjba Herta, računovodja, ki so- 

Podpisuje    listine    finančnega    po- 
mena. v 

MLO Celje, odd. za gospodarstvo 
dne  17. januarja  1953. 

245• št"   "-434/1-53 H38 

Besedilo:   Avtomehanična   delav- 
nica, Celje. 

Vpišeta se 

inKnÄ Aiïdleh Predsednik u. o. 
£•• ••• Marija' računovodja, ki 
•• vse ,lstine fin-^- 

dÄ°^ «.eoepodirstvo ane 21. januarja 1953 
246. Št U'622/1 '     1132 

Sa? doSi $MiMrstvo<. Šempeter v 

.SÄÄsKdja" ffft 

nfW°W Celje okolica, 
oddelek  za gospodarstvo 

ane 12. januarja 1953 
24? §t-  II-1/18-1953 tooe 

^Besedilo: Podjetje >žaga«, Metli- 

Rrb»lŠe Ser N,emanič Franc in vpiše 
Bremec Ludvik, upravnik   ki *Z 

«•i?Ki.po  if^^tih   predpisih   in 
?w ••   P°dJetJa- 
uiLU Črnomelj, odd za gospodarstvo 

ane 27.  januarja   1953. 

248. Ši  n"275/1 1,a* 

le§?Ä:. SploŠno Sudbeno pod- 1 VI *Gorica«. Nova Gorica. 

vpiše        Se   iDR- Uik   Teodor   io 

Okroglič Avguštin, direktor. 
LU  gorica,  odd  za  gospodarstvo 

ane 20.  januarja  1953. 
št.   ti/2-105/2-53 1116 

«zsÄSr*»p"•rfJe sPri- 
ap^Ä.86 PoPravlial*<* » radio 

Stran 49. 

249 

Poslovni   predmet:   Popravljanje 
radijskih aparatov. 
OLO Gorica, odd. za gospodarstvo 

dne 26. januarja 1953. 
Št.   II/2-1000/132-52        1115 

250. 
Besedilo: Krajevni valjčni mlin, 

Ozeljan. 
Besedilo odslej: Valjčni mlin ob- 

čine Sempas s sedežem v Ozeljanu. 
„.4ospodarski upravni voditelj: 
Obč. LO šempas. 

Izbrišeta se špacapan Stefan in 
oardoč Branko ter vpišeta: 

Špacapan Zoran, upravnik in špa- 
capan Branka, knjigovodja. 
OLO Gorica, odd. za gospodarstvo 

dne 30.  januarja  1953. 
Št. II/2-OS-103/9-53        1200 

Besedilo: Mestni obrat »Mizar- 
stvo«, Koroška Bela. 

Besedilo odslej: Splošno mizar- 
stvo, pleskarstvo in črkoslikarstvo 
ter obrtno žaganje lesa, Koroška 
Bela. 

Poslovni predmet: 
Izdeluje mizarske izdelke, stav- 

beno m pohištveno topremo, stopnice 
ita., pleska vse lastne izdelke, stav- 
beno pohištvo, sobne opreme in fir- 
me za podjetja, ustanove in privat- 

^kòyinrah:liarazrez,esavmani- 
lJ,#SSen"i  za. Podpisovanje  so 
isti kakor pri prejšnjem podjetju. 

^?s!ne občine Jesenice, 
oddelek  za  gospodarstvo 

•- JT
e,bruarja 1953. 

252 Št' •/6"427/1-53 1233 

«Ä ••?» nslužb-k» 
SKI  Vladimir 1er vpišejo: 

Amersek  Jože.  upravnik    Vuk«n 

0L0 Ä &3.4SS^ 
253_ Št. 283/2-53 llu 

rtäoS^S*kovaštvo * kolar- 
Izbrišejo se Rider Janez, Amer- 

ÎSfc,i/°wJ •-••••• Le°PoId in Balza- ••••• Vladimir ter vpišejo: 
Klun Ivan, poslovodja, Vukan An- 

ton, računovodja in Opaka Franc 
predsednik upravnega odbora. 

Št. 292/53 1113 
Besedilo: Trgovsko podjetje Mest- 

ni magazin, Kočevje. 

Št. 160/1-53 •12 

OLO Kočevje, odd za gospodarstvo 
dne 22.  januarja  1953. 

254. 

niSï Dol°kraJna OPekarna' «*- 

tovfdSeinSev^ar Ank•' kot ob- 

Sobar   Anton,  kot  upravnik   pod- 
gtfe. 

>LC" Kočevje, odd. za gospodarstvo 
dne 27. januarja  1953. 

Št352-l/53 1195 
255. 

Besedilo: >Vino-sadje«, Brežice. 
K poslovnemu predmetu se doda: 

Trgovina  s sadjem,   zelenjavo   ter 
krompirjem. 
OLO  Krško,  odd.   za  gospodarstvo 

dne 29.  januarja  1953.. 
Št.   1.232/1-1953 1160 

256. 
Besedilo: »Okrajna ekonomija do- 

ma  onemoglih, Impoljca«. 
Izbriše se Sečan Anton in vpiše   . 
Vezovšek    Avgust,    upravnik,    z 

istimi pooblastili. 
OLO  Krško, odd. za gospodarstvo 

dne 2. februarja 1953. 
Št. 1.515/1-1953 1207 

257. 
Besedilo:  Mestno   splošno   mizar- 

stvo, Litija. 
Izbriše se Pik) Milena in vpiše 
Kastelic Marta, knjigovodja. 

OLO Ljubljana  okolica, 
oddelek   za  gospodarstvo 
dne 21.  januarja  1953. 

Št.  II.   1431-410-1952        1208 
258. 

Besedilo: Krajevna mesarija, Dol 
pri Ljubljani. 

Izbriše se Marolt Rudolf in vpiše 
Ucmnn Adolf, poslovodja. 

Št. II. 1431-433-1952 228 
Besedilo: Krajevna kotarska de- 

lavnica, Dolsko. 
Izbrišeta se Šinkovec Feliks in 

Kukavica Ivanka ter vpišeta 
Drčar Franc, poslovodja, ki pod- 

pisuje samostojno, in Zalaznik Mil- 
ka, ki sopodplsuje vso spise finanč- 
nega in kreditnega pomena. 

Št.  II.  1431-432-1952 229 
OLO Ljubljana okolica, 
oddelek  za  gospodarstvo 
dne 29. decembra  1952. 

259. 
Besedilo: Okrajno gradbeno pod- 

jetje, Ljubljana, okolica. 
Izbriše se Uršlč Franja in vpiše 
Rode Ciril, knjigovodja. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek  za  gospodarstvo 

dne 14. januarja 1953. 
Št.  II. 45-1-1953 1211 

260. 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 

Podgradje. 
Vpiše se poslovalnica: Triglav, 

restavracija m kavarna Ljutomer, 
Razlagova  13. 
OLO Ljutomer, odd. za gosodarstvo 

dne 17. januarja  1953. 
Il-št. 3107/2254-1 1058 

261. 
Besedilo: Okrajno trgovsko pod. 

jetje  >Les-kurivo<«,  Ljutomer. 
Vpiše se 
Marinič Frančiška, pomožni knJ*. 

govodja, ki sopodplsuje po 47. «*• 
na szdgp. 
OLO Ljutomer, odd. za gospodarstvo 

fina    "H        î•.. 2-      ••*• dne 31. januarja 1955. 
št. u. •••• 1006 
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262. 
Besedilo: »Industrijsko podjetje 

za proizvodnjo mlečnih izdelkov 
»Mlekopromet«, Murska Sobota. 

Izbrišeta se Bratec Jožef, direk- 
tor • Čižek Gustav, računovodja. 

OLO Murska Sobota, 
oddelek  za  gospodarstvo 
dne 29.  januarja  1953. 

Št. II. 959/1-53 1198 
263. 

Besedilo: Mestna plinarna, Len- 
dava. 

Poslovni predmet: Dobava plina 
potrošnikom, instalacija plinovoda 
m vodovoda ter vsa strojna klju- 
čavničarska dela. 

OLO Murska Sobota, 
oddelek  za  gospodarstvo 

dne 30. januarja 1953. 
Št. II. 1180/1-5-5 1196 

264. 
Besedilo: Trgovsko podjetje, 

>Tekstil«, M. Sobota. 
Vpiše se Novak Štefan kot po- 

oblaščenec za podpisovanje v času 
odsotnosti Seme Angele. 

OLO Murska Sobota 
oddelek  za  gospodarstvo 

dne'2. februarja 1953. 
Št IL 1.248/1-53 1218 

265. 
Besedilo: Okrajno avtoprevozni- 

štvo. Novo mesto, skrajšano OKAP, 
Novo mesto. 

Besedilo odslej: »Avtopromet« 
Novo mesto. 

OLO Novo mesto, 
v      oddelek za gospodarstvo 

dne  30.  januarja   1953. 
Št.  II-752/1-53 1182 

266. 
Besedilo: Združenje državnih go- 

stinskih podjetij, Ilirska Bistrica. 
Podjetje je od 1. I. 1953 v likvi- 

daciji.  V  likvidacijski  komisiji  so: 
Kregar Slavo, predsednik, Senket 

"Vinko in Logar Stano, člana. 
OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 

dne 15. januarja 1953. 
Št. 1835-62/184 1106 

26?. 
Besedilo: Občinska čevljarska de- 

lavnica na Muti. 
Izbrišejo se Zlatar Ferdinand, 

Orehovski Alojzija in Pernat Oto 
ter vpišejo 

Sajevec Anton, Ditinger Franc, in 
Sedminek Kari, ki podpisujejo po za- 
konitih  pooblastilih. 

OLO Slovenj Gradec, 
oddelek  za  gospodarstvo 

dne 22. januarja 1953. 
Št.  186•1-31/385-52 1143 

268. 
Besedilo: Splošno stavbeno in mi- 

zarsko podjetje, Šmartno ob Paki. 
Izbrišejo se Pirnat Franc, Kotnik 

Franjo, Crnac Matilda in vpiše 
Letonja Mihael, direktor podjetja. 

OLO Šoštanj, odd. za gospodarstvo 
dne 24. januarja 1953. 

Št 64/8-53 1189 

269. 
Besedilo: Trgovina z vinom — na 

debelo, Šmartno ob Paki. 
Izbriše se Kekec Olga in vpiše: 
Koželj Marija, r čun o vod j a. 

OLO Šoštanj, odd. za gospodarstvo 
dne 28. januarja 1953. 

Št. 64/9-53 1190 
270. 

Besedilo: Okrajno gradbeno pod- 
jetje, Šoštanj. 

Besedilo odslej: Gradbeno pod- 
jetje »Gradbenik«, Šoštanj. 
OLO Šoštanj, odd. za gospodarstvo 

dne 29. januarja 1953. 
Št. 64/53-5-11 1201 

271. 
Besedilo: Trgovsko podjetje s ku- 

rivom in gradbenim materialom v 
Idriji. 

Izbriše se Svetilk Leopold in vpiše 
Bončina Peter,   ki sopodpisuje z 

istimi  pooblastila, v  njegovi odsot- 
nosti pa Gruden Heliodor. 
OLO Tolmin, odd. za gospodarstvo 

dne  24.  januarja  1953. 
št. II/4-36/3-53 1219 

Izbrisi 
272. 

Besedilo: Trgovsko grosistično 
podjetje »Kovina« v Celju, skraj- 
šano:  »Kovina«, Celje. 

Ker je bilo z odločbo vlade LR 
Slovenije,  št  II-632/2-52  z  dne   10. 
VI. 1952   preneseno   v   pristojnost 
MLO Celje. 

Št. 243-15/1-1953 1077 
Besedilo: »Tehnometal«, Celje, tr- 

govina s tehnično železnino in ko- 
vinskim blagom. 

Ker je bilo z odločbo vlade LR 
Slovenije, št II- 632/2-52 z dne 10. 
VII. 1952   preneseno   v   pristojnost 
MLO Celje. 

Št. 243-15/1-1953 1076 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana 
dne 17. januarja 1953. 

273. 
Besedilo: Trgovsko podjetje z ga- 

lanterijo, Ljubljana. 
Ker je bilo z odločbo vlade LR 

Slovenije   št.  II-632/1-52  z  dne   10. 
VIII. 1952 preneseno   v   pristojnost 
MLO Ljubljana. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 26. januarja 1953. 
Št. 243-13/1-1953 1166 

274. 
Besedilo: Elektro-Celje, Celje. 
Ker je bilo z odločbo vlade LR 

Sloveni je, št II-1136/1-52 z dne 25. 
XI. 1952 ukinjeno. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 29. januarja 1953. 
Št. 243-35/1-1953 1179 

275. 
Besedilo: Savske elektrarne. 

Kranj. 
Ker je bilo z odločbo vlade LR 

Slovenije, št. II-l 133/1-52 z dne 25. 
XI. 1952 ukinjeno. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 5. februarja 1953. 
Št. 243-73-1953 1242 

276. 
Besedilo: »Javna tehtnica«, MLO 

Laško. 
Št.  II-1013/1-1953 1250 

Besedilo: »Uprava pokopališča«, 
MLO Laško. 

Št.  II-1012/1-1953 1249 

Besedilo: Uprava stanovanjskih 
zgradb«, MLO Laško. 

Št. II-1011/1-1953 1248 

Besedilo: »Vodovod«, MLO Laško. 
Podjetja se izbrišejo zaradi pre- 

osnove v  ustanove   s   samostojnim 
finansiranjem. 

Št. II-1010/1-1953 1247 
OLO Celje okolica, 

oddelek  za  gospodarstvo 
dne 6. februarja 1953. 

277. 
Besedilo: »Sadje in zelenjava« 

MLO Tržič v Tržiču. 
Št. 529/1 1159 

Besedilo: »Trgovina s kurivom«, 
Tržič. 

Št. 529/2 1158 

Ker sta podjetji prešli pod Trgov- 
sko podjetje »Preskrba« v Tržiču 
kot poslovalnici. 
OLO   Kranj,  odd.  za  gospodarstvo 

dne 27. januarja 1953. 
278. 

Besedilo: Mestno spedicijsko pod- 
jetje, Ljutomçr. 

Zaradi  končane   likvidacije. 
OLO Ljutomer, odd. za gospodarstvo 

dne 17. januarja  1953. 
Št. II. 3045-2197/52 1104 

279. 
Besedilo: Mestna čevljarska de- 

lavnica Idrija v likvidaciji. 
Zaradi končane likvidacije. 

OLO Tolmin, odd. za gospodarstvo 
dne 30. decembra 1952. 

Št. II/4-15/45-52 1017 
280. 

Besedilo: Žaga KLO Zagorje iz 
Zagorja. 

Ker se združi z novo ustanovlje- 
nim podjetjem. 

Št. 934/1-1953 1213 
Besedilo: »Mizarstvo«, Zagorje. 
Ker se združi z novo ustanovlje- 

nim podjetjem. 
Št.  933/1-1953 1214 

OLO Trbovlje, odd. aa gospodar, 
dne 29. januarja 1955. 
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Register 
ustanov s samostojnim 

fmansiranjem 

Vpisi 
281 

Besedilo: Glasbeni internat Doma 
Otona Župančiča, Ljubljana, Žiber- 
tova 2?. 

Besedilo odslej: »Zavod za glas- 
beno vzgojo«, Ljubljana. 

Naloga zavoda je gojiti umetni- 
ško reprodukcijo mladinske vokal- 
ne instrumentalne glasbe in nuditi 
gojencem vso oskrbo, da se morejo 
nemoteno posvetiti glasbenemu štu- diju. 

Ustanovitelj ustanove je vlada LR 
Slovenije, odločba št. II. 1100/2-52 
z dne 30. XII. 1952. 

G št. 276/53 1051 
Besedilo: »Radio Ljubijana«, Ljub- 

ljana, Tavčarjeva 17. 
Gospodarski upravni voditelj: Svet 

vlade LRS za prosveto in kulturo. 
Naloge ustanove so: Sestavljanje, 

izvajanje in oddajanje radijskega 
programa preko radijskih oddajni- 
kov na območju Ljudske republiko 
Slovenije; izgradnja, pogon, vzdrže- 
vanje in izpopolnjevanje radijskih 
oddajnikov • študijev; izdajanje 
strokovne literature, predvsem peri- 
odičnega radijskega časopisa; orga- 
niziranje javnih radijskih emisij, 
javnih koncertov In drugih priredi- 
tev, kakor tudi vsaka delavnost, ki 
je podobna osnovni radijski dejav- 
nosti (snemanje glasbe, zvočnih 
efektov itd.) in ima zveze z njo. 

Ustanovitelj ustanove: Vlada LRS, 
odločba št. H-1152/4-52 z dne 30. XII 1952. 

G Št. 178/53 1050 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 16. januarja 1953. 282. 

Besedilo: Institut za elektrozveze, 
Ljubljana, Linhartova 35. 

Ustanovitelj ustanove: Vlada LRS. 
odločba št. II-1217/2-52 z dne 6. I. 1953. 

Za ' posle in naloge ustanove je 
pristojen Gospodarski svet vlade LRS. 

Naloge ustanove so: Raziskovanje 
in reševanje znanstvenih proble- 
mov s področja elektrozvez, tele- 
mehanike, elektrotehnike in tehnike 
šibkega toka s posebnim ozirom na 
industrijsko proizvodnjo in odkri- 
vanje in pospeševanje tehnoloških 
postopkov. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 22. januarja  1953. 

G Št. 393/53 1099 283. 

Besedilo: Centralni laboratorij 
industrije celuloze in papirja Ljub- 
ljana-Vevče, Ljubljana, Vevče. 

Naloga ustanove je: Raziskovanje 
surovin, polproizvodov in gotovih 
proizvodov za njihovo uporabo v 
industriji celuloze, lesovine in pa- 
pirja, izdelava novih in izboljšanje 
obstoječih tehnoloških postopkov 
ter dajanje strokovnih nasvetov v 
strokovnih vprašanjih, ki spadajo 
v delokrog ustanove. 

Ustanovitelj ustanove: Vlada LRS, 
odločba št. II-29/1-55 z dne 7. 1.1953. 

Posle in naloge ustanove opravlja 
Svet vlade LRS za industrijo. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
oddelek   za  gospodarstvo 

dne 2. februarja 1953. 
G št. 769/53 1204 

284. 
Besedilo: »Komunala« Mestnega 

Obč. LO Slov. Konjice. 
Naloga ustanove: Komunalne uslu- 

ge in uprava nepremičnin mestne 
občine. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: Mestni obč. LO Slovenske Ko- 
njice, odločba št. 575/52 z dne 2. 
VIII. 1952. 

Za ustanovo podpisuje: 
.  Pučnik Mirko, v ob-egu pooblastil 
m pravil. 

OLO Celje okolica, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 5. februarja 1953. 

Št.  TT-4234/2,   1572/5-1952    1251 
285. 

Besedilo: »Komunalna ustanova« 
Mestnega obč. LO Laško. 

Naloga ustanove: Komunalne 
usluge in uprava nepremičnin mest- 
ne občine. 
t ,Vstanovitelj in gospodarski vodi- 
•• ustanove: Mestni obî. LO La- 
ško, odločba št. 15/52 z dne 30. VIII. 

Za ustanovo podpisujeta: 
•••• ,Fr?.njo- dirckt(>r. Krajne 
nii3 .knjigovodja, v obsegu po- 
«uiastu in pravil. 

OLO Celje okolica, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 7.  februarja  1953. 

Št. II-8555/1-1952 1246 

Zadružni registei 

83. VPÌSÌ 

nwed.'lo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Pirničah. 
lo^o .ust,anovnem zboru 24. VIII 
j3* je bila zadruga ustanovljena 
|a nedoločen čas in deluje po potr- 
jenih pravilih. 

Delež znaša 500 din, ki se lahko 
Plača v obrokih, člani odgovarjajo 
za obveznosti zadruge z desetkrat- 
tèmoK 0m ^'»•••• enkratnega 
temeljnega oz. družinskega deleža 

Upravni odbor sestavlja 9 članovi 
za •• * zhor, izmed zadružnikov za dobo enega leta. 

Za zadrugo podpisujeta dva čla- 
na upravnega odbora. 

Člani  upravnega odbora so: 
Demšar Martin, posestnik, Zg. Pir- 

niče 64, Mravlje Brane, delavec, Vi. 
kerče 24, Bačnik Štefan, posestnik, 
Sp. Pirniče 22, šubic Ivan, delavec, 
Zg. Pirniče 66, Kern Jurij, delavec, 
Zg. Pirniče 54, Rozman Francka, 
pos. hči, Zg. Pirniče 45, Petač Jože, 
Zg. Pirniče 63, Bohinc Stanko, Ver- 
je 9, Narobe Janez, Zg. Pirniče 62, 
posestniki. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 25. novembra  1952. 

Zt 23/52 — Zadr VIII 86/1    10939 
84 

Besedilo: »Zadružna mlekarna«, 
Ljubljana. 

Na podlagi sklepa seje izvršilne- 
ga odbora Glavne zadružne zveze v 
Ljubljani 8. I. 1953, izdanega po po- 
oblastilu seje upravnega odbora 
Glavne zadružne zveze LRS 29. X. 
1952 ter v zvezi odločbo iste zveze 
z dne 16. I. 1953, št. 10/11 je bilo 
podjetje ustanovljeno za nedoločen 
čas. 

Poslovni predmet: Zbiranje in do- 
voz mleka, prirejanje konzumnega 
mleka, predelava mleka v mlečne 
proizvode, prodaja mleka in mleč- 
nih proizvodov na debelo. 

Organ gospodarske uprave pod- 
jetja je Glavna zadružna zveza LRS 
v Ljubljani. 

Za podjetje podpisujeta: 
Stvarnik Jože, Vrhovčeva 4, di- 

rektor, Košorok Rudolf, Cesta v 
Rožno dolino 40, računovodja, oba 
iz Ljubljane. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne  29.  januarja  1955. 

Zt 1/53 — Zadr VIII 94/1    793 

Spremembe 
85. 

Besedilo: Kmetijska zadruga i 
omejenim jamstvom  v Kazljali. 

Zadruga je bila ustanovljena na 
zboru 28. XI. 1952 in deluje po po- 
trjenih pravilih. 

Zadružni delež znaša 1000 din, de- 
lež družinskega člana zadružnika 
100 din. Vsak zadružnik jamči za 
obveznosti zadruge s 5 kratnim zne- 
skom svojega enkratnega deleža. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 11 
članov. 

Člani upravnega odbora so: 
Kjuder Alfonz, kmet, Kazlje 16, 

predsednik, Kompara Josip, učitelj, 
Kazlje 21, Hlača Vekoslav, kmet, 
Kazlje 63, Seražin Stanko, uslužbe- 
nec, Kazlje 71, Orel Franc, delavec, 
Kazlje 39, Tavčar Ludvik, kmet, 
Kazlje 33, Seražin Albin, kmet, Kaz- 
lje 32. 

Zt 39/52-4 724 
Besedilo: Kmetijska zadruga, 

Cerkno. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

Kmetijske zadruge Vrh Križa z dne 
29. VI. 1952 in sklepa občnega zbora 
Kmetijske zadruge •••••• z dne 
20. IX. 1952, v zvezi s potrdilom OLO 
Tolmin, tajništvo gospodarskega 
sveta II/8-7/76-52 z dne 18. XII. 1952 
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se je Kmetijska zadruga v Vrh Kri- 
žu pridružila tej zadrugi. 

Zadr 1/45-29 720 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga »Oton Župančič« v Hudem 
logu. 

Na izrednem občnem zboru 23. 
VIL 1952 je zadruga prešla v likvi- 
dacije, 

Besedilo: kakor doslej s pristav- 
kom »v likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Pahor Alojz, Hu- 
di log 10, Blažič Ivana, Lokvica 26, 
Marušič Alfred, Opatje selo 53. 

Zt 59/49-8 721 

Besedilo: Ribarska zadruga za 
okraj Idrija z o. j. v Idriji. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
Z dne 30. III. 1952 se izbrišejo Blaz- 
nik Peter, Kobal Stane, Novak Sreč- 
ko, trenda Josip in Vončina Anton, 
vpišejo pa se novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Kržlšnik   Jože,   Idrija,  Titova  34, 
Jereb   Anton,   Idrija,   Kajuhova   9, 
Prebil Anton, Straža 26, p. Cerkno. 

Zt 57/47-31 715 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Sv. Luciji. 
'Glede na zakon o razdelitvi Ljud- 

ske republike Slovenije na mesta, 
okraje in občine (Ur. list LRS, št. 
11/1952) se vpiše sprememba naziva 
sedeža. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga, Most na Soči. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
z dne 23. III. 1952 se izbrišejo Ko- 
bal Jožef, Krageli Anton, Krajnik 
Roman in Brkič Milan, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Taljat Franc, nameščenec, Most 
na Soči 40, Mugerli Franc, Log št. 
19, Krivec Ciril, Modrejce 3, Čarga 
Ferdinand, Bača, kmetje. 

Zt 56/47-29 716 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne  13.  januarja   1953. 
86. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga »Kodrič Rudko« v Velikih 
Zabijah. 

Po sklepu izrednega občnega zbo- 
ra 18. VII. 1952 je zadruga prešla v 
likvidacijo. 

Besedilo: kakor doslej, s pristav- 
kom »v likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Popovič Ivan, Ce- 
ket Alojzij in Poljšak Anton, Veli- 
ke Žablje. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne  30.  januarja  1953. 

Zt 17/50-15 792 
87. 

Besedilo: Kmetijska zadruga, 
Vogljé. 

Na zboru 9. III. 1952 so se spre- 
menila zadružna pravila L in 2. 
lčlena. 

Besedilo odslej: Kmetijska za- 
druga z omejenim jamstvom, Voglje. 

člani odgovorjajo za obveznosti 
zadruge   z   desetkratnim   zneskom 

vpisanega    enkratnega    temeljnega 
oz. družinskega deleža. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 21. maja 1952. 

Zadr VI 75 5141 
88. 

Besedilo: Kmetijska zadruga Zg. 
Luša — Sv. Lenart. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z omejenim jamstvom Zg. Luša 
— Sv. Lenart. 

Delež znaša do 1000 din. Člani od- 
govarjajo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega 
enkratnega temeljnega oz. družin- 
skega deleža. 

Izbrišejo se Debeljak Matevž, 
Bajt Stane, Habjan Janko, Čema- 
žar Lenart, in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Gartner Milan, kmečki sin, Jarčje 
brdo 6 in Markelj Jože, kmet, Sp. 
Luša 19. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne   16. julija   1952. 

Zadr   VI  56/5 6642 
89. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga »Prešeren« v Godešiču. 

Po sklepu izrednega občnega zbo- 
ra 29 VIII. 1952 je zadruga prene- 
hala poslovati in prešla v likvida- 
cijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej 
s pristavkom v »likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Lukančič Franc, 
Godešič 36, Hafner Jože, Godešič 
29, Križaj Franc, Godeši? 20, Kušar 
Janez, Roteče 20, Avguštin Ivan, 
Gorenja vas 9, Bajt Stane, knjigo- 
vodja, Godešič 11, ki podpisujejo 
po dva skupaj. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 15  septembra  1952. 

Zadr VII 65/4 8616 
90. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga »France Prešeren«, Breg 
pri Kranju. 

Po sklepu izrednega občnega zbo- 
ra 22. V. 1952 je zadruga prenehala 
poslovati in prešla v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor do- 
slej s pristavkom »v likvidaciji«. 

Likvidatorji    so:    Bukovec   Jože, 
Breg 9, Fajfar Jože,   Drulovka 12, 
Drakslier Lovro, Drulovka 13, kmet- 
je, ki podpisujejo po dva skupaj. 

Zadr VII 95 7644 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga »Storžič« v Goricah. 

Po sklepu izrednega občnega zbo. 
ra 15. V. 1952 je zadruga prenehala 
poslovati in prešla v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor do- 
slej s pristavkom »v likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Bidovec Janko, 
Zalog 7, Ribnikar Franc, Srednja 
vas 6, Kokelj Jože, Gorice 6, Mali 
Anton, Golnik 8, Zaplotnik Stane, 
Letenca 1, kmetje, ki podpisujejo 
po dva skupaj. 

Zadr VII 73/3 9572 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne   14.  oktobra   1952. 

91. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga Franca Rozmana Staneta v 
Pimi čali. 

Po sklepu izrednega občnega zbo- 
ra 24. VIII. 1952 je zadruga prenehala 
poslovati in prešla v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej 
s pristavkom »v likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Božič Jože, dela- 
vec, Vlkrče 5, Jeras Martin, kmet, 
Zavrh 5, Bohinc Stanko, kmet, Vir- 
je 9, Petač Jože, kmet, Zg. Pirniče 
68, Križaj Lovro, kmet, Zavrh 10, 
ki podpisujejo po dva skupaj. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 26. novembra 1952. 

Zadr VII 39/6 10940 
92. 

Besedilo: Potrošniška zadruga z 
omejenim jamstvom v Mengšu. 

Po sklepu izrednega občnega zbo- 
ra 20. III. 1952 je zadruga prešla v 
likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej 
s pristavkom »v likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Ogrin Tomaž, 
čevlj. mojster, Vel. Mengeš 11, Ma- 
ligoj Roman, upokojenec, Vel. Men- 
geš 68, Škrjanc Lado, upokojenec, 
Vel. Mengeš 202, Marko Jernej, 
tkalski mojster, Mali Mengeš 47, ki 
podpisujejo po dva skupaj. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20.  januarja  1953. 

Zadr VI 217/3 915 
93. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, Žažar. 

Po sklepu izrednega občnega zbo- 
ra 9. XI. 1952 je zadruga prešla v 
likvidacijo. 

Likvidatorji so: Raztresen Pavel, 
kmet, Žažar 28, Mole Evstahij, Ža- 
žar 12, Grdadolnik Nada, Žažar 1, 
ki podpisujejo po dva skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej 
pristavkom »v likvidaciji«. 

Okrožno  sodišče  v  Ljubljani 
dne 29. januarja 1953. 

Zadr VI 15/3 796 
4-i. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom Trata — kolo- 
dvor. 

Na izrednem občnem zboru 19. 
XI. 1952 se je Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom Virmaše, — Sv. 
Duh spojila z vso aktivo in pasivo 
s to zadrugo (Zadr VI 128/2) 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne  30.  januarja   1953. 

Zadr V  160/7 795 
95. 

Besedilo: Vinogradniška obdelo- 
valna zadruga, Košaki. 

Izbrišejo se Krajne Janez, Polja- 
nec Eva, Repina Ferdo, Rupena 
Ivan, Novačan Ivan, Ahlin Jože, Ca- 
futa Franjo, Poropat Anton, Marksl 
Vika in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora,  zadružniki: 

šverko Gregor, Pekel, Klabus 
Ivan in Drug Anica, Počchova, Tar- 
kuš Anton, Kovačič Jakob in Kop- 
čič Štefanija, Košaki, Tarkuš Anton 
je predsednik, Kovačič Jakob pod- 
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predsednik odbora, Novačan Ivan pa 
upravnik zadruge. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 25. marca 1952. 

96 Zadr II 108 3050 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
J., Sv. Tomaž. 
, Zadružni deLež znaša odslej: ia 
*mete do 5 ha zemlje 500, za kmete 
z nad 5 ha zemlje 1.000 In za usluž- 
bence 1.000 din. Jamstvo je lOkratno. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
one 17. septembra 1952. 

9? Zadr III 7 8717 

Besedilo:   Kmetijska  obdelovalna 
«adruga, Logarovci. 
1•••  •••.••••1* ua podlagi od- 

«,?    , ° Würmer št. 2278-1773/19 
"a( .? z.dne 24 XL 1952 v likvidacijo. 

Likvidatorji    soi    Dešnik    Stane, 
••}>••••    Ključarovci,    Jaušoveć 
Ludvik  zadružnik, Logarovci, Jandl 
J^e?- knjigovodja, Ključarovci, ki 
podpisujejo po dva skupaj. 
. wülda,eiJska firma: kakor doslej 
» pnstavkom »v likvidaciji«. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dn« 22. decembra 1952. 

**• Zadr V 62 11623, 

-S:tl£etii8ka ob^valna 

•2, št. 2278-1773/13-a/52 v likvida. 

knjlgA^*?' 0Ät^, Franc. 
SlavfT Franc J^?eri P^dsednik 
Kardinar &o fc' ' , ^linci 

Unci, Kolbi  TÌ   
njTv.odJa'   Sa- 

99. Zadr VI 46 685 

t£ Vrtuarsk« «•«. z O. 

pSedSreZi,e-   Kul?ar   J«uko   jé 
LorSč ••.^•••• fenk0'- talnik' bor® nt0n   pa   bl«sajnik   od! 

Okrožno sodišče v Mariboru 
une 2. februarja 1953 

Zadr V 16 '       806 

101. 
Besedilo:    Kmetijska   zadruga   z 

o. j. Orehovica. 
Zaradi spojitve s Kmetijsko za- 

drugo z o. j. št. Jernej. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 18. decembra 1952. 
Zadr II 81/14 11567 

102. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j. Drašiči. 
Zaradi spojitve s  Kmetijsko  za- 

drugo z o. j. Metlika. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 30. januarja 1933. 
Zadr I 29/72 790 

Trgovinski register 

Vpisi 
103. 

Besedilo: Bukovec Ciril, gostilna. 
Imetnik:  Bukovec  CiriL  gostilni- 

čar^ Velika Loka 34. 
Obratni üredmet: Izvrševanje go- 

stinske obrti. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 6. februarja 1953. 
Zt 6/53-Reg A II 92'1       982 

Razglasi sodišč 

100. 
Izbrisi 

Besedilo:  Kmetijska  delovna  ». 

kv^âwî••••• Bevk<S Bukovo v H- 
Zaradi končane likvidacije. 
„      ,.,       Zt 72/49-19 719 

zadtS,tdll°i , Kme« Jskn obdelovalna 
kvM   -a- ' na L°garšeah v li- 

Zaradi končane likvidacije. 
v   Zt 58/49-12 718 

Usrozno sodišče v Gorici 
dne 13. januarja 1953. 

Amortizacije 
Uvede te postopanje za amortizacijo 
vrednotnlc, katerih Imetniki se pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodlSču svoje 
pravice, sicer se bodo vrednotnlce Izrekle 
._, za neveljavne. 
• 351/53-3 983 
i; • ca* Anton, upokojenec v Ljub- 
ljani, Kolodvorska 4, prosi za amor- 
"zacijo izgubljene hranilne knjižice 
T-v?? hranilnice ljubljanske v 
^ubijani, št. 130690 na ime Jančar 
£nton s saldom 14807 din. Priglasit. 

rvi        dva meseca od te objave. 
Okrajno sodišče v Ljubljani 

dne 26. januarja  1953. 
IR 353/53-3 2051 
rretnar   Terezija   roj.   Tonejciî, 

uookpjenka v Ljubljani, Poljanska 
Ä P rosi za amortizacijo izgubljne 

ice št. 8,016649 zavarovalnice 
io-n i • 2•&••• zavarovanja 1. X. 
19*>. konec 1. X. 1950; sklenitelj za- 
varovanja: zavarovanec In koristnik 
Je ob doživetju Pretnar Slavko, v 
Primeru smrti Pretnar Terezija; za- 
varovalna vsota 100.000 starih din, 
aanasaja vrednost 1.480 din. 

izgubljene polio© š\ 8,023.022 za. 
varovalnice >Feniks<, začetek zava- 
•yanja: l.x. 1931, konec 1. X. 1951; 
sKienitewT    zavarovanja,   zavarova- 
nec   m   koristnik   je   ob   doživetju 
rretnar Slavko, koristnik v primetu 
smrti: prinesite]j police; zavaroval- 
na vsota:  50.000 starih din.  današ-- 

nja vrednost police 3.260 din. Pri- 
glasitveni  rok:   dva  meseca  od  tr 
objave. 

Okrajno sodišče I, v Ljubljani 
dne 9. februarja 1963, 

Oklic dedičem 
O 557/52-11 597 

Andervald Ivana vd. Colmar roj. 
Dolžan iz Kranja Prešernova 19, je 
umrla 18. VIII. 1952, zapustivši na- 
redbo poslednje volje. Njen sin 
Colmar Ivan se pogreša. Priglasit- 
veni rok: šest mesecev od te ob- 
jave. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 20 januarja 1953. 

O  197/52-9 11395 

Hočevar Marija, zasebnica iz Žu- 
žemberka, je umrla 28. L 1952 v 
Domu onemoglih v Ponikvah pri 
Velikih Laščah. Po njej ni bila naj- 
dena nobena poslednja volja. Sodi- 
šču ni znano, ali so po njej kakšni 
krvni sorodniki, ki bi bili upošteva, 
ni kot zakoniti dediči. Za skrbnika 
zapuščine je bil postavljen Hotko 
Slavko iz Žužemberka. Priglasitve- 
ni rok: eno leto od te objave. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 4.  decembra  1952. 

Razne objave 

Poziv upnikom in dolžnikom 
naj   v   danem   roku   priglasijo   terjatve 
oziroma  poravnajo  svoje obveznosti do 
podjetij   v   likvidaciji,   sicer   se   bod» 

dolgovi sodno izterjali. 
2152 

Čevljarska   produktivna   zadruga 
z. o. j. Logatec je prešla v likvida- 
cijo. Priglasitveni rok: 14 dni po tej 
objavi. 

Likvidacijska   komisija 

2043 
Z odločbo Zabavnega gledališča v 

Ljubljani kot operativnega vodstva 
z dne 14. I. 1953 je prešla DUR kul. 
turno-propagandnih ustanov v Ljub- 
ljani, Prečna ulica 6, v likvidacijo, 
Priglasitveni rok: 30 dni po tej ob- 
javi. 

Likvidacijska komisija 
916 

Potrošniška zadruga Mengeš je 
na podlagi sklepa občnega zbora 
20. III. 1952 prešla v likvidacijo. 
Priglasitveni rok: en mesec od to 
objave. 

Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
preklicu jejo 

Ačko Ivan, Smolnik pri Rušah, 
osebno izkaznico, reg. št. 16165, ser. 
št. 0373620, izdano 1951 od OLO Ma- 
ribor okolica. 213T 

Ahčtn Pavla, Ljubljana, Razpot- 
na 8, osebno izkaznice Si. 86643/51. 
Izdana v, Ljubljani.   . attft 
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Ahhn Frančiška, Grosuplje, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 2253, ser. št. 
F-0002563, izdano od OLO Ljublja- 
na okolica. 2147 

Anžel Bogdan, Ljubljana, Emon- 
sku 4, osebno izkaznico št 2393/50 
in vojaško knjižico, izdano od vo- 
jaškega odseka v Ljubljani.     2023 

Ar ko Jože, ribarsko Izkaznico št 
94s, izdano v Ribnici. 2035 

Ažman Fanči, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št 21214/51, ser. št. 
F-0043524, in člansko sindikalno iz- 
kaznico, izdano v Ljubljani.     2081 

Bavdek Vekoslav, Ljubljana, 
člansko sindikalno izkaznico, izda- 
no  v Trbovljah. 965 

Bauman Silva, Pesnica, sedaj Vr- 
tiće pri Zg. Kungoti, osebno Izkazni- 
co, reg. št. 25308, ser. št. 0174327, iz- 
dano 1951 od OLO Maribor ok. 2142 

Bedenk Jerko, Ljubljana, Funtko- 
va 59, indeks TVš, fakulteta za ke- 
mijo v Ljubljani. 2084 

liedjanič Anton, Rače 163 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. št. 
31343, ser. ät. 0574621, izdano 1951 v 
Mariboru. 2136 

Bednjički Helena, Gradišče 1, p- 
Leskovec v Halozah, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 0244, ser. št. 0276154, iz- 
dano 4. V. 1951 v Ptuju. 7026 

Benedičič Janja, roj. Samec, Ljub- 
ljana, univerzitetno izkaznico, izda- 
no na pravni fakulteti L 1949.    2062 

Bok Frančiška roj. Bevčič, Sne- 
žatno 103, p. Kojsko, osebno izkaz- 
nico, ser. št. 0301779, reg. št.4138. Iz- 
dano v Gorici. 689 

Bremec Ivan, Šentjurij pri Celju 
99, osebno izkaznico, reg. št. 37509, 
ser. št. 0672019. 652 

Bre7ner Jurij, Sp. Hoče 50 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. št. 
8701, ser. št. 0578686, izdano 1951 od 
OLO Maribor okolica. 2139 

Brumec Stanislava roj. Tement, 
roj. 10. IV. 1931, Rošnja 25, p. Star- 
še, osebno izkaznico, reg. št 36956, 
«er. št 0262194. 

Cafnik Marija. Volicina pri Le- 
nartu, osebno izkaznico, reg. štev. 
18853, ser. št. 0386511, izdano 1951 od 
OLO Maribor okolica. 2010 

Capelaro Ana, Morje 54 pri Fra- 
mu, Maribor, osebno izkaznico, reg. 
it. 8265, ser. št. 0584750, izdano 1951 
od OLO Maribor okolica 2132 

Cigula Jožef, Domava 21, p. Mo- 
Skanjci, osebno izkaznico. 889 

Čanak Zora, Kranj, Cankarjeva 8, 
osebno izkaznico  reg.  St 9882. 807 

Cede Cecilija, Velenje 38, osebno 
izkaznico, reg. št. 10214, ser. št 
F-0433529. 808 

Cerne Srečko, Ljubljana, Novi 
blok II, osebno izkaznico, reg. št 
63082/51, ser. št F-0085392, izdano v 
Ljubljani. 2108 

černigoi Jože/, Podkraj 61, p. Col, 
osebno izkaznico reg. ät 49200, ser. 
It. 0325733. 747 

Čurin Mirko, Maribor, Gosposka 
10, prometno knjižico za motorno 
kolo št. S-5667. znamke NSU, št ša- 
tfj« 1146095, it motorja 418615. 2006 

Dimnik Franc, Ljubljana-Polje, 
Studenec 58, osebno izkaznico, reg. 
št. 84273,51, ser. št. F-0106583, izdano 
v Ljubljani. 966 

Uokl Ivo, Maribor, Heroja Braci- 
•• 20, osebno izkaznico, reg. št. 
47742, ser. št 0045190, izdano 1951 v 
Mariboru. 2129 

Druškovi'č Angeia, roj. Kalin, 
Ljubljana, Bernekerjeva 22, osebno 
izkaznico, reg. št 76989, ser. št. F- 
0099299, izdano v Ljubljani.       2109 

Elektro Celje, Mariborska cesta 2, 
prometno knjižico avtomobila »Dod- 
ge*. 878 

Faganel Ivan, roj. 28. 111. 1905, 
Vrtojba 287, Gorica, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 38337, ser, št. 02959, iz- 
dano v Gorici. 953 

Felser Veronika, Celje, Cinka r- 
niška pot 2, osebno izkaznico, reg- 
st. 9798, ser. št. 06009S4. 856 

Ferme Leopold, rudar, Brezje 28, 
p. Izlake, osebno izkaznico, reg. št. 
20456, ser. št. 0733766, izdano v Ir- 
bovljah. 798 

l'ister Zofija, Ljubljana, Prijate- 
ljeva 1, osebno izkaznico, reg. št. 
77738/51, ser. št. F-0100049, izdano 
v Ljubljani. 992 

Frangeš Zofija, Sp. Hoče pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. št. 
41587, ser. št. 08764447, izdano 1952 
v Mariboru. 2021 

Gazvoda Janez, Brusnice 69, oseb- 
no izkaznico, ser. št. 0520914.      2045 

Gabrovec Stane, Ljubljana, Gra- 
dišče 8b, osebno izkaznico, reg. št. 
8205'50, ser. št, F-0050515, izdano v 
Ljubljani. 967 

Giuliatti Franc, Trbovlje II št. 
92, tesar pri »Ogradu«, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 23002, ser. št. F- 
0724312, izdano v Trbovljah in sin- 
dikalno izkaznico. 891 

Golobic Milena, roj. Žagar, Ljub- 
ljana, osebno Izkaznico, reg. št. 
87020.'51, ser. št F-0109330, izdano v 
Ljubljani. 2063 

Gombač Ivana, Trnovo, Ulica To- 
neta Tomšiča 332, p. Ilir. Bistrica, 
o~-bno izkaznico, reg. št 8905, izda- 
no v Ilir Bistrici. 2028 

Gozdno gospodarstvo, Celje, Jur- 
čičeva 1, avtomobilsko evid. tablico 
št. S-4750. 875 

Gustin Marija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. ät 2808/51, ser. št. 
F-0025118, izdano v Ljubljani.   2148 

Hafner Slavica, Jesenice, Kosova 
6, osebno izkaznico, reg. št. 2982. ser. 
št G-347692. 2118 

Ham Antonija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št 3398•»'51, ser. St, F- 
0056298, izdano v Ljubljani.      2036 

Hari Evgen, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št 83676-52, »er. št. 
0105986, izdano v Ljubljani.      2024 

Hecl Anton, Maribor, židovska 14, 
oeabno izkaznico, teg. št 2227, ser. 
Št 009539, izdano v Mariboru. 2127 

" Holderman Frida, Maribor-Stu- 
denci, Limbuška 13, sindikalno knji. 
žico, izdano 1948 • Mariboru.   2016 

Hrastnik Jože, Domžale, osebno 
izkaznico, reg. št 10641, kdano od 
OLO •••• okolica. 2037 

Hrenovec Franc, Zabiče 12, Ilir- 
ska Bistrica, osebno izkaznico, reg. 
št 6216, ser. št. F-353526. 692 

Iljaš Ivan, Kmetijska šola, Grm 
pri iNovem mestu, osebno izkaznico, 
ser. št. 0324634. 2046 

Irgolič Justina, àtore 5b, osebno 
izkaznico, reg. št. 6690, ser. št 
0666504. 848 

Jakolič Alojz, Brunšvik 7 pri Ra- 
cah, osebno izkaznico, reg. št. 5153, 
ser. št. 0578409, izdano 1951 od OLO 
Maribor okolica. 2007 

Jakšič Ivan, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 76157/51, ser. št. F- 
0098447, in člansko sindikalno izkaz- 
nico, izdano v Ljubljani. 2082 

Jelovšek Rudo, Tešanovci, p. Mart- 
janci, roj. 1925, osebno izkaznico, 
reg. št. 8609, ser. št. 0090319.       625 

Jenko Anica, Kranj, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 31432, st>r. št. F-0210362, 
izdano v Kranju. 2083 

Jerič Ana, Ljubljanu, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 53348/51, ser. št. F- 
0075658,  izdano  v  Ljubljani.      2110 

Jerin Albert, Celje, Miklavški 
hrib 4, osebno izkaznico, reg. št. 
16130, ser. št. 0729440 in osebno Iz- 
kaznico, reg. št 16129, ser. št. 0729439 
na  ime  Jcriu  Franjo. 881 

Jerkič Alojzij, Kranj, indeks TVš 
strojne  fakultete,   Ljubljana.    2038 

Jevšinek Marija, Strmec pri Ce- 
lju, osebno izkaznico, reg. št. 47629, 
ser. št. 0657741. 870 

Jug Jože, Maribor, Maistrova 26, 
osebno izkaznico, reg. št. 10627, ser. 
št. 0018837, izdano 1951 v Mari- 
boru. 2011 

J uric Franc, Maribor, Gorkega l, 
osebno izkaznico, reg. št. 21779, ser. 
št. 0019197, izdano v Mariboru.   2138 

Kuisersberger Franc, Maribor, 
Praprotnikova 20, osebno izkaznico, 
reg. št 30953, ser. št. 0033101, izdano 
1951 v Mariboru. 2145 

Keblič Anton, Frankolovo pri Ce- 
lju, vojaško knjižico in izkaznico za 
kolo. - 883 

Kibic Janez, Dvorje 57, osebno 
izkaznico, reg. it. 12876, izdano v 
Kranju. 968 

Kiš Franjo, Višnja vas 2 pri Ce- 
lju, osebno izkaznico, reg. št 229074 
in šofersko knjižico št. 2330.      882 

Klemencič Klara, Maribor, Mlin- 
ska 5, osebno izkaznico, reg. št 
41059, ser. št. 0041297, izdano 1951 v 
Mariboru in sindikalno knjižico št 
102770, izdano v Mariboru.        2146 

Klovar Terezija, Celje, Pohorska 
41, osebno izkaznico, reg. št. 6536, 
ser. št 0596647. 847 

KDZ Kobanci, Križ nad Maribo- 
rom, okroglo štampiljko z besedi- 
lom: Kmetijska obdelovalna za- 
druga z o. j. »Kobanci«, Križ nad 
Mariborom. 628 

Kokol Marija, Sv. Marjeta ob Pes- 
nici, osebno izkaznico, reg. št 42962, 
ser. št. 0571835, Izdano 1951 od OLO 
Maribor okolica. 2128 

Kolbl Friderik, Kamnik mesto 85, 
spričevalo za kurjača, izdano 1939 
v Murski Soboti, 2025 
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Kompoš Marija, Vitanje pri Celju Manovski Špela, Celje, Aškerčeva Ozek Mihael; Celje, Nova vas 33, 
12, osebno izkaznico, reg. št. 53080, 2, osebno  izkaznico,  reg. št.  17571, osebno izkaznico, reg. št. 4676, ser. 
ser. št. 0678196.                                859 ser. št. 0607675.                                869 št 0593403, in  šofersko knjižico št 

Kos Franc, Celje, Zagrad 7, oseb- Marčič  Anton,  Preša   7,  p.   Maj- 739.                                                  884 
no izkaznico, reg. št. 47809, ser. št. šperk, roj. 17. I. 1901, osebno izkaz- Pačnik  Alojz,  Celje, Vitanje  20, 
0392119.                                              866 nioo, reg. št. 41628, ser. št. 0285865, osebno izkaznico, reg. št. 25324, ser. 

Kostanjevec   Zora,   Maribor,   Stu- «<W v Ptuju.                             2120 št   0777184.                                       872 
denci, Marmontova 27, osebno izkaz- Marcič   I« rane,   Zg.   Polskava   pri . Pajzlar  Jože,   PetanjcI 45, p.   11- 
nico   reg   št   39054   ser   št   0569821 Pragerskem, osebno  izkaznico,  reg. šina, osebno izkaznico, reg. št. 1923b, 
izdano  1951 od OLO Maribor oko- š*; »»».«'• št. 0589898, izdano 1951 ser   št  G-0100946.                          2115 
lica,                                               2144 °" OLO Maribor okolica.          2019 Pauko   Adolf,   Placar  69,  zdaj v 

Kozole Marko, Vojnik 92 pri Ce- Marko  Stanko,   Podcerkev   14,  p. Ljubljani, Zelena pot, Samski dom, 
lju  osebno izkaznico, reg   št 52877, Stari trg pri Rakeku, osebno izkaz- osebno izkaznico, reg. št 9802, ser. 
ser'  št   0677993          '       '            860 nico. registrska št 4949, serijska št. št. 0252115.                                        993 

v     \-a    •         T -X    r •. i,„i- i,„ F-0615258.                                          810 Penca Ana, roj. 5. V. 1912, Maver- 
23   riti   XI   192J cLt izkS MavMr   Jožefa,  Sušica,   p. Krka, len, čr,.     el, zdaj v Kranju, Ljub. 
J •£ J; IL  i!««  w/linn l •?•• osebno   izkaznico,    reg.   Št.   10360, Ijanska 1, delovno knjižico.      2052 co, registr. štev. 1418, izdano v kra- sef   št   ¥_•••< [zd&no  od  OLO Perše Elizabeta ro].J Grabar, roj. 

n]?„.      ,,   ..     .,„.•       ir„*„;„v„ Ljubljana  okolica.                      2065 13. XII. 1929, Erjavci 8, p. Vitomar- 

Ä1Kt:• •••••^  I" «ft S
Ce'r1tebn0°25Ì2kiaZnÌa>>  "* * "S 

ser. št 0030422, izdano 1951 v Mari- ?± * ^^%^ ^»JJ; »&& f• Podgorci  55,   •$ 

vî'nwix  -7,1^1,0   1 i„ki;„„,.   „toiT št 0281932.                                        698 osebno izkaznico in izkaznico za ko. 
„„ [ tJ„ n- «   iS   VJ   oteìi   \Ì" MHmilovič Kosta,  Celje, Cankar- lo, izdano  v Ptuju.                    10940 
i? ?SS in %,L    313 l-„l• Je• 13, evid. tabi. št. S-4698.     874 Pevec  Josip,  Zabukovka pri Ce- 
fil-nV  ,n  t'^L i Ä nnl % Mihelic Jožef,  Draženj vrh   Velka lju, Samski Som, osebno izkaznico, 
izkaznico, izdano v Ljubljani.   20S5 Cmur^ku  oSebno izkaznico, reg. reg. št 41416, ser. št 06S9555       862 

Kramar Milan, Kamnik mesto 43, gt# 7306  ser gt 0064106. izdano 1951 Plajnšek   Karol,   Maribor,   Melj- 
roj. 23.   VI.  1933, osebno  izkaznico, od QLO Radgona. ska   28,  osebno   izkaznico,   reg.   št 
reg. št. 13308, ser. št. F-459618, izda- Miklavc   Angela,   Polzela,   Celje, 51249, ser. št. G-0052165, izdano 1951 
no 29.•.  1951  v Kamniku.          893 §t.   Andraž   155,   osebno   izkaznico, v Mariboru.                                    2008 

Kristl  Stanko,  Pesniški  dvor  pri reg. št. 31211, ser. št 0646721.       854 Pleterski   Marija   roj.  Poznic   18. 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. Mlakar Greti, Bukovica, Šmartno VIII. 1914, Videm 89, Krško, osebno 
25030,  ser.  št. 0164649,  izdano  1951 pri Litiji   osebno izkaznico   reg. St. izkaznico,   reg.   št.   27692,   ser.   št. 
od OLO Maribor okolica.          2015 ^^t  seT\  g{,  F-0161849   izdano od 0406002, Izdano v Krškem.        2033 

Kuhar Danica,  Ljubljana, Čufar- OLO Ljubljana okolica.             2040 Podjetje »Surovinac, Maribor, Tr- 
jeva   19,  osebno izkaznico,  reg   št. ••••• janez  Petk<,yec 30, osebno faška 95' end   tablico št S-5407 za 
6713•51. ser. št. F-0089443,    izdano izkaznic0(

J reg    št.   43675,   ser.   št. to•r,n/ *7*••-                        2140 
v Ljubljani                                   2086 0151685,   zdano od OLO Ljubljana ./'JAl!??' Ce}£ »*•?^• 

Kunst Tatjana, osebno izkaznico, 01«,••„                                           2111 21, osebno izkaznico, reg. »t. 312o, 
reg. št. 50232/51, ser. št. F-0072562 iz- Mohorko   štefanija    gkrblje   24, ••^•,•„•  *»„„. 11 nr- •? 
dano v Ljubhani.                          2064 MaiŠDerk   roi   12   XIÎ   1928  osebno ,. PoSel?ek Franc, kasaze 11 pn Le- 

Kunšič    Jufiiana,    Krnica    15. p. ffiScS ^g.   it   «tt^'^TÎt J?' ««đ»» I«J««nico. reg. št. 12886 
Gorje pri Bledu, osebno izkaznico, 028930   izdano 1951  v Ptnin        957 sc£ .st* .^v140--                    ..   ö" 
reg. št 18733, ser  št.0809643       919 ^Sh Franc   Celje, SpJ"ludinja , •0•6 Marija, RupreCe 13   Marje- 

Kvartic Franc, Celje, Mariborska u  osebno tekaznico
J
f Veg   št. 15866. ft 0,bieSn,Ci,
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54, osebno Izkaznico, reg. št. 12249, ^l  gt 0605972                               846 št' •40' ser' š,t# °8**181, Izdano 1951 
ser. št. 0602382.                              868 ÏV   , •?»•-                    ,    01 od °LO Maribor okolica.           2123 

Lendaro Marita rot  Perduh  Loka •••••• Ivan£' 4 t
Kna?ota 21 R? Potočnik Anton.Vrzdenec, delovno Lendaro Manja roj. Verdun  ^••• Mariboru, osebno izkaznico, reg. št knilžico št   1411231   i?dano v Liuh- 

pri Zidanem mostu, osebno izkazni- 2b259, ser. št 0192139, izdano 1951 od u^l                                              M12 
$J«?&8               '          '   ***'     olà 0L0 Maribor okolica.                2134 J pomnik    Karolina     Celje,   Pod 
°rSk    Elizabeta    Maribor, ^ DÄSUÄ JSaJS? ^ £ ^W^ AS^^ % 
Ä^s?r'Ä°^ÄnO%l "0•, ser. št. 0494381. izdano v čr- ^••• Martiale.   88.   * 

Llpiccr  Elvira,   roj.  2.   VI.   1932, riboru,   osebno   izkaznico,   reg.   št 0809806 '                                '          900 
Šmartno 89, p. Kojsko, osebno izkaz- 2090  ser. št. 0582601, izdano 1951 od p0tocn.ik Neža, Podplat, Grliće 23, 
pico, reg. št. 17477. ser. št. 0333841, OLO Maribor okolica                  2125 osebno jzkaznico. reg. IL 3388, ser. 
izdano v Gorici.                            801 Obrez Antonija, Vrbno 41, Sent- g^ 790758                                        857 

Lipovšek Helena, Rimske Toplice, Jurij  pri  Celju, osebno  izkaznico, Porebšek     Silvester,     Ljubljana, 
Lokave 31, osebno izkaznico, reg. št. reg. St. 38124, ser. št 0675334 m iz- Podutiška 68, osebno izkaznico, ree. 
18375, ser. št 0650287. in osebno iz- kaznico za kolo znamke >Diirkopc, gt   61991/51, ser. št F-0064301, izda- 
kaznico, registrska štev. 18374, ser. •*-•,189••745/,     .     x          „ .    . *5 DO v Ljubljani.                              969 
štev. 0650286 na ime Lipovšek JuK- Okorn Marija,  štore, Pečovje  3, Prašnikar Ferdo, Okrogliče 41, p. 
Jana.                                               880 osebno izkaznico, reg. št 8458, ser. Razbor prl Loki, osebno izkaznico, 
, LopiC Alojzija, Vosek 9, Sv. Mar- st. 0671273.                            .        871 reg> §t. 35354, ser. Jt. F-0748544, iz- 
jeta v Slov. goricah, osebno izkaz- Omejec      Doroteja,      Ljubljana, dano v Trbovljah.                       2076 
niço, reg. št. 10522. ser. št. 0384206, osebno izkaznico   reg. St. 56142   ser. pretnar   Jure.   Naselje >Gradis<, 
Izdano 1951 od OLO Maribor oko- Jtevrika   F-0078452,   izdano   1951   v Jesenice, osebno izkaznico, reg. št. 
Uca.                                               2131 LJuMJ"";   _     ,   ,    „ ,.    „ ,2.088 10263, ser. št. G-354978.                960 
n Lužar Angela, št Jurij, Gornji trg Oplotnik Dominik, Celje, Dečkov Prhaj jože> Blejska Dobrava 43, 
25, osebno izkaznico, reg. št. 8245, "S   1&,  osebno   izkaznico,   reg.   št. osebno izkaznico, reg. št. 3045, ser. 
ser. št. 0671060.                             850 16859. ser. št, 641741.                    853 èt 299755, izdano r RadorJtfid.   2091 

MallC Nada, Ljubljana, osebno iz- Osenjak Ana, Podkraj 29, Hrast- Prikežnik Jože, Ljubljana, Gerbi- 
kaznico, reg. št. 835o3'52, ser. št. F- nik, osebno izkaznico, reg. št 28506, Ceva 51, osebno Izkaznico St. 8677, 
0105818, izdano v Ljubljani.      2087 izdano v Trbovljah.                   2000 izdano v Slovenjem Gradcu.      99* 
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Prinegg Marta, Maribor-Studenci, 
Golobova 1, osebno izkaznico, reg. št. 
21078, ser. št. 0572932, izdano 1951 
v Mariboru. 2012 

Ravnikar Borut, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 73580/51, ser. 
št. F-00S5690, izd. v Ljubljani.   2113 

Rastresen Matija, Tržič, Polakova 
5, osebno izkaznico, registrska štev. 
5501. 2121 

Rebec Vida, Radohova vas 27, 
osebno izkaznico št. 7763, izdano od 
OLO Pivka na Krasu. 970 

Rebek Rudolf, Ljubljana, osebno 
Izkaznico, reg. št 7343151, ser. št. 
F-0195741, izdano v Ljubljani.   2041 

Rekar Avgust, Kresniške poljane, 
Jevnica, vojaško knjižico, izdano od 
vojaškega odseka v Valjevu.     971 

Rogelj Marija, Srednja vas, p. 
Semič, osebno izkaznico, reg. št. 
10919, ser. št. 0494229, izdano 51. I. 
1951. v 811 

Rozman Franc, Veliko Mlačevo, 
osebno izkaznico, reg. št. 1729, ser. 
št. F-0002039, izdano od OLO Gro- 
suplje. 2113 

Sever Franc, Sanabor 21, p. Col, 
osebno izkaznico, reg. št. 49649, ser. 
št.  0326558. 961 

Sinkovič Frančiška, Ljubljana, 
Kolodvorska ulica, osebno izkaznico, 
reg. št. 51818'51, ser. št. F-0074128, 
izdano v  Ljubljani. 972 

Slapar Jakob, Breg 14, p. Komen- 
da, osebno izkaznico, reg. št. 15254, 
eer. št. F-0461164, izdano v Kam- 
niku. 973 

SJameršak Martin, Maribor, Rad- 
vanjska 61, osebno izkaznico, reg. 
št. 45597, ser. št. 0047684, izdano 1951 
v Mariboru. 2014 

Slejko Rozina roj. Jerič 6. I. 1922, 
Kobdilj 9, p. Štanjel, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 4742, ser. št. 0205452, iz- 
dano 22. I. 1951 v Sežani. 631 

Slemenšek Marija, špltalič, Slov. 
Konjice, roj. 14. I. 1930, osebno iz- 
kaznico, reg", št. 20516. 893 

Smodiš Aleksander, Stanjevcl 69, 
p. Petrovci, roj. 27. I. 1921, osebno 
izkaznico, registr. št. 13525, ser. št. 
00966235, izdano v M. Soboti.        812 

Smodiš Marija, Lipa 53, p. Beltin- 
ci, roj. 29. XI. 1931, osebno izkazni- 
co, reg. št. 16380, ser. št 0240690, iz- 
dano v M. Soboti. 2059 

, Stare Marija, Naklo 2 pri Kranju, 
osebno izkaznico reg. št 5246.   2060 

Stare Albert, roj. 24. XI. 1914, 
Kortine 66, p. Črni kal, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 12146, ser. št.0212856, 
izdano 27. XII. 1950 v Sežani.     989 

Stresen Ljudmila, Ljubljana, Raz- 
potna ulica, osebno izkaznico, reg. 
št. 12525/50, ser. št. 0034835, izdano 
v Ljubljani. 2149 

Stropnik Bibijana, Maribor, Stu- 
dencu, Sokolska 105, osebno izkazni- 
co, règ. št 49258, ser. št. 0049780, Iz- 
dano 1951 v Mariboru. 2017 

šajna Silva, Maribor, Koroška 56, 
osebno izkaznico, reg. St. 1525, ser. 
St. 0008837, izdano v Mariboru. 2143 

Šalej Jože, šentjurij 89 pri Celju, 
šofersko knjižico št 2167. 876 

samec Katarina, Ročica 2, Jakob- 
ski dol v Slov. goricah, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 30609, ser. št. 0191042, 
izdano 1951 od OLO Maribor oko- 
lica. 2126 

Sarf Frančiška, Tacen 95, osebno 
izkaznico, reg. št. 26719, ser. št. 
F-0151029, izdano v Ljubljani.   2150 

Šega Leopold, Ljubljana, Poljan- 
ska 21, preklic o osebni izkaznici, 
reg. št. 98832/51, ser. št. F-0121142, 
izdani v Ljubljani. 974 

Šinkovec Antonija, Celje, Babno 
15, osebno izkaznico, reg. št. 16019, 
ser. št 0606325, in osebno izkaznico, 
reg. št. 16180, ser. št. 0606484, na ime 
Šinkovec Jože. 879 

Širok Ivanka, Vrhnika, Ob poto- 
ku 32, osebno izkaznico, reg. št. 
38849, ser. št. 0146859, izdano od 
OLO Ljubljana okolica. 975 

Škrabec Franc, Ljubljana, pro- 
metno knjižico motornega kolesa 
znamke »Zindopp«, štev. motorja 
10923, št. okvira 617759. evid. štev. 
S-6382. 2151 

Škrubej Ivan, Celje, Breg 18, 
osebno izkaznico, reg. št 7023, ser. 
št. 0602308. 851 

Soline Alojz, Rogatec 113, roj. 27. 
IV. 1920, vojaško knjižico. 813 

Štefko Kristina, Filovci 1/c, p. Bo- 
gojina, roj. 1935, osebno izkaznico, 
reg. št 2951, ser. št. 084661. 803 

šterk Jože, Ljubljana, Cesta v 
Mestni log, osebno izkaznico, reg. 
št 16467/50, ser. št. F-0038777, Izda- 
no v Ljubljani. 976 

Štrukelj Vinko, Ljubljana, Hreno- 
va 17, osebno izkaznico št. 0079488, 
izdano v Ljubljani. 2026 

Švent Edvard, Bistra 3, p. Borov- 
nica, osebno izkaznico, reg. št. 
11830, ser. št. 0385049, izdano v Ra- 
dovljici. 2066 

Švigelj Franc, Srednja vas 24, 
Lavrica, vojaško knjižico, izdano 
od  roj. odseka  v Ljubljani        977 

Tanko Marija, Srednja vas 20, p. 
Semič, osebno izkaznico, reg. št. 
10930, ser. št 0494240. 809 

Tekavec Marija, Celje, Titov trg 
6, osebno izkaznico, reg. št. 17107, 
ser. št. 0607212. 849 

Tekstilna tovarna, Prebold S. d., 
Celje, evid. tablico št S-4920.   877 

Thaler Alojz, Studeno 1, osebno 
izkaznico, reg. št. 35696, Izdano v 
Kranju. 991 

Tomažin Ana, roj. Baje 25. VIII. 
1892, osebno izkaznico, reg. št. 36808, 
ser. št. 0381118, izd. v Krškem.   963 

Tomše Ana, Ribnica 50, osebno 
izkaznico, teg. št 11430, ser. št 
0557740 899 

Toplak Marija, Celje, Trubarjeva 
1, osebno izkaznico, reg. »t. 374, ser. 
št. 0590434. -       864 

Urlaub Vinko, ••• 71 pri Selnici, 
osebno izkaznico, reg. št. 36634, ser. 
št 0197953, izdano 1951 od OLO Ma- 
ribor okolica. 2004 

Vengust KareL Celje, Stanetova 1, 
osebno izkaznico, reg. št 203, ser. 
št 0590914. 863 

Veber Ferdo, Sv. Jurij ob Taboru, 
Kaplja, 37, osebno izkaznico, reg. št. 
10485, ser. št. 0679302. 861 

Vizjak Martin, Celje, Čret, 119, 
osebno izkaznico, reg. št 3175, ser. 
št 0597509. 865 

Vodnjov Marjan, Ljubljana, Po- 
ljanska 28, osebno izkaznico, reg. 
št. 3903 ser. št. 0193213. izdano od 
OLO Kranj okolica. 2068 

Vogrin Ivan, Voličina v Slov. go- 
ricah, osebno Izkaznico, reg. štev. 
18842, ser. št. 0586520, izdano 1951 
od OLO Maribor okolica. 2133 

Vogrlnčič Franc, Bakovci 35, p. 
Murska Sobota, osebno izkaznico, 
reg. št 30499, ser. št. 0112209.     762 

Volmajer Pavla, Slemen 52, Sel- 
nica ob Dravi, osebno izkaznico, 
reg. št. 28152, ser. št. 0172757, izdano 
1951 od OLO Maribor okolica.   2141 

Volovšek Ivana, por. Hajdin, Gor- 
nji grad, osebno izkaznico številka 
8162/50, izdano v Ljubljani.       2069 

Zagozda Štefanija, Studenice 1 pri 
Poljianah, osebno Izkaznico, reg. št. 
16864, ser. št. 0771184, Izdano 1951 v 
Poljčanah. 2135 

Zakošek Alojz, Celje, Aškerčeva 
11, osebno izkaznico, reg, št. 16042, 
ser. št. 0606348, in železniško režij- 
sko izkaznico št 154424. 886 

Zalar Pepca, Beč 4, Begunje nad 
Cerknico, osebno izkaznico, Izdano 
v Postojni. 2089 

Žemljic Antonija, Maribor, Pipu- 
ševa 28, osebno izkaznico, reg. št. 
48544, ser. št. 0048866, izdano 1951 v 
Mariboru. 2018 

Zidanski Angela, Celje, Gregorči- 
čeva 4, osebno izkaznico, reg. št. 
10247, ser. št. 0601433. 867 

Zrnko Mirko, Maribor, Rozinova 
9, osebno izkaznico, reg. št. 0726, 
ser. št. 0013936, izdano 1951 v Ma- 
riboru. 2020 

Zupančič Anton, Maribor, Beo- 
grajska 29, osebno - Izkaznico, reg. 
št. 166549, Izd. 1951 v Beogradu. 2013 

Zupančič Slava, šmarjeta 19, 
oseb. izkaznico ser. št. 0520280. 2044 

Žagar Ludvik, tesar, Gradiš IMM, 
Zenica, osebno izkaznico reg. št 
56915, izdano v Zenici. 804 

Žohar Matija, Maribor Melje, He- 
roja šaranovlča 22, osebno izkazni- 
co, reg. št 29455, ser. Št 0022614. iz- 
dano 1951 v Mariboru. 2009 

Žulovec Zinka, Zgornja Zadobro- 
va 44, osebno izkaznico, reg. št 
50605/51, ser. št. F-0072915, izdano v 
Ljubljani. 2090 

Žun dr. Anton, Jezersko 2, član- 
sko sjfedikalno Izkaznico, izdano 
1946 od sindikata prosvetnih delav- 
cev v Ljubljani. 2027 

Žunkovič Marjana, Maribor, Vi- 
narska 30, osebno izkaznico, reg. št 
6802, ser. št. 0016613, izdano .1951 v 
Mariboru. 2150 

Izdaja  »Uradni  Ust  LRS« — Direktor  la  odgovorni   urednik:  dr. Rastko  Močnik —  tiska  tiskarna  »Toneta  Tomšiča« 
y LJut>l}ani 
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Stopnja AS 
119 Elektroindustrija: 

Elektromehanične   delavnice   Črnuče   pri 
Ljubljani       ...                       ... 300 
>Elma<, tovarna elektromateriala, Črnuče 420 

120 Kemična industrija: 
Kemična  tovarna,  Domžale     .... 650 
Tovarna   lakov,   prej   Marx   Domžale     . 2.150 
»Color«, tovarna barv in lakov, Medvode 2.250 
Tovarna barv >Jubc, Dol pri Ljubljani     . 480 

121 Industrija gradbenega materiala: 
Kresniška   industrija   apna,   Kresnice     . 140 
Krajevna opekarna, Boštanj — Grosuplje 50 
Krajevna opekarna, Črnuče pri Ljubljani 53 
Okrajna opekarna, Ig pri Ljubljani   .     , 55 
Okrajna opekarna, Mengeš      .... 90 
Okrajna opekarna, Radomlje   .... 100 
Okrajna opekarna, Vodice       .... 50 
Okrajna opekarna, Verd   —   Vrhnika     . 70 

122 Lesna industrija in eksploatacija gozdov 
Tovarna   upognjenega   pohištva,   Duplica 138 
Okrajna  lesna  industrija,  Podpeč     .     . 140 
Tovarna glasbil, Mengeš    ...... 80 
»Silva«,   gozdno   in   lesno   gospodarstvo 
Agronomske   in   gozdarske   fakultete   v 
Ljubljani       .                                  ... 137 
Okrajna lesna industrija, Polhov Gradec 140 
Okrajno mizarsko podjetje, Medvode    . 120 
Lesna industrija Domžale, sedež Domžale 116 
Okrajna lesna industrija, Litija   ... 160 
Lesnoindustrijsko podjetje, Ljubljana     . 143 

123 Industrija lesovine, celuloze  in   papirja: 
Tovarna  celuloze  in   pinotana,  Goričane 1.133 
Tovarna papirja, kartona in lepenke, Ko- 
Iičevo       .             1.050 

124 Tekstilna industrija: 
Tekstilna   tovarna   »Motvoz   in   platno<, 
Grosuplje  245 
Predilnica »Litija« v Litiji  2.000 
Tekstilna tovarna Medvode, Medvode     . 1.250 
Tovarna   sanitetnega   materiala.   Vir   pri 
Domžalah  250 
Industrija platnenih izdelkov, Jarše   .     . 650 
Mestno podjetje »Svilanit«, Kamnik   .     . 686 
»Universale«, tovarna klobukov in slam- 
nikov, Domžale  110 
>Rašica€, tovarna čipk in pletenin, Tacen 
— Gameljne  110 
Tovarna fllca, Mengeš   .     .     .     .     .     . 110 
Tovarna   pozamenterije   >Trak<,   Mengeš 110 

125 Industrija usnja in obutve: 
Tovarna usnja, Šmartno pri Litiji     .     , 1.300 
Industrija usnja, Vrhnika  120 
Tovarna  usnja,  Kamnik     ..... 120 
Tovarna  kovčkov   in   usnjenih  izdelkov, 
Domžale   .            110 

127  Živilska industrija: 
Mesno podjetje, Stična  110 

Stopnja AS 
2ivilska  industrija,  Kamnik    .... 350 
Mlinsko podjetje, Domžale      .... 110 

211   — 216 Državna kmetijska posestva    .    . 55 
412 Gradbeništvo: 

Okrajno   gradbeno   podjetje   Ljubljana 
okolica, 
Ljubljana      ......... 100 
Okrajno    gradbeno    podjetje    Ljubljana 
okolica, 
Grosuplje  101 
Okrajno    gradbeno   podjetje   Ljubljana 
okolica 
Kamnik,  sedež  Domžale 100 

511   Železniški promet — stopnja AS je dolo- 
čena z  republiškim  planom 

515   Cestni   promet: 
Avtopromet,  Kamnik  100 

611 — 617 Trgovina  60 
618  — 619 Gostinstvo in turizem    .... 55 

Obrtni obrati: 

Avtomchanična delavnica, Medvode . • 60 
Mehanična delavnica, Dol. Logatec . . 60 
Mestna mehanična delavnica, Domžale . 60 
Avtomehanična delavnica, Kamnik . . 60 
Karoserijska delavnica, Vir .... 60 
Mestno podjetje »Elektro«, Kamnik . . 55 
Elektrostrojno podjetje, Grosuplje . . 55 
»Kalcit«, podjetje za pridobivanje kame- 
nin,   Stahovica  65 
Mestna   izdelovalnica   cementnih   cevi   in 
umetnega kamna, Kamnik 55 
Mestno remontno podjetje, Litija   ... 60 
»Remont«, Medvode  60 
Mestno remontno podjetje, Domžale   .     . 60 
Barvarna >Oteks<, Smarca .... 60 
Krajevna mizarska in kolarska delavnica, 
Dol                  ... 60 
Krajevno mizarsko podjetje, Grosuplje     . 55 
Krajevna mizarska delavnica, Stična . 60 
Krajevno  obrtno  podjetje  »Lesni  obrat«, 
Borovnica  55 
Mestno splošno mizarstvo, Litija ... 60 
Krajevno splošno mizarsko  podjetje, 
Mengeš  55 
Krajevna žaga, Medvode    .           ... 60 
Krajevna mizarska delavnica, Medvode 60 
Tapetniška delavnica, Logatec . . .60 
Občinsko strojno pletiljstvo, St. Vid pri 
Stični  75 
Krajevntf klavnica, Vrhnika    .... 60 
Mestna mesarija, Domžale  60 
Mestno podjetje »Meso«, Kamnik   ... 60 
Krajevna  mesarija, Mengeš     .... 60 
Krajevna mesarija, Moravče    .... 60 
Krajevna mesarija, Brezovica .... 60 
Krajevna klavnica. Dvor    .           ... 60 
Mestna mesarija, Litija  60 
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Krajevna mesarija,  Kresnice 
Krajevna   mesarija,   Šmartno   pri    Litiji 
Krajevna mesarija, Ig  
Krajevna mesarija, Medvode   . 
Krajevna mesarija, Škofljica    . 
Krajevna mesarija, Črnuče 
Krajevna mesarija. Dol pri Ljubljani. 
Krajevna mesarija, Dol. Logatec 
Krajevna mesarija, Podpeč 
Krajevna mesarija, Horjul . 
Krajevna mesarija, Grosuplje   . 
Krajevna mesarija, Šmarje 
Krajevna mesarija, Vače 
Krajevna mesarija, Komenda   . 
Krajevna mesarija, Lukovica    . 
Parna pekarna. Dol. Logatec   . 
Mestna slaščičarna, Kamnik     , 
Krajevna pekarna, Šmartno pri Litiji 
Vsa druga obrtna podjetja .... 

Stopnja AS 
.  .   60 

60 

60 

60 
60 

60 

60 
60 
60 

60 
60 

60 

60 
60 

60 
55 

55 
55 
50 

2. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 
•tu LRS«. 

St. 816/1—53 
Ljubljana, dne 31. januarja  1953. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

7. 

Na podlagi prvega odstavka 17. člena ter 5. točke 
64. člena v zvezi s 96. členom zakona o okrajnih Ijud- 
tkih odborih izdaja Okrajni ljudski odbor Ljubljana 
okolica na seji okrajnega zbora in zbora proizvajal- 
cev dne 31. januarja 1955 

ODLOK 
o proračunu okraja Ljubljana okolica za leto 1953 

1. člen 
Okrajni proračun za leto 1953 s posebnimi pri- 

logami obsega: 
1. Okrajni proračun: 

z dohodki v znesku   ....   316,006.000 din 
in z izdatki  v znesku   .   .   .   316,006.000 din 

II. Predračune ustanov s samostojnim 
finansiranjem: 

z dohodki v znesku   .... 236,817.100 din 
in z izdatki v znesku   .   .   . 254,969.100 din 
in presežkom dohodkov .   .   . 30,000.000 din 
in  presežkom izdatkov .   .   . 48,152.000 din 

.2. člen 
Primanjkljaji v predračunih nstanov s samostoj- 

nim finansiranjem, ki znašajo skupaj 48,152.000 din, 
se krijejo z dotacijami iz okrajnega proračuna. 

3. člen 
Samo v pristojnost OLO spada razdeljevanje iz- 

datkov, ki so v proračunu OLO Ljubljana okolica 
določeni za razne organe državne uprave, ki se po 

potrebi na nova ustanovijo, in da določi njihove pred- 
račune kakor tudi da ob odpravi, spojitvi ali spre- 
membi okrajnih organov enako ravna s sredstvi, ki 
so določena v njihovih predračunih 

To pravico izvaja OLO po 2. odstavku 64. člena 
zakona o okrajnih ljudskih odborih. 

4. člen 
Svet za gospodarstvo OLO je pooblaščen, da sme 

pregledovati osebne in materialne izdatke v pred- 
računih okrajnih organov in zavodov in kontrolirati 
uporabo dotacij iz okrajnega proračuna. 

5. čten 

Kolikor ie ni izdana dokončna odločba o sistema- 
tizaciji, se sme Število uslužbenskih mest v okrajni 
upravi in ustanovah povečati samo s potrditvijo pred- 
sednika Sveta vlade LRS za zakonodajo in izgradnjo 
ljudske oblasti. Nove postavitve so dovoljene samo v 
mejah potrjene sistematizacije, če so v ta namen za- 
gotovljena v proračunu potrebna finančna sredstva. 

6. člen 
Svet za gospodarstvo OLO lahko ustavi izplače- 

vanje osebnih izdatkov, ki niso v skladu z zakonitimi 
predpisi. 

7. člen 

Ta odlok začne veljati z dnevom, ko se objavi 
v >Uradnem listu LRS«, uporablja pa se že od 1. ja- 
nuarja 1953 dalje. 

St. 815/1—53. 
Ljubljana, dne 31. januarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

8. 

Na podlagi 7. in 28. člena uredbe o potnih in se- 
litvenih stroških (Uradni list FLRJ, št. 59—693/52) ter 
1. točke 96. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih 
izdaja Okrajni zbor Okrajnega ljudskega odbora 
Ljubljana okolica na svoji seji dne 3K januarja 1953 

ODLOK 
o določitvi višine dnevnic za službena potovanja 

1. člen 
Za službena potovanja v mejah okraja Ljubljana 

okolica se določijo za uslužbence in delavce organov 
in zavodov okrajnega ljudskega odbora Ljubljana 
okolica, občinskih ljudskih odborov in ljudskih od- 
borov mestnih občin okraja Ljubljana okolica ter za 
uslužbence tistih uradov in ustanov, katerih delo je 
omejeno na območje okraja Ljubljana okolica, ne 
glede na to, ali gre za zvezne ali pa za republiške 
urade in ustanove oz", zavode, tele dnevnice: 

a) za uslužbence, ki so razporejeni od IV. 
plačilnega razreda navzgor v znesku   .   .   525 din 

b) za uslužbence, ki so razporejeni od IX. 
do V. plačilnega razreda in za visoko kva- 
lificirane delavce r znesku   ......   450 din 

c) za uslužbence, ki so razporejeni od X. 
plačilnega razreda navzdol in za vse dru- 
ge delavce v znesku 375 din 
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2. dien 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 
stu LRSc. 

St. 912/1—53 
Ljubljana, dne 51. januarja 1953. 

Predsednik OLO 
MIha Berač L r. 

4. člen 
Odlok su objavi v >Uradnem listu LRSc in r 

vseh naseljih te enote. Odlok stopi v veljavo takoj 
po objavi. 

St. P-pov-159/1 
Tržišče dne 29. januarja 1953. 

Predsednik Obč. LOr 
Rafael Titu Lx. 

Na podlagi 7. točke 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, ät. 19/52) izdaja 
Okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica na seji 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 31. ja- 
nuarja 1953 

ODLOK 
a odpravi odloka o nazivih in  plačah 

v logarski službi 

1. člen 

Z uveljavitvijo pravilnika u nazivih in plačah 
uslužbencev pomožne tehnične gozdarske službe 
(Uradni list FLRJ. št. 35-416/52), ki ga je predpisal 
predsednik sveta za kmetijstvo in gozdarstvo vlade 
FLRJ, je postal odlok o nazivih in plačah v logarski 
službi, ki ga je sprejel Okrajni ljudski odbor Ljub- 
ljana okolica na seji dne 31. maja 1952, St. pov. 
134/1—52, brezpredmeten in se zato odpravi. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem, ko se objavi v 

>Uradnem listu LRS«. 
St. 725/1—53 
Ljubljana, dne 31. januarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Miha Berili 1. r. 

11. 

Da bi se lahko izvedle nadomestne volitve r 
Občinski ljudski odbor Lenart v Slov. goricah v vo- 
lilni enoti št. IX. Zg. Žerjavci, izdaja občineki ljudski 
odbor na podlagi 13. člena zakona o volitvah in o 
odpoklicu odbornikov ljudskih odborov ter na pod- 
lagi sklepa, sprejetega na III. redni seji občinskega 
ljudskega odbora dne 11. I. 1953 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti St. IX. 

Zg. Žerjavci v občini Lenart v Slov. goricah 

1. člen 
Nadomestne volitve bodo r nedeljo dne 1. marea 

1953, od 7. do 19. ure. 

2. člen 

Ta odlok stopi v veljavo z dnem 11. januarja 
1953, ko je bil sprejet na seji občinskega ljudskega 
odbora. 

Lenart v Slov. goricah, dne 10. februarja 1953. 

Predsednik Obe. LOt 
Davorin ••• 1. r. 

10. 

Na podlagi 13. člena in 88. člena zakona o vo- 
litvah in odpoklicu odbornikov ljudskih odborov 
(Uradni list LRS, št. 19—91/52) ter na podlagi sklepa 
občinskega ljudskega odbora z dne 24. L 1953 iz- 
dajamo 

ODLOK 

o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 

Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 
št. 11, ki obsega tale naseija: Slančjd vrh, Krsiaji vrh, 
Jeprjek in Otavnik. 

2. člen 

Ker je odbornik Občinskega ljudskega odbora 
Tržišče za 11 volilno enoto tov. Brečko Ivan iz Slanč- 
jega vrha umrl, mu preneha mandat. 

3. člen 
Volitve bodo v nedeljo dne L marca 1953, 

Pregled „Uradnega lista FLRJ" 
št. 5 z dne 28. januarja 1953: 

24. Obrazložitev s podatki k zakonu o družbenem 
planu FLRJ za Leto 1953. 

25. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila 
k odločbi o znižanih prodajnih cenah ZP Industrij- 
ske produkte, ki so namenjeni za kmetijsko pro- 
dukcijo in ribištvo. 

26. Navodilo za sestavitev komisij za popis prebi- 
valstva. 

2T. Navodilo k uredbi o potnih in selitvenih stroških. 
28. Odločba o novih poštnih dopisnicah za notranji in 

mednarodni promet. 
Popravek ustavnega zakona o temeljih družbene in 

politične ureditve FLRJ in o zveznih organih obla- 
• 9ti In zakona za Izvedbo ustavnega zakona. 

Št 6 z dne i. februarja 1953: 
29. Zakon o spremembah In dopolnitvah zakona o 

vojaški obveznosti državljanov Federativne ljud- 
ske republike Jugoslavije. 

JO. Navodilo o obračunavanju in delitvi dohodka go- 
spodarskih podjetij po evidenci banke. 
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51. Mdep o drugi dopolnitvi sklepa o sindikalnih or- 
ganih, ki so pristojni za pritrditev k tarifnim pra- 
vilnikom gospodarskih  podjetij. 

Popravek odloka o reviziji in prepisovanju splošnih 
volilnih Imenikov in o pripravah za sestavo vo- 
lilnih imenikov za volitve poslancev v Zbor pro- 
izvajalcev. 

Popravek navodila o spremembah in dopolnitvah na- 
vodila k odločl>i o znižanih prodajnih cenah za 
Industrijske produkte, ki so namenjeni za kme- 
tijsko produkcijo in  ribištvo. 

Uradni list Vojaške uprave Jugoslovanske cone STO 
z dne 26  januarja 1953: 

Odredba komandanta  VUJA: 

1. Odredba št. 1 o razširitvi veljavnosti zakona FLRJ 
o dajanju amnestije in pomilostitve. 

2. Odredba št. 2 o razširitvi veljavnosti splošnega 
•••••• FLRJ o varstvu gozdov pred požarom. 

3. Odredba št. 3 o razširitvi veljavnosti temeljne 
uredbe vlade FLRJ o prometu z vnetlljivimi teko- 
činami 

4. Odredba št. 4 o razširitvi veljavnosit uredbe vlade 
FLRJ o prometu s strelnim orodjem, strelivom in 
razstrelilnimi sredstvi. 

5. Odredba št. 5 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
FLRJ o loterijah in drugih igrah na srečo. 

6. Odredba št. 6 o drugi spremembi odredbe Istrske- 
ga okrožnega ljudskega odbora o dolžnostih delo- 
dajalcev pri izvajanju socialnega zavarovanja in 
o višini ter načinu plačevanja prispevka za social- 
no zavarovanje. 

7. Odredba št. 7 o razširitvi veljavnosti odredbe o 
pobiranju davka pri izplačilu računov zasebni- 
kom. 

8. Odredba št. 8 o  razširitvi  veljavnosti  pravilnika 
o voznikih motornih vozil. 

9. Odredba št. 9 o razširitvi veljavnosti pravilnika 
o plačevanju  radijske  naročnine. 

10. Odredba št. 10 o popisu prebivalstva v Jugoslo- 
vanski coni STO na dan 31. marca 1953. 

IL Odredba št. 11 o razširitvi veljavnosti zakona LR 
Hrvatske o varstvu kulturnih spomenikov in pri- 
rodnih redkosti. 

12. Odredba št. 12 o razširitvi veljavnosti zakona LR 
Slovenije o varstvu kulturnih spomenikov in pri- 
rodnih znamenitosti. 

13. Odredba št. 13 o razširitvi veljavnosti uredbe vla- 
de FLRJ o tarifi prometnega davka. 

14. Odredba št. 14 o razširitvi veljavnosti zakona LR 
Hrvatske o gozdovih. 

15 Odredba št. 15 o razširitvi veljavnosti zakona LR 
Slovenije o gozdovih. 

16. Odredba št 16 o razveljavitvi odredbe Istrskega 
okrožnega ljudskega odbora o posebni taksi za 
gostinske sobe. 

17. Odredba št. 17 o razširitvi veljavnosti uredbe vla- 
de FLRJ o začasnem finansiranju investicij v letu 
1953. 

Tolmačenja, navodila  in odločbe: 

1. Tolmačenje št. 19/52 za uporabo pravilnika o pla- 
čah voznikov motornih vozil, ki so zaposleni pri 
državnih uradih in ustanovah. 

2. Tolmačenje št. 20/52 za uporabo pravilnika o pia- 
•iah delavcev, ki snaži jo prostore državnih uradov 
in zavodov. 

3. Odločba št. 1 o imenovanju in nalogah popisne 
komisije pri Vojaški upravi JLA za popis prebi- 
valstva v Jugoslovanski coni STO na dan 31. marca 
1933. 

4. Navodilo št. 2 o sestavi ter nalogah okrajnih in 
občinskih popisnih komfsij za popis prebivalstva 
Jugoslovanske cone STO na dan 31. marca 1953. 

izdaja  »Uradni  Ust LRS. - Direktor In odgovorni urednik:  dr. Raatko Močnik - tiska tiskarna »Toneta Tomšiča« — vsi 
v LJubljini   -  Naročnina-  letno 540 din. — Posamezna številka: adln do 8 strani, vsake nadaljnje i strani i din več   DO 
poätl 8 din več - Uredništvo in uprava: LJubljana, Kidričeva  (prej Gajeva) ulica 5, poätni predal 336. — Telefon UDrav 

23-578 — Čekovni račun: 601-»T«-1W. 



Poitnfoa plačane • gotovini 

Muse4 narodne ;~v-b"««tv 
LRS Cdktnov -red 

URADNI 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto IX V LJUBLJANI, dne 26. februarja 1953 Številka 5 
VSEBINA: 

2Z. Odredba   o  določitvi   roka  za  razpis  rednih  volitev  de- 
lavskih svetov. 
Odloki ljudskih odborov! 

12. Odlok o pokopališkem redu za mestno pokopališče v Ptuju 
13. Odlok OLO Postojna o višini dnevnic za  uslužbence In 

delavce na službenem potovanju. 

14. Odlok OLO Tolmin o višini dnevnic za službena potova- 
nja v mejah okraja. 

15. Odlok   o  začasnem   tlnanslranju   proračunskih  potreb   • 
okraju Gorica za čas od 1. I. do 28. II. 1953. 

— Popravek uredbe o ustanovitvi skladov za obnovo »oidov. 

C" 

22. 

Na podlagi 3. točke navodila za volitve delavskih 
svetov in upravnih odborov gospodarskih podjetij 
(Uradni list FLRJ, št. 5-38/52) izdaja Izvršni svet 
Ljudske skupščine LRS 

ODREDBO 
o določitvi roka za razpis rednih volitev 

delavskih svetov 

1. V Ljudski republiki Sloveniji se začne razpis 
rednih volitev delavskih svetov 20. februarja 1953. 
Razpis volitev se mora zaključiti najkasneje do 15. 
marca 1953, volitve same pa se morajo opraviti naj- 
pozneje do 31. marca 1953. 

2. Redne volitve delavskih svetov gradbenih pod- 
jetij se morajo opraviti najkasneje do 15. maja 1953, 
gostinskih in turističnih podjetij pa najkasneje do 
31. maja 1951. 

3. V tem roku razpišejo delavski sveti podjetij 
dan volitev po določbi 4. točke navedenega navodila. 

4. Ta odredba velja takoj. 

St. U-5/53 
Ljubljana, dne 20. februarja 1953. 

Predsednik Izvršnega sveta 
Ljudske skupščine LR Slovenije: 

Miha Marinko 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
12. 

Na podlagi 23. člena, 2. točke 78. člena in 9. točke 
136. člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin izdaja Ljudski odbor mestne občine Ptuj na 
svoji 6. redni seji dne 19. XI. 1952 

ODLOK 

o pokopališkem redu za mestno pokopališče v Ptuju 

1. člen 

Mestno pokopališče sestoji: 

a) iz vložne št. 11 k. o. Ptuj, lastnik je Splošno 
ljudsko premoženje, upravni organ Ljudski od- 
bor mestne občine Ptuj, pare. št. 186/1 pokop., 
v velikosti 929 m*; 

b) iz vložne št. 12 k. o. Ptuj, lastnik in upravni 
organ kot pod a), pare. št. 186/2, v velikosti 
859 m'; 

c) iz vložne št. 14 k. o. Ptuj, lastnik ia upravni 
organ kot pod a), stavbna parcela ši 238, mest- 
na mrtvašnica, v velikosti 114 m'; 

č) iz vložne št. 578 k. o. Ptuj, zemljeknjižni last- 
nik Mestna stolna cerkev v Ptuju, parc. St. 185, 
v velikosti 9.427 m', pare. št 187, v velikosti 
126 m', skupaj 11.455 m». 

2. člen 

Na mestnem pokopališču se praviloma pokopu- 
jejo mrliči iz območja ljudskega odbora mestne ob- 
čine Ptuj. 

3. člen 

Pokopališče se deli: 

1. na pridobljena grobišča: 

a) grobnice, 
b) rodbinske grobove; 

II. na vrstne grobove. 
Glavne poti na pokopališču so široke 3m, 
stranske pa po 2 m. Vrstni grobovi se morajo 
kopati tako, da imata dve vrsti med seboj 
vsaj 75 cm širok prostor. 

4. člea 

Razdelitveni načrt pokopališča je na vpogled pA 
grobarju in pri upravi Mestnega pokopališča v Ptuju. 

5. člen 

Grobovi se odkazujejo pri upravi pokopališča na 
podlagi mrliškega oglednega lista. 
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6. člen 
Kdor želi prostor za grob, se naj obrne na upravo 

pokopališča; označiti mora vrsto zaželenega groba. 
Obenem mora poravnati pristojbino za grob, če ne 
gre za siromašne družine. 

7. člen 

Kolobarna doba za to pokopališče se določi na 
20 let; dokler ta doba ne poteče, se stari grob nu sme 
prekopati. 

8. člen 

Brez posebne odredbe mrliškega oglednika se ne 
ente noben mrlič pokopati, dokler ne preteče 48 ur 
po nastopu smrti. 

9. člen 

Mrliči se smejo pokopati le v rakvah ali krstah. 
Lesene krste naj bodo trdno zbite, spodnji deli pa 
naj bodo spahnjeni In s smolo zaliti. Kovinske krste 
naj bodu primerno trdne. 

10. člen 

Vsak grob je najet le za enega mrliča. Ko se 
stari grob prekoplje, naj se morebiti izkopani ostanki 
mrličev pokopljejo na določeno mesto pokopališča ali 
pa naj se zagrebejo na dnu jame. 

11. člen 

Mrliči se pokopu je jo: 
a) v vrstne grobove; grobišče mora biti najmanj 

2.5 m dolgo in 1.4 m široko. Grobišča za otroke do 
10. leta ne smejo biti krajša od 1.6 m in ožja od 0.9 m. 
Jamo v grobišču je treba izkopati tako, da je od so- 
sednjega groba oddaljena 0.75 m. Grobovi ali jame 
za odrasle morajo biti 2 m, za otroke pa 1.5 m globoki ; 

b) v rodbinske grobove; grobišča morajo biti naj 
manj 3m dolga, tako da je mogoče postaviti nanje 
nagrobni spomenik. Širina se ravna po številu mrli- 
čev, ki bi se verjetno v zakoniti kolobarni dobi tam 
pokopali, in znaša za enega mrliča najmanj 1.6 m, 
za dva pa 320 m, za 3 pa 4.80 itd. Jame se izkopljejo 
tako, da je med dvema jamama še 0.75 m prostora. 
Globina jame je kakor pod a); 

c) v grobnice: napravijo se navadno, ko se Zidajo 
ograje, ter morajo biti najmanj 3m dolge in 2.50 m 
globoke, širina je odvisna od števila mrličev, ki naj 
bi se položili v to grobnico. Grobnica ta 4 mrliče 
mora biti najmanj 3.20 • široka. 

12. člen 

Ne samo v vrstnih, ampak tudi v rodbinskih gro- 
bovih se mora na krsto nasipati najmanj 1.10 m prsti 
in se mora najpozneje v šestih mesecih po pokopu 
urediti 30 cm visoka gomila; gomila naj ostane ves 
čas tako visoka. 

V rodbinskih grobovih se smejo posamezne jame 
le takrat znotraj obzidati, ako 9ê na vrhnjo ploščo 
tiasuje le 1.10 m prsti. Grobnice se morajo o? dnu 
in ob straneh obzidati, na vrhu pa se mora napraviti 
obod ali okvir iz kamna, nanj se položi pokrov grob- 
nic«. Ko se grobnica zapre, je treba stike pokrova z 
mavcem ali cementom neprodušno zamazati. 

13. člen 

Nagrobni spomeniki in kamni se postavijo pred 
glavo mrliča v ravni tekoči vrsti. Drevesa zasajati ni 
dovoljeno, a grmičevja se sme zasaditi le toliko, da 
ne ovira dostopa do sosednjih grobov. Vrstni grobovi 
se smejo ograditi le tedaj, *e to dovoli pokopališka 
uprava. Ograja pa naj ne bo čez 80 cm visoka in mora 
biti brez bodic. Grobovi se smejo krasiti, pač pa naj 
se opusti pri tem vse, kar ne bi bilo primerno za 
javnost. Nagrobni napisi morajo biti potrjeni od 
Mestne komunalne ustanove Ptuj. 

14. člen 

Pravica, uporabljati vrstne grobove za odrasle in 
otroke velja le za kolobarno dobo, določeno v 7. členu. 
Ako se pristojbina ne plača pred potekom kolobarne 
dobe za naslednjih 10 let, zgubi stranka pravico do 
nadaljnje uporabe groba. 

Do rodbinskih grobov in grobnic obdrže lastniki 
oz. njihovi pravni nasledniki pravico uporabe tako 
dolgo, dokler se na pokopališče pokopujc. Ako pa se 
pokopališče po oblastni odredbi zapre, ne more nihče 
zahtevati kake odškodnine glede grobišč. 

15. člen 

Z grobnicami in nagrobnimi spomeniki, ki so v 
razpadu, razpolaga pokopališka uprava. Iste pravne 
posledice nastopijo glede tistih spomenikov, katerih 
sorodniki so že pomrli ali pa če sorodniki ne skrbijo 
za njihovo vzdrževanje in če so ti spomeniki brez 
nacionalne ali zgodovinske vrednosti. 

Ce pa je kakšna grobnica ali kakšen spomenik 
takšne vrednosti, da ju je treba vzdrževati, sorodniki 
pa so neznanega bivališča, jim je treba vročiti poziv 
po občem upravnem postopku, to je, poziv se nabije 
na razglasni deski ali pa se objavi v uradnem listu. 

Ako se kakšen nagrobni spomenik odstrani, ker 
obnovitvena pristojbina ni bila plačana ali pa ker 
razpada, ga je treba hraniti še eno leto na primernem 
mestu. To leto smejo lastniki ali njihovi pravni na 
sledniki zahtevati spomenik. Po poteku enega leta pu 
zapade spomenik pokopališkemu skladu. 

Spomenike pokopališkega sklada .ter zapuščene in 
/.upadle grobnice pokopališkega sklada sme pokopa- 
liška uprava prodajati po običajni cenilni vrednosti; 
cenitev  po sodno  zapriseženih  cenilcih   je  obvezna. 

16. člen 

Pristojbine za grobove in grobnice so določene 
takole: 

I. za vrstni grob: 
a) za odraslega  mrliča  200 din 
b) za otroke do 10 let ,   .   .           . lOO din 

II. za  rodbinski   grob  400 din 
III. prostor za grobnico 500 din 

Za obnovitev pravice do nadaljnje  uporabe 
vrstnega groba je plačati za 10 let .   200 din 

IV. izbran posebni grob 500 din 
Kot doklada za  rodbinski grob se plača ob 
vsakem novem pokopu: 
a) za odraslega mrliča ......   200 din 
b) za otroka do 10 let 100 din 
o) pri  grobnicah  znaša  dokladna pristojbina 

od vsakega pokopa .   •   •   ,   ,   , 1000 din 
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Opozorilo! 
I^šia |e knjižica 

NAJEMNINE IN VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH POSLOPIJ, 
na katero še posebej opozarjamo ljudske odbore, uprave zgradb 
in hišne lastnike. V njej so zbrani pravni predpisi o najemninah 
in vzdrževanju stanovanjskih poslopij s pregledom pravnih pred- 
pisov, urejenih po letih. Dodana je tudi razprava o najemninah 
m vzdrževanju stanovanjskih poslopij. Cena 80 din. Dobi se pri 
>Uradnem listu LRS«, Ljubljana, LidVičeva 5, poštni predal 3"f>, 
in po knjigarnah. 

V tisku je: 
Dr. J. Pokorn: FINANCE, in 
Dr. J. štempihar: UVOD V MEDNARODNO PRAVO. 

Razglasi in objave 
Št. IV-695/1-53 205-5 

Z odločbo Ministrstva za notranje 
zadeve LRS, št. IV-695/1 z dne 7. II. 
1955 je bila na podlagi 21. člena za- 
kona o osebnih imenih dovoljena 
sprememba priimka Doki Karla, 
roj. 30. XI. 1950 v Gradcu, Avstrija, 
v priimek »G o r j u p<. 
Ministrstvo za notranje zadeve LRS 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpisi 
286. 

Besedilo: Elektro — Trbovlje, Tr- 
bovlje. 

Poslovni predmet: Vzdrževanje, 
rekonstrukcija in gradnja daljno- 
vodov, transformatorskih postaj, 
mrež in instalacij ter inkaso za pro- 
dano električno energijo. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LR 
Slovenije, odločba št. •-•6/152 z 
dne 25. XL 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Brvar  Janez,  direktor, samostoj- 

no, v obsegu zak. pooblastil in pra- 
vil podjetja; Drnovšek Ivan, vodja 
Izgradnje, v odsotnosti direktorja v 
istem obsegu; Praunseis Alfonz, gl. 
računovodja, sopodpisuje listine po 
47. členu szdgp, in Drofenik Travti, 
saldakontist, sopodpisuje v odsotno- 
sti gl. računovodje, v istem obsegu. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 22. januarja 1953. 
St. 243-45-1953 1088 

28?. 
Besedilo: Zastopniški biro »Uni- 

versal importe, LJubljana. 
Poslovni predmet: Opravljanje 

predhodnih poslov za sklenitev kup- 
nih ali prodainlh pogodb o storit- 
vah in pa poslov, ki se nanašajo na 
izpolnitev  takih  pogodb,   v  imenu 

tuje firme in ua tuj račun (posredo- 
vanje): opravljanje posredovalnih 
poslov s pravico sklepanja kupnih 
ali prodajnih pogodb o storitvah v 
imenu tuje firme in na njen račun 
(trgovsko zastopstvo); opravljanje 
poslov trgovskega zastopstva, sku- 
paj s servisno službo ter tehničnimi 
in drugimi storitvami (trgovsko- 
tehnično zastopstvo); prodajanje 
blaga, ki ga tuja firma zaupa v 
konsignacijo (konsignacijsko skla- 
dišče): biro opravlja posle trgov- 
skega zastopstva in trg. tehničnega 
zastopstva lahko tudi v svojem ime- 
nu in na svoj račun. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LR 
Slovenije, odločba št. U-95'1-53 z 
dne 21. I. 1953. 

Gospodarska uprava: Gospodarski 
svet vlade LRS. 

Za zastopniški biro podpisujejo: 
Bertok Miloš, direktor, samostoj- 

no, v obsegu zak. pooblastil in pra- 
vil podjetja, Prajs Franc, pomočnik 
direktorja, samostojno, v obsegu 
zak, pooblastil in pravil podjetja, 
Kastelic Frančiška, knjigovodja, so- 
podpisuje listine po 47. členu szdgp. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 6. februarja 1953. 
Št 243-78-1953 1238 

288. 
Besedilo: Posredovalna pisarna za 

promet z nepremičninami in pre- 
mičninami, Ljubljana, Titova 17. 

Poslovni predmet: Dajanje gospo- 
darskih nasvetov in posredovanje 
pri pripravljanju in zaključitvi za- 
kupnih in kupoprodajnih pogodb 
glede nepremičnin in premičnin. 

Ustanovitelj podjetja: MLO glav- 
nega mesta Ljubljane z odločbo 
Tajn št. 1691/52 z dne 26. XI. 1952. 

Gospodarski upravni organ: MLO 
glavnega mesta Ljubljana, svet za 
gospodarstvo. 

Za podjetje podpisujeta: 
Bricelj Mihael, v. d. direktorja, 

ki podpisuje samostojno, v obsegu 

zakonitih pooblastil in pravil pod- 
jetja; Sega Bojan, šef uprave za do- 
hodke MLO Ljubljane, ki bo pod- 
pisoval za podjetje namesto raču- 
novodje, ki še ni nastavljen, in bo 
sopodpisoval listine po 47. členu 
szdgp. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 24. januarja 1953. 

G št. 555/53 1098 
289. 

Besedilo: »Ljubljanski velesejem, 
Ljubljana, Cankarjeva 4. 

Poslovni predmet: Prirejanje Ljub- 
ljanskega velesejma in drugih se- 
jemskih prireditev ter razstav, orga- 
nizacija razstavnih prostorov in 
drugih tehničnih pogojev za raz- 
stavljanje, preskrba in upravljanje 
stalnih razstavnih prostorov, popu- 
larizacija gospodarskih razstav, 
opravljanje vseh poslov v zvezi z 
organizacijo udeležbe gospodarskih 
podjetij na drugih sejmih in raz- 
stavah v tu- in Inozemstvu. 

Ustanovitelj podjetja: MLO glav- 
nega mesta Ljubljana, odločba Tajn. 
št. 1685/52 z dne 26. XI. 1932. 

Gospodarski upravni organ pod- 
jetja: Svet za gospodarstvo MLO 
glavnega mesta Ljubljana. 

Za podjetje podpisujejo: 
Polajnar Tone, direktor, samo- 

stojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja; dr. Jerovec Leon, 
šef komercialnega oddelka, v od- 
sotnosti direktorja, v istem obsegu; 
Cijak Slavi, v. d. računovodje, so- 
podpisuje listine po 47. členu szdgp. 

MLO za glavno mesto Ljubljana 
oddelek za gospodarstvo 

dne 4. februarja 1953. 
G-št. 938/53 1221 

290. 
Besedilo: »Jugomercedes«, zastop- 

stvo Daimler-Benz proizvodov za 
FLRJ, Ljubljana, (Titova 28). 

Poslovni predmet: Generalno za- 
stopstvo nemške tvrdke Daimler- 
Benz, Stuttgart-Untertürkhelm, ob- 
stoječe v posredovanju nakupa in 
prodaje avtomobilov znamke Mer- 
cedes-Benz, rezervnih delov teh av- 
tomobilov, kakor tudi drugih pro- 
izvodov nemške tvrdke. 

Ustanovitelj podjetja: MLO glav. 
nega mesta Ljubljana, odločba Tajn. 
št. 1332 52 z dne 19. IX. 1952. 

Gospodarski upravni organ: Svet 
za gospodarstvo MLO glavnega me- 
sta Ljubljana. 

Za podjetie podpisujejo: 
Naglic Milan, v. d. dlrektoTta, sa- 

mostojno, v obsegu zak. pooblastil 
In pravil podjetja; Kavčič Pavle, 
pomočnik direktorja, v odsotnosti 
direktorja, v istem obsegu; Mandel j 
Milica, knjigovodja, sopodpisuje li- 
stine po 47. členu szdgp in Mam 
Mihela,   namestnik,   sopodpisuje   v 
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odsotnosti knjigovodje, v istem ob- 
segu. 

G-št. 5227/52 1274 

Besedilo: »Trgovsko podjetje s 
kmetijskimi pridelki«, Ljubljana, 
Gosposvetska 13. 

Poslovni predmet: Trgovanje na 
debelo in na drobne s suhim in sve- 
žim domačim in južnim sadjem, z 
zelenjavo In povrtnino, s poljskimi 
pridelki (razen žit) in gozdnimi sa- 
deži, z zelenjadno povrtninskimi iz- 
delki živilske industrije, z brezalko- 
holnimi pijačami v originalno za- 
prtih steklenicah ter z živili In go- 
spodinjskimi potrebščinami. 

Ustanovitelj podjetja: MLO glav- 
nega mesta Ljubljana, odločba Tajn. 
št. 95/53 z dne 15. I. 1953. 

jrgan gospodarske uprave pod- 
jetja je: Svet za gospodarstvo MLO 
glavnega mesta Ljubljana. 

Za podjetje podpisujejo: 
Kregar Franc, upravnik, samo- 

stojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja; Kaič Pavla, 
komercialist, v odsotnosti upravni- 
ka, \ istem obsegu; "olajnar Irma, 
glavni računovodja, sopodpisuje li- 
stine po 47. členu szdgp, in Zadni- 
kar Anica, knjigovodja, sopodpisuje 
v odsotnosti glavnega računovodje, 
T istem obsegu. 

G-št. 916'53 1272 
MLO glavnega mesta Ljubljana 

oddelek za gospodarstvo 
dne 11. februarja 195 >. 

291. 
Besedilo: Trgovsko podjetje z ži- 

vili »Živila«, Ljubljana, skrajšano 
>Žmla«, Ljubljana (Titova 31). 

Poslovni predmet: Nakup in pro- 
Z odločbo Ministrtva za notranje 

daja živil in kolonialnega blaga. 
Podjetje je ustanovila vlada LRS, 

odločba S-zak. št 162 z dne 4. III. 
1949, in sicer pod firmo >Trgovsko 
podjetje z živili«, Ljubljana; pre- 
imenovano v sedanji naslov z od- 
ločbo vlade LRS št. l!.-185'l-52 z dne 
13. II. 1952 ter prenese v pristoj- 
nost MLO glavnega mesta Ljublja- 
na z odi. vlade LRS, St. H-632/1-52 
s dne 10. VII. 1952. 

Gospodarski upravni organ: Svet 
za gospodarstvo NILO glavnega me- 
sta Ljubljana. 

Za podjetje podpisujejo: 
Motoh Bogomir, direktor, samo- 

stojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja; v odsotnosti direk- 
torja podpisujeta v istem obsegu 
kot on Rozman Janez, šef komerci- 
ale ali Fugina Jana, uslužbenka; 
Kavs Ljubo, glavni računovodja, so- 
podpisuje listine po 47. členu szdgp; 
v njegovi odsotnosti podpisujeta v 
istem obsegu Mežnarič Dragica, 
nižji knjigovodja ali Jaki Anica, 
kalkulant. 

MLO glavnega mesta Ljubljana 
oddelek za gospodarstvo 
dne 13. februarja 1953. 

G4t. Ü07/5-3 1296 

292. 
Besedilo: »Mesarija in klavnica« 

Obč. LO Rogatec. 
Poslovni predmet: Nakup klavne 

živine, zakol in prodaja mesa po- 
trošnikom. 

Ustanoviteli podjetja: Obč. LO 
üogutec, odločba št. ">0• 559-1 1952 
z dne 29. XII. 1952. 

Gospodarski upravni organ: Obč. 
LO Rogatec. 

Za podjetje podpisujeta: 
Strašek Anton, poslovodja, Cesar 

Josip, računovodja, po zakonitih po- 
oblastilih. 

OLO Celje okolica, 
ocIJelek za gospodarstvo 

dne 27. januarja 1953. 
Št II-1/21-1953 1183 

293. 
Besedilo: »Projektivni atelje« 

OLO Celje okolica (Celje, Trg svo- 
bode 9). 

Poslovni predmet: Projektiranje 
objektov po uredbi o gradbenem 
projektiranju. 

Ustanovitelj in gospodarski uprav- 
ni organ: OLO Celje okolica, z od- 
ločbo št. 11-878/53 z dne 27. I. 1953. 

Za podjetje podpisujejo: 
Ing. arh. Žnuderl Bernard, di- 

rektor; Verzegnasi Viljem, računo- 
vodja; ing. Lipičnik Maks, pred- 
sednik delavskega sveta; Jeraša 
Jože, predsednik upravnega odbora, 
ki podpisujejo po zakonitih poobla- 
stilih   In  pravilih  podjetja. 

OLO Celje okolica 
oddelek za gospodarstvo 
dne 13. februarja 1953. 

Št.II-1'76-53 1292 
294. 

Besedilo: »Vino«, trgovsko pod- 
jetje z alkoholnimi in brezalkohol- 
nimi pijačami na debelo — Cerkni- 
ca, skrajšano »Vino« — Cerknica. 

Poslovni predmet: Nakup in pro- 
daja alkoholnih in brezalkoholnih 
pijač na debelo. 

Ustanoviteli podjetja: Obč. LO 
Cerknica, odločba št. 8/1 od 8. I. 
1953. 

Gospodarska uprava: Gospodar- 
ski svet Obč. LO Cerknica. 

Za podjetje podpisujejo: 
Žumer Ivo, upravnik, samostojno, 

v obsegu zak. pooblastil in pravil 
podjetja; Mevec Franc, uslužbenec, 
v odsotnosti upravnika v obsegu po- 
oblastil, ki veljajo za upravnike. In 
Ulrbas Hermina, računovodja, so- 
podpisuje listine po 47. členu szdgp. 
OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 

dne 28. januarja 1953. 
UP-št. 96/30 1225 

295. 
Besedilo: >Vino« — Rakek, trgov, 

sko podjetje z alkoholnimi in brez- 
alkoholnimi pijačami na debelo, 
skrajšano: »Vino« — Rakek. 

Poslovni predmet: Nakup in pro- 
daja alkoholnih in brezalkoholnih 
pijač na debelo. 

Ustanoviteli podjetja: Obč. LO 
Rakek, odločba it. 68 z dne 26. L 
1933, 

Gospodarska uprava: Gospodar- 
ski svet Obč. LO Rakek. 

Za podjetje podpisujejo: 
Rajčevič Nikola, upravnik, samo- 

stojno, \ mejah pravil podjetja in 
po zakonskih predpisih; Lipovec 
Zinka, knjigovodja, po 47. členu szdgp 
in v odsotnosti upravnika, kot zgoraj. 
OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 

dne 5. februarja  1953. 
UP-št. 104/5 1266 

296. 
Besedilo: Mesarija in prekajeval- 

nica Ptuj, Na pristanu 3. 
Poslovni predmet: Nakup živine, 

predelava in prodaja mesa in mes- 
nih izdelkov. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: LO mestne občine Ptuj, odločba 
št. V-90'1-53 z dne 8. L 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Korošec Rudolf, upravnik, samo- 

stojno, in Bernhard Mirko, računo- 
vodja, ki sopodpisuje v vseh finanč- 
nih zadevah. 

OLO Ptuj, odd. za gospodarstvo 
dne 14. januarja 1953. 

Št. 11-12-221-2-53 1216 
297. 

Besedilo: Gostinsko podjetje Dom 
ob Dravinji, Makole, skrajšano: 
Dom ob Dravinji, Makole, 

Poslovni predmet: Opravljanje 
gostinskih uslug. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS. 
Za podjetje podpisujeta: 
Jurinec Roman, direktor, samo- 

stojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja, ter Vefikonja Zora, 
glavni računovodja, ki sopodpisuje 
listine po 47. členu szdgp. 

OLO Ptuj, odd. za gospodarstvo 
dne 28. januarja 1953. 

Št. II/I-1088/3-52 1192 
298. 

Besedilo: Mestna žaga Ravne na 
Koroškem. 

Poslovni predmet: Žaganje lesa, 
hlodovine za kmete, delavce, kme- 
tijske zadruge in druga podjetja. 

Ustanovitelj podje'tja: OLO Slo- 
venj Gradec, odločba št. 576/1-1952. 

Gospodarski voditelj: LO mestne 
občine Ravne na  Koroškem. 

Za podjetje podpisujejo: , 
Pušnik Zofka, pomožni knjigovod- 

ja, samostojno v vseh finančnih za- 
devah pa skupaj z njo Puh Bolti, 
računovodja, po zakonitih poobla- 
stilih. 

OLO Slovenj Gradec 
oddelek za gospodarstvo 
dne 21. januarja 1953. 

Št. IL'3-11-31/382-52        1129 

Spremembe 
299. 

Besedilo: Rudnik rjavega premo- 
ga, Zagorje. 

Izbriše se Dular Alojz in vpiie 
inž.   Zabovnik Stane, direktor, ki 

podpisuje samostojno v obsega zak. 
pooblastil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 3. februarja 1953. 
St. 243-71-1953 1839 
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300. 
Besedilo: Elektrarna, Velenje. 
Vpiše  se  Velcebah   Jože,  knjigo- 

vodja in namestnik gl. računovodje, 
ki sopodpisuje v odsotnosti gl. ra- 
čunovodje, v istem obsegu. 

Ministrstvo   za   finance   LRS, 
Ljubljana 

dne 5. februarja 1953. 
Št. 243-51/1-1953 1240 

301. 
Besedilo: Mestno podjetje »Ce- 

mentninc«, Ljubljana, Vodovodna3. 
Izbriše se Krištof Verena in se 

vpiše Aleksič Božidar, računovodja, 
ki sopodpisuje listine po 47. členu 
szdgp. 

G-št. 980/53 1260 
Besedilo: »špedicija-Ljubljana«, 

Ljubljana, Titova 33. 
Z odločbo MLO glavnega mesta 

Ljubljana, Preds št. 71/1951 z dne 
20. XII. 1951 se spremeni firma pod- 
jetja. 

Besedilo odslej: »špcdicija-Ljub- 
ljana, podjetje za tuzemsko in med- 
narodno špedicijo« ali skrajšano: 
»Špedicija-Ljubljana«. 

Poslovni predmet se razširi tudi na 
opravljanje špedicijskih poslov z 
inozemstvom, zlasti prevzemanje 
pošiljk iz inozemstva, izvrševanje 
ocarinjenja, dostavljanje takega 
blaga prejemnikom ter pošiljanje 
blaga v inozemstvo s kamioni in po 
železnici. 

G-št. 3928/52 1257 
MLO   glavnega   mesta   Ljubljana 

oddelek za gospodarstvo 
dne 6. februarja 1953. 

302. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Ku- 

rivo«, Ljubljana, Masarykova 15. 
Izbrišeta se Valentin Izidor in Isek 

Franjo ter vpišeta: 
Primožič   Janko,  šef   komerciale, 

ki  podpisuje   v  odsotnosti   računo- 
vodje v istem obsegu, in Levstck Roža, 
knjigovodja, ki sopodpisuje v odsot- 
nosti računovodje, v istem obsegu. 

MLO  glavnega  mesta  Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 7.  februarja   1953. 

G-št. 1044/53 1259 
303. 

Besedilo: Mestna plinarna v Ljub- 
ljani, Resljeva 28. 

Izbrišejo se Lesiak Franjo, Sto- 
par Davorin in Oberšek Hilda ter 
vpišeta 

Pleško Stanko, direktor, ki podpi- 
suje samostojno, v obsegu zakonitih 
pooblastil in pravil podjetja; Ober- 
šek Heda,  računovodja,  ki  podpi- 
suje listine po 47. členu szdgp. 

MLO glavnega mesta Ljubljana 
oddelek za gospodarstvo 
dne 12. februarja 1953. 

G št 1024/53 1297 
?04. 

Besedilo: Umetniški zavod za lito- 
.rafijo, Ljubljana, Igriška 6. 

IzbiHe se Jeršek Vinko ter vpiše 
Štrekelj Ivan, direktor, k: podpi- 

huje samostojno, v obsegu zakonitih 

določb   in   navodil   gospodarskega 
upravnega vodstva. 

MLO glavnega mesta Ljubljane 
oddelek za gospodarstvo 
dne 17. februarja 1953. 

G št 1322/53 1317 

305. 
Besedilo: »Tehnometak, Celje. 
Izbriše se Rednak Rafko In vpiše: 
Vizovišek   Drago,  glavni   računo- 

vodja, ki sopodpisuje listine po 47. 
členu szdgp. 

MLO Celje, odd. za gospodarstvo 
dne 2. februarja 1953. 

II-793/I-53 1227 
306. 

Besedilo:   »Uprava  stanovanjskih 
zgradbe  KLO Rogatec. 

Besedilo   odslej:   »Uprava   stano- 
vanjskih   zgradb«   Občinskega   LO 
Rogatec. 

Izbriše se: Gregurič Vera. 
OLO Celje okolica, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 26. januarja 1953. 

Št II-1/23-1953 1188 
307. 

Besedilo: Kovaško podjetje, Met- 
lika. 

Izbriše se Simoni'ï Franc in vpiše 
Plaveč   Leopold,   ki   sopodpisuje 

skupaj    s    knjigovodjem    Malešič 
Pavlo. 
OLO Črnomelj, odd. za gospodarstvo 

dne 27. januarja 1953. 
Št. II-274/1-53 1125 

308. 
Besedilo: Okrajno gradbeno pod- 

jetje, Črnomelj. 
Izbriše se Carman Vinko in vpiše 
Košuta Emil, knjigovodja, ki so- 

podpisuje    skupaj    z    upravnikom 
Pahuljem Blažem, po zakonitih do- 
ločilih in pravilih podjetja. 
OLO Črnomelj, odd. za gospodarstvo 

dne 7. februarja 1953. 
Št. 453 1229 

309. 
Besedilo:  Mestno gostinstvo, Sol- 

kan. 
Izbriše se Vldic Rudi ter vpiše 
Abramič Ivan, upravnik. 

OLO Gorica, odd. za gospodarstvo 
dne 21. januarja 1953. 

št II/2-105/3 1118 
310. 

Besedilo: Državni obrtni mojster 
Hribar Jakob, ^ ključavničarstvo in 
vodovod, Jesenice. 

Izbriše se Smolej Anica in vpiše 
Soušek Hilda, knjigovodja, ki v 

obračunskem In finančnem^ poslova- 
nju podpisuje skupaj z drž. obrtnim 
mojstrgm. 
OLO Jesenice, odd. za gospodarstvo 

dne 9. februarja 1953. 
Št. •/6-419/2 1252 

311. 
Besedilo:    Delavsko   uslužbenska 

restavracija  OLO  Kočevje. 
Izbrišeta se Per Franc in Žemljic 

. Jožko In vpišejo 
Dreflak Franc, Lesjak Raj ko in 

Pečnik Marija. 
at. 498-1 i255 

Besedilo: »Mestna mesarija« Ko- 
čevje. 

Izbrišejo se Kozina Leopold, Bal- 
zarolsky Vladimir, Amcršek Jože in 
Rigler Janez ter vpiše 

Špiletič Anton, poslovodja, in De- 
beljak   Rudi,  računovodja. 

Št 437/153 1254 
OLO Kočevje, odd. za gospodarstvu 

dne 7. februarja  195* 
312. 

Besedilo: Gostilna KLO Log Dra. 
gomclj. 

Besedilo odslej: Gostinsko podjet- 
je Brezovica (pri Ljubljani). 

Izbrišejo se Rupert Marija, Ru- 
pert Alojz, in Vrhove Marija tei 
vpišeta: 

Rupert Alojz, upravnik in Stanič 
Ognjeslav, knjigovodja. 

ODO Ljubljana okolica, 
oddelek   za   gospodarstvo 

dne 30. januarja 1953. 
Št. II. 321-2-1953 1263 

313. 
Besedilo: Gostinsko podjetje  »Pri 

trgu«, Maribor, Vodnikov trg 4. 
Izbriše se Frančič Sonja In vpiše 
Jcrina Sonja, upravnik, ki podpi- 

suje samostojno, v okviru zakonitih 
določil in pravil podjetja. 
MLO Maribor, odd. za gospodarstvo, 

dne 23. januarja 1953. 
St  Pov. 4/12 1152 

314. 
Besedilo: Dežnikarna »Heroj Šte- 

fan Kovač«, Lendava. 
Besedilo odslej: Tovarna dežnikov 

»Heroj Štefan Kovač«, Lendava. 
OLO Murska Sobota, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 4. februarja 1953. 

St. II. 934/2-53 1220 
315. 

Besedilo: Okrajno podjetje za od- 
kup artiklov živilske in rastlinske 
proizvodnje ter živine. Ilirska Bi- 
strica. 

Z odločbo OLO Ilirska Bistrica, št 
270/2 z dne 19. VII. 1951 je prenehalo 
podjetje z delom in je prešlo v •- 
kvidacijo 

Za podjetje v likvidaciji podpisu- 
je: Valentič Jožko, predsednik, 
skupaj z njim Prime Zora, član ko- 
misije. 
OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 

dne 9. februarja 1953. 
UP-št 1754-62/163-52        1265 

316. 
Besedilo: Občinska krojaška de« 

lavnica na Muti. 
Izbrišejo se Orehovski Alojzij in 

Pernat Oto ter vpišejo 
Mlklavc Jože, Dittnger Franc in 

Sedminck Karel, ki podpisujejo po 
zakonitih pooblastilih. 

OLO Slovenj Gradec, 
oddelek za  gospodarstvo 

dne 24 januarja 1953. 
Št. '187/•-31/386-52 1144' 

317. 
Besedilo: Brivsko frizerski salon 

MLO Šoštanj. 
Besedilo odslej: Mestna brivniee, 

Šoštanj. 
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Izbriše se OîLovnik Maks In vpiše 
Gušič Iva£, gospodarski   referent 

občine. 
OLO Šoštanj, odd za gospodarstvo 

dne 10. februarja 1953. 
Št 64-15/53 1268 

Izbrisi 
318. 

Besedilo: Zdraviliško gostinsko 
podjetje, šmarješke Toplice 

Ker je bilo z odločbo vlade LR 
Slovenije, št. II-632/2-52 z dne 10. 
VIL 1952 preneseno v pristojnost 
LO okraja Novo mesto. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 17. januarja 1953. 
Št 243-20/1-1953 1079 

319. 
Besedilo: Podjetje »Kamen« v li- 

kvidaciji, Ljubljana, Kotnikova  10. 
Ker je likvidacija končana. 
MLO glavnega mesta Ljubljana 

oddelek za gospodarstvo 
dne 13. februarja 1953. 

G št. 618/53 1298 

320- 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Rib- 

nik«, Bled. 
Zaradi prenosa sedeža na Jesenice. 

OLO Radovljica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 4. februarja 1953. 
Št. 4490/3-52 1264 

321. 
Besedilo: Okrajna lekarna Slo- 

venj Gradec 
Ker postane ustanova s samostoj- 

nim finansiranjem. 
OLO Slovenj Gradec, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 3. februarja 1953. 

Št. V/4-137/52 1285 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

Vpisi 
322. 

Besedilo: »Otroški vrtec Ljubija- 
na-Polje, Ljubljana, Polje 142. 

Naloge ustanove so: Javno pro- 
svetno delo, vzgaja predšolskih in 
šolskih otrok v starosti od 3. do 14. 
leta v skladu s smotri socialistične 
družbe, skrb za njihov zdrav telesni 
razvoj, za kar nudi otrokom potreb- 
ne pogoje za učenje. Sprejema pr- 
venstveno otroke zaposlenih mater 
ter jih oskrbuje z delno prehrano. 

Ustanovitelj ustanove: MLO glav 
nega mesta Ljubljana, odločba Tajn 
št 117/53 z dne 15. L 1953. 

Za posle in naloge ustanove je pri- 
stojen Svet za prosveto In kulturo 
MLO Ljubljana. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 3. februarja 1953. 
G-št. 923/53 1223 

323. 
Besedilo: Mestno lutkovno gleda- 

lišče, Ljubljana, Resljeva 28. 
Naloge ustanove so: Prirejanje 

lutkovnih predstav v estetski uži- 
tek, vzgojo in razvedrilo otrokom 
ter odraslim. 

Ustanovitelj: MLO gl. mesta Ljub- 
ljana, odločba Tajn. št. 105/53 z 
dne 15. I. 1953. 

Gospodarski voditelj : MLO gl. me- 
sta   Ljubljana,  svet   za   kulturo   in 
prosveto. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
oddelek za  gospodarstvo 

dne 6. februarja 1953. 
G št. 975/53 1261 

324. 
Besedilo: Uprava gojitvenih lovišč 

LRS,   Ljubljana,   Gregorčičeva   34. 
Naloge   ustanove:   Upravljanje  in 

vzdrževanje   republiških   gojitveniht 
lovišč  in   rezervatnih  voda   ter  go-' 
jitev  plemenite divjadi in rib. 

Ustanovljena je bila ustanova s 
samostojnim finansiranjem z odločbo 
vlade LRS, št. S-70'1-53 z dne 27. I. 
1953. 

Organ državne aprave, pod kate- 
rega spada ustanova: Predsedstvo 
vlade LRS. 

MLO glavnega mesta Ljubljana 
oddelek za gopodarstvo 
dne 10. februarja 1953. 

G-št. 1155/53 1270 

325. 
Besedilo: Reševalna postaja, Slo- 

venj Gradec 
Naloge in delo ustanove: Prevoz 

bolnikov, ki ga odredi pristojen 
zdravnik na območju okraja Slo- 
venj Gradec. 

Ustanovitelj:   OLO  Slovenj  Gra- 
dec, odločba št. 4097/1-III z dne 10. 
X. 1952. 

Za ustanovo podpisuje: 
Potočnik   Jurij,   vodja   reševalne 

postaje Slovenj Gradec, samostojno 
in po zakonitih pooblastilih. 

OLO Slovenj Gradec, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 8. decembra 1952. 
St. II/3 31/346 11222 

Zadružni registei 

Vpisi 
104. 

Besedilo: Kmečka delovna zadru- 
ga. Gorenje. 

Zadruga je bila ustanovljena na 
ustanovnem občnem zboru 1. II. 
1952 in deluje po potrjenih pravi- 
lih. Upravni odbor sestavlja pred- 
sednik In 4—8 članov 

Člani upravnega odbora so: 
Meh Francka, delavka. Gorenje 28, 

predsednik, Reberšak Franc, dela- 
vec, Skorno 27, Lempl Dušan, delo- 
vodja, Gorenje 12, Tajnik Marija, 
gospodinja, Skorno 16, Ocepek Zofka, 
delavka, Švigelj Martin, konjar, 
Šmartno ob Paki 21, Forštner Hele- 
na, gospodinja, Skorno 1. 

Zadrugo predstavlja in podpisuje 
zanjo  predsednik  v  imenu odbora. 

Okrožno sodišče v Celju, 
dne 5. marca 1952. 

Zadr VIII 108/1 2233 
105. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga »Sloga« na Ljubečni (sedež 
Začret 2). 

Zadruga je bila ustanovljena na 
ustanovnem občnem zboru 4. X. 1951 
in deluje po potrjenih pravilih. 
Upravni odbor sestavlja predsednik 
in 4 do 8 'članov. 

Člani upravnega odbora so: 
Leben Karel, delavec, Začret 2, 

predsednik, Arčan Alojzija, gospo- 
dinja, Začret 2, Čerjak Ana, kmetica, 
Začret, Sitar Ana, gospodinja, Ga- 
brovec, Sitar Franc, delavec, Gabro- 
vec, člani upravnega odbora. Pravi- 
co zastopati zadrugo ima upravni 
odbor. Zadrugo predstavlja in pod- 
pisuje zanjo predsednik v imenu 
upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju, 
dne 4. marca 1952. 

Zt 1/52-Zadr VIII 107/1     2234 
106. 

Besedilo: Kmetijska delovna za- 
druga Vojnik (sedež Višnja vas). 

Zadruga je bila ustanovljena na 
ustanovnem občnem zboru 26. III. 
1952 in deluje po potrjenih pravi- 
lih. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svo- 
jo zemljo, razen ohišnlce, kot zakup. 
Upravni odbor sestavlja predsednik 
in 4—8 članov. 

Člani upravnega odbora so: 
Poteko Ernest, poljedelec, Višnja 

vas 1, predsednik, žibret Karel po- 
ljedelec, Višnja vas 1, podpredsed- 
nik, Kavčič Angelca, vrtnarica. Viš- 
nja vas 1, Slatinek Franc, poljede- 
lec, Višnja vas 1, Rojnik Pavla, po- 
ljedelec, Vojnik 1, odborniki. 

Zadrugo predstavlja in podpisuje 
zanjo predsednik v imenu odbora, v 
finančnem poslovanju pa sopodpisu- 
jeta Poteko Ernest in  Zibret Karel. 

Okrožno sodišče v Celju, 
dne 2. aprila 1952. 

Zt 6/52-Zadr VIII 111/1     3378 
107. 

Besedilo: Kmetijska delovna za- 
druga »i. maj« y Prvačini. 

Zadruga je bila ustanovljena na 
ustanovnem občnem zboru 5. II. 1953 
in deluje po potrjenih pravilih. 

Upravni odbor sestavlja predsed- 
nik in šest članov. Zadrugo zastopa 
upravni odbor, zanjo podpisuje v 
imenu odbora predsednik. 

Člani upravnega odbora so: 
Gregorič Venceslav, Prvačina 93. 

predsednik; Sušmelj Jožef, Vogrsko 
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št. 18, Hvahč Angel, Vogrsko 42, 
?ižmond Andrej, Vogrsko 32, Zorn 
Marijo, Prvačina 76, Gregorio Jožef, 
Prvačina 77, Gregorio Albert, Prva- 
čina 92. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 12. februarja 1953. 

Zt 6/52-2 2092 
108. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Stara cesta. 

Ustanovni zbor je bil 30. XI. 1952. 
Upravni odbor šteje 5—9 članov. ' 

Člani upravnega odbora so: 
Vrabel Janez, Stara cesta, pred- 

sednik, Stajnko Mirko, Mekotnjak, 
tajnik, Karba Franc, Pintarič Jožef, 
Lašič Ivan, kmetje in Smodiš Feliks, 
mlinar, Stara cesta. 

Okrožno sodisïe v Mariboru 
dne 20. januarja 1953. 

Zadr VI 131 488 
109. 

Besedilo: >Mlekopromet« zadruž- 
no podjetje za proizvodnjo mlečnih 
izdelkov, Murska Sobota (s podruž- 
nico v šalovcih). 

Ustanovitelj  in   upravni   voditelj 
podjetja: Okrajna  zadružna  zveza 
M. Sobota. 

Za podjetje podpisujeta: 
Bratec Jože, direktor in Čižck Gu- 

stav, računovodja, M. Sobota. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 11. februarja  1953. 
Zadr VI 133 2050 

Spremembe 
110. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Šmartno v Rožni dolini. 

Po sklepu izrednega občnega zbora 
so se spremenila zadružna pravila. 
Člani odgovarjajo odslej za obvez- 
nosti zadrugo z 10-kratnim zneskom 
vpisanega enkratnega temeljnega 
oziroma družinskega deleža. Delež 
znaša 600 din. 

Izbrišejo se Otrokar Franc, Sto- 
žir Karel, Točaj Matija, Rebernik 
Rudolf, Potočnik Anton, Kovač Jo- 
žef, Smrečan Ivan In Ferjanc Vlado 
ter vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Krajne Slavko, kmet. tehnik. Rož- 
ni vrh 1, Vipave Vinko, lesni mani- 
pulant, Pepelno 2, Jezernik Franc, 
Brezova 15, šumej Franc, Rupe 4* 
Pečnik Franc, Gorica 2, Grobelnik 
Martin, Šmartno 18, Brecl Alojz, 
Šmartno 24, kmetje, in Dimec Ceci- 
lija, kmetica, Rožni vrh 24. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne  31.  julija  1952. 

Zadr VII 108/3 7076 
111. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Drensko rebro. 

Na občnem zboru zadruge 23. III. 
1952 se je spremenil prvi in drugi 
stavek 32. člena pravil. Delež znaša 
odslej 1000 din, delež družinskega 
ïlana zadružnika 250 din. 

Izbrišejo se Turnšek Andrej, Les- 
nika? Štefan, Potočnik Milan, Lup- 
še Franc, Koprive Jože, Romih Mar- 

tij  in  Žlof  Martin  in  vpišejo  novi 
člani upravnega odbora: 

Romih Jožef, Gubno 57, predsed- 
nik, Beve Mihael, Podpristava 12, 
tajnik. Jug Franc, Gostinca 40, kme- 
tje, Križnik Anton, zasebnik, Dren- 
sko rebro 16, Amon Mirko, kmečki 
sin, Gubno 40, Gril Frančiška, kmeč- 
ka hči, Dobležice 12, Amon Leon, 
kmet, Dobležice, odborniki. 

Zadr Vlii 2/6 8223 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Slivnica pri Celju. 
Na občnem zboru zadruge 24. U. 

1952 se je spremenil prvi odstavek 
32. člena pravil. Delež znaša odslej 
1000 din. 

Izbrišejo se Vodeb Anton, Gulič 
Ludvik, Malgaj Anton, Jagodic Kari, 
Cepin Ignac, Brg1 -z Anton in Pušnik 
Martin in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Tovornik Martina, gospodinja. 
Gorice, Slivnica 20, predsednik, 
Dremšak Milan, nameščenec, Ve- 
zovje 6, tajnik, Lesjak Franc, Sv. 
Urban 2 in Vodeb Jože, Gorica 3, 
kmata; Kapi Ivan, Turno 28 in Co- 
kle Jože, Gorica 12, delavca; Ozis 
Angela, zadružnica, Sv. Helena 11, 
odborniki. 

Zadr VU 77/4 8225 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 3. septembra  1952. 

112. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., šešče. 
Po sklepu občnega zbora 1. XI. 

1952 se je spremenil prvi stavek 32. 
člena zadružnih pravil. Delež znaša 
odslej  1000 din. 

Izbrišejo se Sopotnik Franc, Les- 
jak Ferdo, Žgank Jakob, Poteko 
Vinko Cestnik Miha, Potočnik An- 
ton, Kuder Ivan, Cestnik Pavla in 
Žagar Ivan ter vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Rogi Ferdo, kmet, Sešče, predsed- 
nik, Randl Edi, monter, Sešče, pod- 
predsednik, Randl Jože, kmet, Bu- 
kovec Simon, sodar, Privšek Franc, 
delavec, Sv. Lovrenc, Grenko An- 
ton, gostilničar, Matke, Žagar Ivan, 
nameščenec,  odborniki. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 17. septembra 1952. 

Zadr VIII 19/6 8792 
113. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, Planina. 

Po sklepu občnega zbora zadruge 
8. V. 1952 se je spremenil prvi sta- 
vek 32. člena zadružnih pravil. De- 
lež znaša za člane brez zemlje 500 
din, za 'ciane do 8 ha zemlje 800 din, 
za člane nad 8 ha zemlje 1000 din. 

Izbrišejo se Koprive Franc, Tiselj 
Janko, Gračnar Karel, Koprive 
Anton, Tiselj Viktor, Doberšek Kon- 
rad, Kozinc Alojz, Baumkircher 
Ivan in vpišejo novi člani upravne- 
ga odbora: 

Zdolšek Ivan, kmet, Planina, pred. 
sednlk; Brdnik Stanko, krojač, Pla- 
nina, tajnik, Senica Anton, Golobi- 

njek, Božič Martin, Planinu, Span 
Mirko, Planina, Gračner Franc, Br- 
do, Guček Ivan, Loke, kmetje. Za 
podpisovanje se pooblaščajo: Brd- 
nik Stanko, Zdolšek Ivan in Grobin 
Angela, poslovodja zadruge. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 19. septembra 1952. 

Zadr VII 168/5 8788 
114. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom « šmartnem. 
pri Litiji. 

Izbrišejo se Pleskar Slavko, Mest- 
nik Vinko, Adamčič Anton, Mrak 
Anton, Obolnar Anton, Planinšek 
Anton in vpišejo novi Hani uprav- 
nega odbora: 

Ambrož Pavel, posestnik, Rihar- 
jevec 2, Dobravec Anton, pos. sin, 
Šmartno 26, Mrzelj Jože. pos., Ustie 
39, Mandelj Stane, čevlj. pomočnik, 
Šmartno 50, Klisek Adolf, krojač, 
Ustje 7. 

Okrožno sodišče v  Ljubljani, 
dne 7. oktobra  1952. 

Zadr  II  99/41 44-90 
115. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga, Savije. 

Po shlepu izrednega občnega zbo- 
ra 10. VI. 1952 je zadruga prešla t 
likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor do- 
slej, s pristavkom  >v  likvidaciju. 

Likvidatorji so: Jakop Franc, Sav- 
ije 15, Čerin Ivan, Savije 16, Škerl 
Andrej, Kleče 23, Kregar Ivan, Sav- 
He 12, Jeromen Vinko, Kleče 22, 
Cunder Franc, Kleče 13, Klemen 
Franc, Kleče 14, vsi kmetje, ki 
podpisujejo po dva skupaj. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5. februarja 1953. 

Zadr VII 87/2 978 

Izbrisi 
116. 

Besedilo:   Kmetijska  obdelovalna 
zadruga >Sloga«, Griže pri Žalcu. 

Zaradi  prenehanja   poslovanja. 
Okrožno sodišče v Celju 
dne 16. februarja 1953. 

Zadr VIII 78/3 2166 
117. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, Vinnaše — Sv. 
Duh. 

Zaradi spojitve z vso aktivo in 
pasivo s Kmetijsko zadrugo z ome- 
jenim jamstvom Trata-kolodvor 
(Zadr V 160'7). 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne  50.  januarja  1993. 

Zadr VI  128/2 794 
118. 

Besedilo: Potrošniška zadruga ra- 
jona IV z omejenim   jamstvom   • 
Ljubljani. 

Zaradi končane likvidacije. 
Okrožno sodišče v Ljubljani, 

dne  6.  februarja   1953. 
Zadr  VII   117/3 979 

119. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga, Studenice. 
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Z.aradi spojitve z Gostinskim pod- 
Ì' et jem  »Dom  ob  Dravinji*  v Ma- 

:olah. 
Okrožno sodišče v  Mariboru, 

dne  16.  januarja  1953. 
Zadr VI 99 .394 

Sûle, gospodinji neznano kje. Skrb- 
nik je Guček Janko, niž. pravni re- 
ferent pri tem sodišču. Razprava bo 
16. III. 1953 ob 11. uri v sobi 86/11. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 11. februarja 1953. 

Trgovinski registei 

120. 
Vpisi 

Besedilo:    Gostilna   »Pri    lovcuc 
(Manče, p. Vipava). 

Imetnik: šček Jožef, Manče 23. p. 
Vipava. 

Obratni predmet: Izvrševanje go- 
stilničarske obrtt. 

Zt 5/53-2 2048 
Besedilo: »Gostilna Romei« (šem- 

pas). 
imetnik:   Kome]    Anton,   Šempas 

174. 
Obratni predmet: Izvrševanje go- 

stilničarske obrti. 
Zt 4'53-2 2047 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 10. februarja 1953. 

121. 
Besedilo: Gostilna »Koševnik«. 
Imetnik:  Gostiša  Valentin, Idrij- 

ski log 21, p. Crni vrb. 
Obratni predmet: Izvrševanje go- 

stilnicarske obrti. 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 18. februarja 1933. 
Zt 7153/2 2194 

Amortizacije 
Uvede se postopanje za amortizacijo 
vrednotnlc, katerih imetniki se pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodišču svoje 
pravice, sicer se bodo vrednotnice izrekle 

za neveljavne. 
IR 69/52 10693 

Sadravec Peter, industrijalec iz 
Ormoža, prosi za amortizacijo živ- 
ljenjske zavarovalne police št. 9413, 
izdane od bivše Vzajemne zavaro- 
valnice v Ljubljani. Sklenitelj in 
koristnik je Sadravec Peter, indu- 
striale, Ormož, zavarovalna vsota 
100.000 din; začetek zavarovanja 1. 
X. 1931, konec i. X. 1951; koristnik 
za primer doživetja je zavarovanec 
sam, v primeru smrti pa zakoniti 
dediči. Vinkulacija v korist Zadruž- 
ne gospodarske banke d. d., podruž- 
nice Maribor; valorizirana vrednost 
5.700 din. Priglasitveni rok: dva me- 
seca od te objave. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 18. novembra 1932. 

Poziv upnikom in dolžnikom 
naj   v   danom   roku   priglasijo   terjatve 
oziroma  poravnajo  svoje obveznosti  do 
podjetij   v   likvidaciji,   sicer   se   bodo 

dolgovi sodno Izterjali. 
2153 

Potrošniška zadruga rajona III 
Ljubljana, šmartlnska 10 je po skle- 
pu občnega zbora 28. VII. 1950 pre- 
šla v likvidacijo. Priglasitveni rok: 
30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 
St.   182/53 888 

Z odločbo LO mestne občine Len- 
dava, št. 181/53 z dne 31. I. 1953 je 
prešlo mestno podjetje >Mestna 
metlarnac v Lendavi v likvidacijo. 
Priglasitveni rok: 30 dni po tej 
objavi. 

Likvidator 
2030 

Kmetijska   delovna   zadruga   >13. 
inarecc, Kozjane, Sežana, je 31. XII. 
1952  prešla   v   likvidacijo.   Prigla- 
sitveni   rok:  do 31. XII. 1953. 

Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
p re k I i cu jejo 

Razglasi sodišč 

•'Dražbe 
I 722/52-10 2052 

Dne 23. III. 1953 ob 10. uri bo pri 
tem sodišču, v sobi št. 25 dražba ne- 
premičnin, zemljiška knjiga Krajn- 
čica 1/2 vi. št 37 in 1/2 vi. Št. 180. 

Cenilna vrednost je 68,307 din, 
vrednost prltikline 22.000, najmanjši 
ponudek 45.538 in vadi j 9.030 din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je treba priglasiti sodišču najpo- 
zneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mo- 
gle več uveljavljati glede nepre- 
mičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na draž- 
beni oklic, nabit na uradni deski 
sodišča. 

Okrajno sodišfie v Celju, 
dne 21. februarja 1935. 

Oklic dedičem 
naj v danem roku priglasijo sodišču 
svoje dedne pravice ali imenujejo po- 
oblaščenca, ker jih bo sicer pri zapu- 
ščinski razpravi zastopal skrbnik, nespre- 
Jet) delezi pa bodo Izročeni drŽavi ozi- 
roma jih bo za dediče, ki so znani, a 
neznanega   bivališča,   hranil   skrbstveni 

organ. 
O 635/52-11 2Q94 

Tome Matija, kmet z Gozda 4, je 
7. IX. 1952 umrl, zapustivši oporoko. 
Njegov sin Tome Janez se pogreša. 
Priglasitveni rok: šest mesecev od 
te objave. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 11. februarja 1953. 

Razne objave 

Oklic o skrbnikih in raispravah 
Postavljeni skrbniki bodo v toSbah na- 
stopali tožence, katerih bivallice ni zna- 
no, na njihovo nevarnost in «troike, 
dokler se sfcml ne iglast)? ali ne ime- 

nnjejo pooblaščence. 
G 55/53-6 2043 

Tožba za razvezo zakona: 
Horvat Julij, upokojenec, Rabčan 

št i,   proti   Horvat  Mariji   tojeòi 

St. 71/1-53 2206 
Raspis 

Rektorat medicinske  visoke Sole 
v Ljubljani razpisuje: 

U na stomatoloSki fakulteti: 
1  mesto izrednega  profesorja za 

čeljustno  kirurgijo; 
1 mesto docenta za protetiko; 
2. na medicinski fakulteti: 
1 asisientsko mesto v patološko- 

fiziološkem inštitutu. 
Prošnje s potrebnimi prilogami je 

treba vložiti :va rektoratu,   Vrazov 
trg A/L 20 àbi po objavi v »Urad 
nem listu LRSc. 

Rektorat   medicinske   visoke 
iole v. Ljubljani 

Abraht Ivanka roj. Seražin, Selo 
pri Vrabčah, p. Podnanos, osebno 
izkaznico, reg. št. 5459, ser. št. G-. 
0206169, izdano 28. januarja 1951 v 
Sežani. 2155 

Ahec Anton, roj. 12. VI. 1936, Stop- 
no 1, p. Makole, osebno izkaznico, 
reg. št. 32800, ser. št. 0295360, izdano 
v Ptuju. 2254 

Auberšek Viktor, Maribor, Slo- 
venska 13, osebno izkaznico, rcg. 
št. 5474, ser. št. 0011185, izdano 1951 
v Mariboru. 2279 

Avsenik Marija, Begunje 94 pri 
Lescah, osebno izkaznico, reg. št 
4640, ser. št. 0384260. 2095 

Babnik RozaMja 'por. Moraus, Št. 
Jurij, Podtabor 4, osebno izkaznico, 
reg. št 5246, ser. št. F-0005556, iz 
dano T Grosupljem. 2180 

Berčič Milka, Ljubljana, Hrenova 
2, osebno izkaznico, Št 0112658, iz- 
dano v Ljubljani. 2217 

Berdnik Roman, Zg. Bistrica, p. 
Slov. Bistrica, roj. 13. IV. 1927, de- 
lovno knjižico. 997 

Blagojević  Božidar,  Carinarnica, 
Gorica,  osebno  izkaznico,  reg.  št 
17601, ser. št 0334378, izdano v Go 
rici. 229ì 

Božičnik Frančiška, Ljubljana, 
Oblrska, bk>k 12, osebno izkaznico, 
reg. št. 897, ser. št 0366207, izdano 
v Krškem. 2218 

Cimperman Asta, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. st 83517/52, ser. 
številka F-0105827, izdano  v Ljub 
ljani. 2181 

Cvelbar Marije, Ljubljana, oseb 
r,o izkaznico št. 10991/51, izdano ' 
Trebnjem. 216' 

Čeru Jože, Podklanc 7, p. Dravo 
grad, roj, 3. •. 1933, osebno izkn? 
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•••, reg. št. 16619, ser. št G-0277929, 
izdano 20. XI. 1950. 2097 

Česnlk Mihaela, Ljubljana, Glin- 
ška 8, osebno izkaznico, reg. št. 
4301/50, ser. št.  F-0026611. 2201 

Dekleva   Aleksander,   Ljubljana, 
Erjavčeva   1 a,  indeks  TVš,  fakul- 
teta za kemijo, Ljubljana. 2215 

Dernovšek  lerezija, št.   Vid  nad 
Ljubljano 68, oseb« izkaznico, i"£. 
št. 66914.51, ser. št. F-0089224, izdano 
v Ljubljani. 2214 

Dolinšek Ana, Selnica ob Dravi, 
osebno izkaznico, reg. št. 36206, ser. 
št. 0199125, izdano 1951 v Selnici ob 
Dravi. 2283 

Domando  Alojzija, Maribor, Pi- 
puševa,   osebno   izkaznico,   reg.   št. 
51519,  ser.  št.  0052436,   izdano   1951 
v Mariboru. 2270 

Drofenik   Bojan,  Ljubljana,  oseb- 
no izkaznico,  reg.  št. 81877/51,  ser. 
št    F-0104187.    izdano    v   Ljublja- 
ni. 2216 

Erjavc   Anton,   Ljubljana,   Zapu- 
ška  111,  osebno  izkaznico,  reg. št. 
5519/50, ser. lt. F-0027829, izdano v 
Ljubljani. 2239 

Eržen   Nežka,   Kranj,  osebno   iz- 
kaznico reg. št. 9600, Izdano v Kra- 
nju. 2182 

Fidel   Alojzij,  Stara Sušica 4, p. 
Košana, roj. 1. t. 1926, osebno izkaz- 
nico,   reg. št.  11943,   ser.   številka 
F-0622253. 2099 

Fridauer   Ana,   Pobrežje   30   pri 
Ptuju, roj. 15. VIII. 1884, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 46914,  ser.  štev. 
0291151.                                            2057 

Granda Anica, Rače 22 pri Mari- 
boru,     osebno   izkaznico,     reg. št. 
31356,  ser.  št.  0574633,  izdano  1951 
v Mariboru. 2268 

Gregorčič   Ji           Slovenska   vas 
št.  42,  šentrupert  pri  Mokronogu; 
osebno izkaznico, št. 3491, izdano v 
Trebnjem. 2231 

Gregorčič   Jože,   Maribor,   Cesta 
zmage 54, osebno izkaznico, reg. št. 
40240,  ser.  št. 0037986,  izdano   1951 
v Mariboru. 2280 

Grobelnik   Alojzija,    Zabukovica 
146   pri   Grižah,   osebno   izkaznico, 
ser.  št.  F-0664773,  izdano od  OLO 
Celje okolica. 2100 

Groznik Marija, Orle 21, oeebno 
Izkaznico    reg.   št.   32786,   ser.   št 
0158796, izdano od OLO Ljubljana 
okolica.                                          2219 

Gržinič   Ivan,   Ljubljana,  osebno 
izkaznico,  reg. št. 25363/51, ser. št. 
F-0047673. izdano v Ljubljani.   2240 

Gumzej Jože, Tovarna učil, Črno- 
melj, roj. 12. It 1930, vojaško knji- 
žico.                                              ,2031 

Hergot Viljem, Moščanci, p. Mač- 
kovci, osebno izkaznico, regis, štev. 
45636, ser. št. G-0127344. 985 

Hladnik Marijan, vojak, VP 1098/p 
Mojstrana,    potno    dovolilnico,   št. 
284028, serija G za obmejni pas od 
Mojstrane do Tržiča, izdano od VP 
1098/p Mojstrana. 999 

Horvat Franc, Stara cerkev, Ko- 
čevje,   osebno    izkaznico,   reg.   št. 
15498,   ser,   štev.   02398P8,   Izdano 
1930. 49 

Hvala Franc, Lisec 66, p. Podme- 
lec, osebno izkaznico, reg. št 2340, 
ser. št. 0255050, kl je bila izdana v 
Tolminu. 954 

Ivtmušu Elizabeta roj. Les jak 19. 
X. 1923, Globoka 175, p. Ljutomer, 
osebno izkaznico, reg. št. 9708, ser. 
it 1-0234018, iadano 7. IL 1S51 v Lju- 
tomeru. 778 

Ivanuša Stanko. Ple&vica 13, p. 
Ivanjkovci, osebno izkaznico, reg. 
št. 1801, ser. št 0226•. 933 

Ivnik Marija, Lesce 80, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 8452, ser. št. 0819156, 
izdano v Kranju. 2119 

Jančar J uli jana, Gradec 82, Litija, 
roj,   10.   V.   1912,  osebno   Izkaznico, 
reg. št. 6888, ser. št. F-0169194, in sin- 
dikalno izkaznico. 693 

Jeglič Anton, Kamnik, roj. 17. V. 
1927, spričevalo št 1165 za kovaške- 
ga pomočnika št.  1165, izdano leta 
1948 v Kamniku.                           2161 

Jerončič  Marija,  Maribor,   Parti- 
zanska 6, osebno izkaznico, reg. št. 
46556,  ser.  št.  0039278,  izdano   1951 
v Mariboru.                                    2284 

Juhart Jožefa, Planina 21, p. Tinje, 
roj.  19. XL  1932, osebno izkaznico 
št. 5000/6094.                                   2157 

Kenda   Alojzija,   roj.  Sajovic  7. 
VI.   1925,  Črnomelj   199, osebno  iz- 
kaznico, reg. št. 5933, ser. št 04S9245, 
izdano v Črnomlju.                     2074 

Kmetec Cecilija, roj. 1. XII. 1910, 
Kog 5, Ljutomer, osebno izkaznico 
št. F-228448.                                    2075 

Knez Frančiška,    Trbovlje,   Loke 
350, osebno izkaznico, n ('• št. 5147, 
ser. št. F-0718457.                          2101 

Kneževič  Boris,   St   Janž  13  pri 
Dravogradu, osebno izkaznico, reg. 
št. 12873, ser. št. 0365583.           2292 

Kollman  Jože,   Plavž,   Sindikalni 
dom,   Jesenice,   osebno    izkaznico, 
reg. št. 9898, ser. št. 0066700.     2102 

Koprive Slavko, Podvin 40, p. Ra- 
dovljica,   roj.  29., VI.   1932,  osebno 
izkaznico, reg. št.  1209, ser. št G- 
345913,  izkaznico  za  vožnjo  in  iz- 
kaznico, izdano od Železarne na Je- 
senicah.                                         8964 

Koren Konrad, Slatina 19, p. Zg. 
Kungota, roj. 10. II. 1922, potrdilo o 
vojaški  nesposobnosti. 955 

Koren Ljudmila, roj. Sušeč, Jese- 
nice, Savsko nabrežje 31, roj. 9. IX. 
1916, osebno izkaznico in izkaznico 
OF. 956 

Korinšek Antonija, Maribor, Par- 
tizanska 28, osebno izkaznico,  reg. 
št. 21956. ser. št. 19374, izdano 1951 
v Mariboru.                                    2274 

Košir  Marija,   Komanija  4,  oseb- 
ao  Izkaznico št. 055125  in  invalid- 
sko  odločbo   št.   194217,   izdano   v 
Ljubljani.                                    2162 

Kovačec Anica roj. 24. Vil.  1928 
v Pregradu, zdaj v Ljubljani, Rim- 
ska  19, osebno  izkaznico,  reg.  št. 
216513, ser. št. M-0299201, izdano v 
Zagrebu.                    .                2202 

Kranjc Karol, Ljubljana, Gutsma- 
nova 30, osebno izkaznico št. 1307, 
izdano v Celju.                             2241 

Krebs Albin. Luče 31 ob Savinji, 
osebno izkaznico, reg. it 19944, ser. 
St 04432255,                                  2104 

Kržišnik Marina, Ljubljana, Vo- 
dovodna 17, osebno izkaznico, reg. 
št. 53736/51, ser. št. F-0076046.     2220 

LaŠič Franc, Moravci 148, p. Buč- 
kovci, roj. 10. XI. 1886, osebno iz- 
kaznico ser. št F-0236464, izdano 26. 
L 1051 v Ljuotmeru. 53 

Ledinek Stanislav, Maribor, Bet- 
navska 6, osebno izkaznico, reg. št 
6191. ser. št 0270901, izdano 1951 
v Slovenjem Gradcu. 2276 

Likovič Joža, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št 21270/51, ser. št. 
F-0043580. izdano v Ljubljani.   2288 

Lindič Jernej, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 91110/51, ser. Št 
F-0113420, izdano  v  Ljubljani. 2205 

Marki Ana, Maribor-Košaki 92, 
osebno izkaznico, reg. št 30948, ser. 
štev. 00330%, izdano leta 1953 v Ma- 
riboru. 2271 

Mavec Marija, Podpeč, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 35228, serijska St. 
0143298, izdano v Ljubljani.       2242 

Mavretič Blaž, >Konstruktort, Ze- 
nica, osebno izkaznico št. 42864, in 
t jebno izkaznico št. 38112 na ime 
Mavretič Karolina. 782-83 

Mencin Alojz, Mihovica, p. St. 
Jernej, osebno izkaznico ser. št. 
0346519. 2294 

Mitič Dragoslava, podporočnik, 
Ljubljana, oficirsko vojaško izkaz- 
nico št. 355, serija I, izdano od VP 
8805. 2185 

Mlakar Amalija, Vareja 60, p. Vi- 
dem, osebno izkaznico, reg. št 
48453, ser. št. 0292690. 21Ö5 

Modic Milan, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 56281/51, ser. št 
F-0078591, izdano v Ljubljani.   2243 

Možek Jože, roj. 20. VIII 1927, 
Kamnik, spričevalo št 223 za me- 
sarskega pomočnika, izdano 2. X. 
1947 v Kamniku. 2163 

Muršič Stanko, Maribor, Tezuo, 
Roška 42, izpitno spričevalo za zi- 
darskega pomočnika, izdano 1947 od 
Obrtne zbornice v Mariboru.     2275 

Naglic Karolina, Slakova 14 pri 
Oplotnici, osebno izkaznico, reg. št 
25972, ser. št. 0783832, izdano 1951 od 
OLO Maribor okolica. 2269 

Nečimer Jelka, Zreče, spričevala 
V. razreda I. drž. gimnazije v Ce- 
lju za šolsko leto 1949/49. 958 

Novak Danijel, Sp. Duplek pri 
Mariboru, prometno knjižico za 
kolo št. 4107. 2278 

Novak Jože, Sv. Marjeta na Drav- 
skem polju, sindikalno knjižico št, 
506268. 2277 

Ocvirk Ivana, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. Št. 52741/51, ser. št 
F-OO75051, izdano v Ljubljani.   2184 

Okrajni komitet KPS, Kranj, evid. 
št. osebnega avtomobila znamke 
>Fiat<  1400<, št.  1214. 2158 

Oman Tončka, Kranj, Klane 16, 
osebno izkaznico št. 0180752.       2199 

Peklar Franc, Partinje pri Le- 
nartu v Slovenskih goricah, osebno 
izkaznico, reg. št. 40209, ser. št. 
0369974, izdano 1951 v Mariboru, 
vozno karto za avtobus Len*urt-Ma- 
ribor za februar. 2286 
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Peklar Marija, Partmje pri Le- 
nartu T Slovenskih goricah, osebno 
izkaznico, reg. št. 40210, ser. št 
0569975, izdano leta 1951 v Mari- 
boru, 2267 

Perko Frančiška, Križe 58, inva- 
lidsko knjižico, ki je bila izdana v 
Kranju. 2244 

Perko Stanislav, Gradišče v Slov, 
goricah, osebno izkaznico, reg. št. 
20071, ser. št. 0576040 izdano 1951 
od OLO Maribor okolica. 2281 

Perme Janez, Pijava gorica 46, 
osebno izkaznico, reg. št 33457, ser. 
št F-0141467, izdano od OLO Ljub- 
ljana okolica. 2289 

Pipan Marija, Šenčur 208, osebno 
izkaznico reg. št 8116, izdano pri 
OLO Kranj okolica. 959 

Pirnat Boris, Ljubljana, osebno 
Izkaznico, reg. št. 69881/51, ser. št 
F-0092191, izdano v Ljubljani.    2221 

Pirnič Mihael, Strnišče, osebno 
izkaznico, reg. št 3216, ser. št 
0245529, izdano 1951 v Ptuju.     2159 

Podboj Marija, Ljubljana, Cesta 
dveh cesarjev 159, osebno izkaznico, 
reg. št. 59833/51, ser. št. F-0082145,. 
izdano v Ljubljani. 2204 

Pogačnik Antonija, Spodnja Bes- 
nica 32, osebno izkaznico, reg. št 
18769, ser. št. F-0220479. izdano v 
Kranju. 2222 

Potočnik dr. Miha, Ljubljana, Te- 
slova 6 (prej Verstovškova 6), du- 
plikat vozniške knjižice za osebni 
avto Fiat 1100, evid. št. S-185, št. 
motorja 108 C 242575. 2343 

Preložnik Stanislav, osebno izkaz- 
nico, reg. št 2477, ser. št. 0595811. 
izdano od OLO Celje mesto.     2236 

Purg Matevž, Gorca 13, p. Podleh- 
nik, osebno izkaznico, reg. št 45395, 
ser. številka 0289632, izdano 21. IIL 
1951. ' 2172 

Ravnikar Tone, Ljubljana, indeks 
izdan od medicinske visoke šole v 
Ljubljani. 2245 

Hemic Ivana, Podsmreka 51, oseb- 
no izkaznico št. 055167 in invaWsko 
odločbo št. 29727, izdano v Ljub- 
ljani. 2164 

Roner Emilija, Ljutomer, Kolo- 
dvorska 16, osebno izkaznico, reg. 
št. 5795, ser. št. F-0228105, izdano 
27. XI. 1950, in izkaznico za zniža- 
no voznino štev. 965454, izdano za 
leto 1953. 2122 

Rozman Stane, Retje 171, Trbov- 
lje, osebno izkaznico, reg. ät. 4505, 
ser. št. F-0717815, izdano v Trbov- 
ljah. 2205 

Senear Vinko, mlinar, Stara cesta 
40, p. Ljutomer, osebno izkaznico, 
reg. št. 10836, ser. št. 0844346.     2077 

Sluga Ema, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 91879/51, ser. št. F- 
0114189, Izdano v Ljubljana      2185 

Sotler Ljuba, Brežice, osebno iz- 
kaznico štev. 16176, izdano v Kr- 
hkem. 2186 

Stanejčič Jelena, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št 51751, ser. št. 
F-0054061, izdano v Ljubljani.    2290 

Starovašnik Franc, Dob pri Dom- 
žalah, osebno izkaznico, reg. št. 
21430, ser. št. F-0467530, izdano v 
Kamniku. 2223 

Starovašnik Marija, Dob pri Dom- 
žalah, osebno izkaznico, reg. št. 
21719, ser. št. E-0467629, izdano v 
Kamniku. 2224 

Stergar Edvard, Čaček, Srbija, 
spričevalo IV. razreda slovenske 
gimnazije v Kopru za 1. 1951/52, in 
železniško Izkaznico za polovično 
vožnjo v letu 1951/52. 2187 

Stojnic Anton, Grabrovec 13, p. 
Metlika, roj. 29. III. 1921, osebno 
izkaznico, reg. št 6584, ser. št. 
0484846, izdano 27. II. 1950.        2001 

Šakirovič Mehmet, Maribor, Ve- 
trinjska 24, osebno izkaznico, reg. 
št. 49698, ser. št. 0050118, izdano 
1951 v Mariboru, vojaško knjižico 
št. 1207/246, izdano od vojaškega od- 
seka v Mariboru 1. 2285 

Skufca Ivana, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. Št. 4253/51, ser. štev. 
F-0026563, in člansko sindikalno iz- 
kaznico, izdano v Ljubljani.      2246 

Šlosel Alojz, Sabonje 34, osebno 
izkaznico reg. št. 368, ser. št. 0347678, 
izdano 1953 v II. Bistrici. 2238 

Smit Ivana, Trbovlje, Loke 196, 
osebno izkaznico, reg. št 3365, ser. 
št. F-0716675. 2176 

šmuc Franja roj. Hrovatin, Ljub- 
ljana, Kolodvorska 18, osebno izkaz- 
nico, reg. št 98259/51, ser. št. F- 
0120569, izdano v Ljubljani.       2165 

Šraml Hilda, Metlika, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 7081, ser. št. 049091, 
izdano 2. III. 1951 v Črnomlju.     962 

Štangelj Jože, Ljubljanska cesta, 
osebno izkaznico 13467, izdano v No- 
vem mestu.- 2188 

štekar Anica, Smihel 24 pri N. 
mestu, osebno izkaznico, reg. št. 
2598, ser št 0317213. 990 

Stih Jožefa, Ljubljt...a, Slajmer- 
jeva 3a, osebno izkaznico, reg. št. 
5258, ser. št, 0257968, izdano v Tol- 
minu. 2247 

Štravs Neža, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št 68425/51, ser. št. 
F-0090735, izdano v Ljubljani.   2225 

Taljan Franc, roj. 10. IV. 1935, 
Odranci 153, p. Beltinci, osebno iz- 
kaznico, izdano v Lendavi, reg. št. 
11850,  ser.  št.  G-0234560. 634 

Tavčar Ivana, Planina, blok 4, 
Kranj, osebno izkaznico, reg. št. 
7337, ser. št F-0183647, izdano v 
Kranju. 2291 

Tekavčič Leopold, Dolenja vas, 
Zagorje o/S, osebno izkaznico, reg. 
št. 16057, ser. št. F-0729367. 2171 

Toman Mojmir, Ljubljana, Reslje- 
va 26, osebno izkaznico reg. št. 
6800/51, izdano v Ljubljani.       2189 

Tornine Jože, Stranje 8, p. Raz- 
drto, roj. 13. III. 1925 v Stranjah, 
osebno izkaznjco, reg. št. 16333, ser. 
št F-0626643, izdano 19. TTI. 1951 
v Postojni. 9T> 

Tompa Viktor, Vas 54, p. Radlje 
ob Dravi, orožni list št. 900, izdan 
od OLO Maribor okolica 8. III. 1952 
za lovsko puško dvocevko petelinko 
štev. 339. 2061 

Trampuš Viktor, Dravlje, Sojer- 
jeva 19, osebno izkaznico, reg. št 
52366/51, ser. št. F-0074676, Izdano v 
Ljubljani. 2226 

Trgovsko podjetje /. odpadnim 
materialom >Surovina«, Maribor, vse 
pogodbe in pooblastila, ki jih je 
bivše vodstvo podjetja sklenilo z 
nakupovalci odpad, materiala.     952 

Užina Matilda, Loke, 35, Zagorje 
o/S, osebno izkaznico, reg. št. 17237, 
ser. št 0730547, izdano 9. I. 1951 
V Trbovljah. 2107 

Vabič Katarina, Maribor, Kidri- 
čeva 5, osebno izkaznico, reg. št 
33302, ser. št. 0029232, izdano 1951 
v Mariboru. 2272 

Vasti Aleksander, Sv. Vid 9, p. Vu- 
zenica, osebno izkaznico številka 
21609. 2207 

Verbič Jože, Podolnica 23, osebno 
izkaznico, reg. št. 21115 ser. št. F- 
0125425, izdano od OLO Ljubljana 
okolica, In znamko kolesa »Flšer« 
št. 50094. 2190 

Vôlgyi Franc, Dolnji Lakoš 37. p. 
Lendava, roj. 15. VI. 1906, osebno 
izkaznico, reg. 3t. 8875 ser. št G- 
0231085, izdano v LendavL 635 

Vrečar Alojz, Ljubljana, osebno 
izkaznico reg. št 1603, izdano v Po- 
stojni. 2191 

Zakrajšek Ivanka, Kranj, Cesta 
na Rupo 34, osebno izkaznico, reg, 
št 4530, ser. št. 0508840, izdano na 
Mirni, okraj Trebnje. 2179 

Zidarič Vinko, Kicar 107, Ptuj, 
roj. 13. Vil. 1921, osebno izkaznico, 
reg. št. 9128, ser. št 0251441.       2079 

Ziherl Angela, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 20073-50, ser. št. 
0042383, izdano v Ljubljani.      2248 

Žabkar Viktor, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 17270'51, ser. št 
F-0039580, izdano v Ljubijani.   2192 

Zeleznik Marija, Bistrica pri Lim- 
bušu 3, osebno izkaznico, reg. št 
15276, ser. št. 058031, izdano« 1951 
od OLO Maribor okolica. 2273 

Zerak Jakob, Strmec 43, Rogatec, 
roj. 28. IV. 1917, osebno izkaznico, 
reg. št. 16624, ser. št. 0770744, izdano 
v Poljčanah. 2034 

Živko Ivan, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 57049-51. ser. št. 
79350, izdano v Ljubljani. 2227 

Znidar Martin, Bitnje 10, Bohinj- 
ska Bistrica, osebno izkaznico, reg. 
št. 17251, ser. št. 0809161, vozniško 
dovoljenje (amatersko) št 295 in 
prometno knjižico, evid. št. S-3202, 
izdano v Radovljici. 2287 

Žunec Jožef, Ormož 153, roj. 15. 
II. 1884, osebno izkaznico, reg. št. 
20664, ser. št. 0263974. 964 

Župan Frančiška, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico št. 0109709, Izdano v 
Ljubi inni 2193 

ladaja  »Uradni  Ust  LBSt — Direktor  la  odgovorni   urednik:  dr. Restko  Močnik  —   tiska   tiskarna   »Toneta  Tomšiča« 
T «ubijani 
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17. Hen o potnih in  selitvenih  stroških  z dne 23.  decembra 

Mrliči popolnoma   revnih   družin   se   pokopljejo 1952 (Urndni list FLR^ «• •-•• sPreiel tal» 
brez   vsake  pristojbine   nn   podlagi   potrdila  o  pre- odlok • 
moženjskem stanju. 

18. člen *• člen 

Ako si kdo pridobi ali kupi grob ali grobnico ob Dnevnicu za službena potovanja  v mejah okraja 
zidni ograji, mora skrbeti tudi za ohranitev zidne Postojna za uslužbence iu delavce državnih organov 
ograje po širini groba ali grobnice. Ravnati se moni in zavodov, vštevši tudi uslužbence zavodov s samo- 
po navodilih pokopališke uprave. stojnim finunsiranjem, izvzemši tiste, katerih zaslužki 

se obračunavajo po tarifnem pravilniku, znaša: 
19. člen 

„.,,...       A   , , ...       , 1- za   uslužbence od  IV.  plačilnega  razreda   ua- 
Vsako delo, ki je potrebno za pokop mrliča, izkop vzgor 525 din 

jame in nje zasutje in naprava gomile, mora opraviti 
grobar, ki je honorarno nameščen. Ta mora pomagati .     2- •• uslužbence od IX. do V. plačilnega  razreda 
tudi pri uradno odrejenih p'i dovoljenih raztelešenjih in za visoko kvalificirane delavce 450 din, 
in izkopih mrličev. ,  za druge uslužbence in de]avce 375 din 

20. člen 
Grobarske pristojbine so: 2. člen 

I. za vrstni grob Ta odlok velja takoj. 
a) za odrasle      .   .   .   < 300 din 
b) za otroke do 10 let .....   .   200 din St- 7/1 

"II. za rodbinski grob    500 din Postojna, dne 23.-decembra 1952. 
III. za pogreb mrličev v grobnico .   .   .   500 din 
IV. za pomoč pri   raztelešenju   plača  sodišče uli Predsednik OLO; 

stranka.                                                                                                                              Mirko Jelerčič L r. 
V. Za pomoč pri izkopu plača sodišče ali stranka. 

Stranka mora na svoje stroške oskrbovati notra- 
nje in zunanje obzidje, kakor morebitna druga dela 
pri   rodbinskem   grobu   ali   pri   rodbinski   grobnici, 4- 

pokopališka  uprava  pa je  upravičena  zahtevati  od Na podlagi 64. člena zukona o okrajnih ljudskih 
stranko načrt o tem. odborih   in  v   zvezi   z  zadnjim  odstavkom  7.  člena 

Ako  grobove   in   grobnice   krasi   grobar,   naj   se       uredbe   vlade  FLRJ  o  potnih   in  selitvenih  stroških 
opravi po prostem dogovoru z grobarjem. (Uradni  list  FLRJ, št.  59/52)   izdaja okrajni  ljudski 

odbor Tolmin tale 

21. člen ODLOK 

Pokopališka uprava vodi zapisnik o pokopih, ka-      „ •••, dneynic potovanja v mejah okraja 
mor se vpisujejo Številke groba, vrsta grobišča, mrli *• "'""J" Y "4«»«uaje 
čevo rojstno in rodbinsko ime, njegova starost, vzrok 
smrti in dan pokopa. Enak zapisnik piše tudi grobar *• "en 

in je dolžan dajati strankam zaželena pojasnila.                       Dnevnica za službena potovanja v mejah okraja 
Tolmin znaša: 

22- člen a) za   uslužbence od  IV. plačilnega   raz- 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad                   red« navzgor                                              420 din 

nem listu LRS«.                           • b) za uslužbence od IX. do V. plačilnega 
St. 1-137/1-52 razreda                                                     400 din 

Ptuj, dne 19. novembra 1952. c) za vse druge uslužbence in delavce       375 dia 

Predsednik  LO  mestne  občine  Ptuj: 2 £len 
Janko Vogrinec 1, r. ^I»J    x„„     ,     .    ,     ,      ,, 

(jlede casa, kraja In drugih pogojev za pravica 
.._ do dnevnice se uporabljajo določbe v urodu citirane 

uredbe. 

3. člen 
13. 

Ta odlok   velja od  dneva objave v >Uradnem 
ODLOK listu LRSc 

o dnevnicah za uslužbence in delavce °*' l-*8'6-1953 

v mejah OLO Postojna Tolmin, dne 17. januarja 1953. 

Okrajni ljudski odbor Postojna je na seji okraj- Predsednik OLO: 
• nega zbora na podlagi petega odstavka 7. člena uredbe J°*e Primožič L r. 
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15. 

Na podlagi 17. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, it. 19/52) izdaja Okrajni 
ljudski odbor Gorica 

ODLOK 

p začasnem finansiranja proračunskih potreb v okraju 
Gorica za čas od 1. januarja do 2S februarja 1953 

1. člen 

Dokler ne bo sprejet okrajni proračun za leto 
1953, se bodo proračunske potrebe za okraj Gorica 
začasno, to je za čas od 1. I. do najpozneje 28. •. 

finansirale v mejah mesečnih planov, ki jih bo odo- 
bril okrajni ljudski odbor v Gorici. 

2. Sien 

Mesečni plani začasnega finansiranja tvorijo se- 
stavni del okrajnega proračuna za leto 1953. 

3. člen 

Ta odlok  velja od  1. januarja 1953. 

Štev. 1/3-1076/1 
Nova Gorica, dne 15. januarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec L r. 

POPRAVEK 

Pri primerjanju besedila priloge k 3. členu ured-       priloge, se je ugotovilo, da je besedilo dela B te pri- 
be o ustanovitvi skladov za obnovo gozdov, objavlje-      loge napačno, 
ne v  Uradnem listu LRS št. 2-9/53, z izvirnikom te Pravilno se besedilo dela B te priloge glasi takole: 

»B. DROBNI TEHNIČNI LES (enota mere je en kos) 

62. Hrast, kostanj, akacija in iglavci: hmeljevke: 15 12 10 8 6 
63. Iglavci — «Irevesca do 3 m  20 17 15 10 5< 

Ker so zaradi tega popravka postavke prejšnjega besedila pod zap. št. 63 do 69 odpadle, dobe postavke 
y delu C priloge zaporedne številke od 64 do 71. 

St.  Il   107/2-53. 
Ljubljana, dne 14. februarja 1953. Iz  pisarne  Izvršnega  sveta 

Ljudske skupščine LRS 

Pregled „Uradnega lista FLRJ" 
St ? z dne 11. februarja 1953: 

32. Navodilo o razdelitvi in uporabi pozitivnega salda 
razlik pri cenah, ki so ga dosegla izvozna in 
uvozna podjetja od 1. januarja do 30. junija 1952. 

33. Začasno navodilo o posebnem strokovnem izpitu 
za višjega tehnika. 

Zapisnika 23. in 24. skupne seje Ljudske skupščine 
FLRJ. 

St. 8 7 dne 18. februarja 1953: 

34. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o 
denarni pomoči družinam, katerih hranitelji so 
v obvezni vojaški službi JLA. 

35. Uredba o ustanovitvi samostojnih zveznih orga- 
nov državne  uprave  na gospodarskem  področju. 

36. Uredba o ustanovitvi Uprave za pomorstvo in 
rečni promet in Uprave za ekonomsko in teh- 
nično pomoč. 

37. Odlok o prenosu pristojnosti za izdajanje odločb 
o sistemizaciji na državnega sekretarja za pro- 
račun in državno administracijo. 

38. Odlok o uvedbi položajnega naziva državnega 
svetnika. 

39. Odlok o organih in zavodih zvezne uprave, ki 
nadaljujejo z delom. 

40. Odlok o odložitvi volitev za skupščine republi- 
ških zavodov za socialno zavarovanje. 

41. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravil- 
nika o izvršilnih uslužbencih v resoru notranjih 
zadev. 

42. Odločba o jugoslovanskih standardih za zakovice. 

Izdaja »Uradni list LRS t — Direktor In odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik — tiska tiskarna »Toneta Tomšiča. — vsi 
v LJubljani — Naročnina: letno 540 din. — Posamezni. Številka: S din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani 4 din več, po 
pošti 8 din veC — UrednUtvo In uprava: LJubljana, Kidričeva  (prej Gajeva) ulica 6, poštni predal 336. — Telefon  uprave 

23-578 — Čekovni račun: •-»•«-•. 
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23. Odlok  o  sklicanju  Ljudske  skupščine  Ljudske  republike 
Slovenije k IV. Izrednemu zasedanju. 

Odloki ljudskih odborov: 

16. Odlok o razpisu  nadomestnih  volitev  na  območju  mesta 
Ljubljana. 

17. Odlok   o   razpisu   nadomestnih   volitev   v   občini   Lenart 
v Slov.  goricah. 

18. Odlok  o  načrtni  obnovi  vinogradov  okraja  Ptuj. 
19. Odlok  o  obvezni   tuberkulinlzaciji  goveje  živine. 

VSEBINA: 
20. Odlok  OLO  Kočevje o  višini  dnevnic za  službena  poto- 

vanja  v mejah okraja. 
21. Odlok o omejitvi Števila koz na območju okraja Tolmin. 
22. Odlok o razglasitvi 27.  aprila za ljudski praznik občine 

Pivka. 

— Popravek   uredbe   o   dopolnitvi   imena   takih   naselij,   ki 
imajo enako se glaseča imena. 

— Popravek  uredbe  o  razglasitvi  novih  naselij   in   o zdru- 
žitvi  naselij. 

23. 

Na podlagi 2. in 11. člena zakona za izvršitev ustavnega zakona o temeljih družbene in politične 
ureditve in o organih oblasti Ljudske republike Slovenije izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske 
republike Slovenije 

ODLOK 
o sklicanju Ljudske skupščine Ljudske republike   Slovenije 

Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije drugega sklica se skliče k IV. izrednemu zasedanju 
na dan 14. marca 1953. 

U št. 6/53 
Ljubljana, dné 4. marca 1953. 

Izvršni svet 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

Predsedniki 
Miha Marinko L r. 

Odloki ljudskih odborov 
i6. 

Na podlagi 13., 14., 15. in 88. člena zakona o vo- 
litvah in odpoklicu odbornikov ljudskih odborov ter 
15. točke 65. člena zakona o ljudskih odborih mest in 
mestnih občin, v zvezi s sklepom zbora proizvajalcev 
izdaja Mestni ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane 
na IV. skupni seji mestnega zbora in zbora proizva- 
jalcev z dne 27. II. 1953 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve • 18. volilni 

enoti za volitve v zbor proizvajalcev, ki obsega na 
območju mesta Ljubljane tele državne gospodarske 
organizacije: >Pleteninac, Zaloška 14, >Angorac, 
Emonska 2 in >Volnenkat, Poljanski nasip 40. 

2. člen 
Ker se je odbornik zbora proizvajalcev za 18. ••- 

lilno enoto Zorko Marica za stalno preselilo v Mari- 

bor in je zato prenehalo njeno delovno razmerje ozi- 
roma članstvo v gospodarski organizaciji na območju 
mesta, ji je prenehal tudi mandat. 

3. člen 

Nadomestne volitve bodo v nedeljo dne 12. 
aprila 1953. 

4. člen 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS<, na 

oglasni deski MLO v Ljubljani in pri vseh gospo- 
darskih organizacijah te volilne enote. 

5. člen 

Odlok začne veljati takoj po objavi. 

Tajn št. 338/53. 
Ljubljana, dne 27. februarja 19». 

Predsednik MLO« 
Jaka Avšld l.r. 
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•. 

Da bi se lahko izvedle nadomestne volitve • 
Občinski ljudski odbor Lenart v Slov. goricah v vo- 
lilni enoti št. IX Zg. Žerjavci, izdaja občinski ljudski 
odbor na podlagi 13. člena zakona o volitvah in o 
odpoklicu odbornikov ljudskih odborov ter na pod- 
lagi sklepa, sprejetega na V. redni seji občinskega 
ljudskega odbora z dne 22. II. 1953 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti št. IX 

Zg. Žerjavci v občini Lenart v Slov. goricah 

1. člen 
Nadomestne volitve bodo v nedeljo dne 12. aprila 

1953 od 7. do 19. ure. 
2. člen 

S tem se razveljavi odlok o razpisu nadomestnih 
volitev v volilni enoti št. IX Zg. Žerjavci v občini 
Lenart r Slov. goricah, objavljen v Uradnem listu 
LRS. št. 4/53. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati takoj, ko je objavljen na 

krajevno običajni način. 
Št. IX 343/1 
Lenart v Slov. goricah, dne 22. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Davorin Polič 1. r. 

18. 

Da se zagotovi načrtna in enotna obnova vino- 
gradov in se na ta način poveča, kakovostno izboljša 
in poceni vinogradniška proizvodnja v prid dviga 
življenjske ravni delovnega ljudstva, je sprejel 
Okrajni ljudski odbor Ptuj na podlagi 15., 107. in 
108. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Urad- 
ni list LRS, št. 19/52) in 8. člena temeljnega zakona o 
prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46/51) na svoji seji 
dne 21. X. 1952 

ODLOK 
o načrtni obnovi vinogradov 

1. člen 

Na območju okraja Ptuj se smejo obnavljati in 
na novo zasajati vinogradi samo na absolutno vino- 
gradniških položajih (legah) v skladu z izvršeno rajo- 
nizacijo vinogradništva. V krajih, kjer pa rajoniza- 
cija le ni opravljena, določi te položaje (lege) komi- 
sija za obnovo vinogradov. 

2. člen 

Vinogradi se smejo obnavljati le na položajih 
(legah), ki so bili poprej najmanj 3 leta zasejani z 
metuljčnicami ter jih je poprej pedološko analiziral 
Kmetijski znanstveni zavod Slovenije. 

3. člen 
Zaradi količinskega in kakovostnega dviga ter 

tipizacije vinogradniške proizvodnje se smejo saditi 
samo tiste žlahtne vinske sorte na ameriških podla- 
gah, ki jih za določeno vinogradniško proizvajalno 
območje izbere komisija za obnovo vinogradov. 

Saditi se smejo le selekcionirane cepljenke, ki jih 
je izbrala in odobrila komisija za obnovo vinogradov. 

4. člen 
Komisijo za obnovo vinogradov ustanovi Svet za 

gospodarstvo OLO Ptuj po 141. členu zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih. 

5. člen 
Da se omogoči v obnovljenih vinogradih mehani- 

zacija proizvodnje, je treba izvajati obnovo vinogra- 
dov praviloma istočasno na večjih zaokroženih povr- 
šinah po v naprej izdelanem načrtu za vsak vinorodni 
kraj posebej. Vsaka začeta obnova, ki se izvaja v 
majhnem obsegu, je vezana na nadaljevanje obnove 
po tem načrtu. 

Načrt obnove obsega razdelitev površine na večje 
obdelovalne enote, izpeljavo potrebnih občil (komu- 
nikacij), skupna zajetja vode, smotrno in skupno 
uporabljanje vode, morebitne izboljšave (meliora- 
cije) in bodočo elektrifikacijo. 

6. člen 
Vinogradi se smejo zasaditi s trsjem samo z do- 

voljenjem sveta za gospodarstvo Okrajnega ljudskega 
odbora Ptuj. 

Lastniki oziroma koristniki zemljišč, ki namera- 
vajo na novo zasaditi ali obnoviti vinograde, morajo 
po občinskih ljudskih odborih priglasiti namero zasa- 
janja dve leti v naprej najkasneje do 1. maja Okraj- 
nemu ljudskemu odboru Ptuj, da se pravočasno pre- 
skrbijo cepljenke in razvrstijo kmetijski stroji (me- 
hanizacija) za pripravo zemljišč. 

Prijava mora obsegati: priimek in ime lastnika 
(organa upravljanja pri splošnem ljudskem premo- 
ženju) vinograda, poklic, bivališče, število parcele, 
vložno številko, kulturo zemljišča, površino in kraj, 
kjer parcela leži. 

7. člen 
Vse vinogradniške površine, ki so bile prijavljene 

za obnovo do 1. maja vsakega leta, pregleda komisija 
za obnovo vinogradov; ta komisija izda do 15. sep- 
tembra vsakega leta načrt obnove (5. člen) ter določi 
način, izvedbo obnove (rigolanja, sorte, podlage, njih 
razvrstitev, smer saditve in razdaljo, oblike vzgoje, 
vrsto opor itd.). 

8. člen 
Na predlog komisije za obnovo odloči svet za go- 

spodarstvo Okrajnega ljudskega odbora Ptuj do IS. 
oktobra vsakega leta o prijavah obnove vinogradov. 

Svet za gospodarstvo Okrajnega ljudskega odbora 
Ptuj v dovoljenju, s katerim dovoli obnovo, podrobno 
določi, kako naj se izvede obnova (5. člen). 

Zoper odločbo sveta za gospodarstvo Okrajnega 
ljudskega odbora Ptuj ima lastnik (upravni organ 
splošnega ljudskega premoženja) pravico pritožbe na 
okrajni zbor ljudskega odbora v 15 dneh po prejemu 
odločbe. 

9. člen 

Vsak treničarski obrat mora izdati prevzemniku 
trsnega materiala certifikat o itevilu cepljenk (kore- 
njakov), sortah, podlagah, poreklu in o priznanja 
selekcije •• pridelane oziroma nabavljene cepiče, iz 
katerih izvirajo odsvojene cepljenke. 

10. člen 
Dovoljenje za obnovo in certifikat mora lastnik 

(organ upravljanja) hraniti in ga na zahtevo predlo- 
žiti kontrolnemu organu. 



URADNI LIST 
LJUDSKE REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik X Priloga 6. kosu z dne 10. marca 1953 Štev. 6 

Opozorilo 1 
Izšla je knjižica 

NAJEMNINE IN VZDRŽEVANJE STANOVANjSüiH  POSLOPIJ. 
na katero še posebej opozarjamo ljudske odbore, uprave zgradb 
in hišne lastnike. V njej so zbrani pravni predpisi o najemninah 
in vzdrževanju stanovanjskih poslopij s pregledom pravnih pred- 
pisov, urejenih po letih. Dodana je tudi razprava o najemninah 
in vzdrževanju stanovanjskih poslopij. Cena 80 din. Dobi se pri 
>Uradnem listu LRS«. Ljubljana. Kidričev« 5, poštni predal 336, 
in po knjigarnah. 

V tisku je: 
Dr. J. Pokom: FINANCE, in 
Dr. J. štempihar: UVOD V MEDNARODNO PRAVO. 

Razglasi in objave 
D  št.  5916/P/1953 2344 

Sprememba poštnega okoliša 
Z dnem 2S. II. 1953 preneha po- 

slovati poŠta Avče. Naselji Avče in 
Seniškt breg se vključita v okoliš 
pošte Ro&nj. 

Z dnem 28. •. 1953 preneha poslo- 
vati pomožna pošta Kambreško. Na- 
selje Kambreško se vključi v okoliš 
pošte Ročinj. 

Z dnem 1. •. 1953 prične poslo- 
vati dosedanja pomožna pošta Kal 
nad Kanalom kot redna pošta, v ka- 
tere okoliš bodo spadala naselja 
Kal nad Kanalom, Banjšica Iz oko- 
liša pošte Grgar in Levpa iz okoliša 
dosedanje pošte Avče. 
Direkcija pošte, telegrafa in tele- 

fona v Ljubljani 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

čunovodja,   sopodpisuje   listine   po 
47. členu szdgp. 
Državni sekretariat za pioračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 13. februarja 1933. 
Št 243-80. 1953 1343 

327. 
Besedilo: Elektarna Fala, Selnica 

ob Dravi. 
Poslovni predmet: Proizvodnja 

električne energije v sklopu Elek- 
troenergetskega  sistema  Slovenije. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LR 
Slovenije, odločba št. II-l 135/1-52 z 
dne 25. XL 1952. 

Za podjetje  podpisujejo: 
Krajšek Franjo, upravnik, samo- 

stojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja; Hribar Ivan, sekre- 
tar, v odsotnosti upravnika v istem 
obsegu; Mazl Gvido, glavni računo- 
vodja, sopodpisuje listine po 47. čle- 
nu szdgp, in Kušar Ivan, višji knji- 
govodja, sopodpisuje v odsotnosti 
gL računovodje, v istem obsegu. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana, 

dne 18. februarja 1953. 
Št 243-91-1953. 1350 

Vpisi 
326. 

Besedilo: Elektrarna Vnzenica v 
izgradnji, z gradiliščem HE Vuhred, 
Maribor. 

Poslovni predmet: Proizvodnja 
električne energije v sklopu Elek- 
troenergetskega sistema Slovenije. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LR 
Slovenije, odločba št. II-l 135/1-52 z 
dne 25. XI. 1953. 

Za podjetje podpisujejo: 
ing. Mislej Ciril, direktor, samo- 

stojno, v obsegu zakonitih pooblastil 
in pravil podjetja; Jaušovec Zvon- 
ko, vodja gospodarsko-računskega 
sektorja in pomočnik direktorja, v 
odsotnosti direktorja samostojno, v 
obsegu zak. pooblastil in pooblastil 
direktorja;  Klugler  Bernhard,   ra- 

328. 
Besedilo: Državni obrat »Kino-Io- 

to delavnica«, skrajšano »Kino-Ioto 
delavnica MLO« Ljubljana, Ljublja- 
na, Gosposvetska 8. 

Poslovni predmet: Izvrševan je po- 
r.ravll predvsem za potrebe filmske 
industrije državnih gospodarskih 
podjetij »Triglav filma< in >Pod- 
^tja za razdeljevanje' filmov« v 
.jubljani. 
Ustanovitelj podjetja: MLO glav- 

nega mesta Ljubljane, odločba Tajn 
št. 1463/52 z dne 16. X. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: Kranjc 
Jakob, upravnik, in Kralj Ivan, ra- 
čunovodja. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 25. novembra 1952. 

G št. 4879/52 10906 

Ë 

329. 
Besedilo: Trgovsko podjetje z ie- 

lcznino »Železninuc, Ljubljana ali 
skrajšano »Železnina«, Ljubljana, 
(Ljubljana, Parmova 33). 

Poslovni predmet: Nakup m pro- 
daja železnine, stekla in kemikalij. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, 
odločba S-zak. št. 163, z dne 4. III. 
1949; podjetje je bilo preneseno r 
pristojnost MLO glavnega mesta 
Ljubljana, odločba vlade LRS, št. 
Il-632.'2-52 z dne 10. VII. 1952. 

Gospodarski upravni organ: Svet 
za gospodarstvo MLO glavnega me- 
sta Ljubljana. 

Za podjetje podpisujejo: 
Rauh Rudolf, direktor, samostoj- 

no, v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja; Dienti Robert, žef 
komerciale, ki podpisuje v odsot- 
nosti direktorja, v istem obsegu; 
Cesar Jože, glavni računovodja, so- 
podpisuje listine po 47. členu szdgp; 
Šolar Milan, namestnik, ki sopod- 
pisuje v odsotnosti glavnega raču- 
novodje, v istem obsegu. 

MLO glavnega mesta Ljubljana 
oddelek za gospodarstvo 
dne 11. februarja 1953. 

G-št. 1043'53. 1273 
330. 

Besedilo: Gostinsko podjetje: Ho- 
tel in restavracija >Believue«, Ljub- 
ljana, Pod gozdom 12. 

Poslovni predmet: Izvrševanje po- 
slov, ki spadajo v področje gostin- 
skih obratov hotela in restavracije. 

Ustanovitelj podjetja: MLO glav- 
nega mesta Ljubljane, odločba G št. 
56S3-1/52 z dne 25. XÌL 1952. 

Gospodarski upravni organ: MLO 
mesta Ljubljana, svet za gospodar- 
stvo. 

Za podjetje podpisuje: 
Soline Stane, v. d. upravnika, ki 

podpisuje vse listine, razeu finanč- 
nih, samostojno, v obsegu zakonitih 
pooblastil in pravil podjetja. 

MLO glavnega mesta Ljubljana 
oddelek za gospodarstvo 
dne 20. februarja 1953. 

G-št. 340/53 1367 
331. 

Besedilo: Gostinsko podjetje 
>Krinu, Ljubljana, Dolenjska 20. 

Poslovni predmet: Opravljanje 
vseh zadev, ki spadajo v področje 
gostinskega obrata, gostilne. 

Ustanovitelj podjetja: MLO glav- 
nega mesta Ljubljana, odločba Predi 
št. 152/1952 z dne 23. IV. 1952. 

Gospodarski-voditelj: Svet za go- 
spodarstvo MLO glavnega mesta 
Ljubljane. 

Za podjetje podpisujejo: 
Janežu Jože, upravnik, samostoj- 

no, v obseeu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja; Žnmer Vekoslava, 
računovodja, ki sopodpisuje listine 
po 47. členu szdgp; Mernatovič Mi- 
rni, blagajnik, ki podpisuje v odaot- 
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nos ti upravnika ali računovodje, v 
Istem obsegu. 

MLO glavnega mesta Ljubljane 
oddelek  za gospodarstvo 
dne 24. februarja 1953. 

G. it. 1475/53 1407 
332. 

Besedilo: Klavnica in mesnica, 
Petrovce. 

Poslovni predmet: Odkup in pro- 
daja živine, klanje, predelava In 
prodaja vseh mesnih izdelkov. 

Ustanovitelj, gospodarski uprav- 
ni organ podjetja: Občinski LO 
Petrovce, odločba št 22-80/1-52 z 
dne 21. VIL 1952. 

Za podjetje podpisuje: 
Robas Tone, upravnik, ki podpi- 

suje samostojno, po zakonitih po- 
oblastilih. 

OLO Celje okolica 
oddelek  za gospodarstvo 
dne 27. januarja 1953. 

Št. II-10'65-1953. 1185 
333. 

besedilo: >Kino< Občinskega LO 
Kozje. 

Poslovni predmet: Predvajanje 
filmov. 

Ustanovitelj in gospodarski uprav- 
ni organ podjetja: Obč. LO Kozje, 
odločba št. 4-793/1 z dno 26. XII. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Bračun   Karol,   poslovodja.   Pere 

Leopold, knjigovodja, po zakonitih 
pooblastilih in pravilih podjetja. 

OLO Celje okolica, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 14. februarja 1953. 

Št. IM/31-52 1295 
334. 

Besedilo: »Kino« Občinskega LO 
Šentjur pri Celju. 

Poslovni predmet: Predvajanje 
filmov. 

Ustanovitelj In gospodarski 
upravni organ podjetja: Obč. LO 
Šentjur pri Celju, odločba št. 
247/53 z dne 12. II. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Iskra Mihael in Kodrič Franc, po 

zakonitih pooblastilih in pravilih 
podjetja. 

OLO Celje okolica, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 18. februarja 1953. 

Št. II-l /86-53 1323 
335. 

Besedilo: »Gostinsko podjetje — 
Počitniški dom«, Mokrice, Mokrice 
št. 1, p. Jesenice-Dol. 

Poslovni predmet: Počitniški dom 
z gostinstvom, kavarno in prenoči- 
ščem. 

Ustanovitelj podjetja: LO mestne 
občine Brežice, odločba št. 73/3-1953 
z dne 22. L 1953. 

Za podjetje podpisuje: 
Konradi  Žarko,   ravnatelj,   samo- 

stojno, v okvira pooblastil. 
OLO Krško, odd. za gospodarstvo 

Št. 1156/2-53 1269 
dne 10. februarja 1953. 

336. 
Besedilo: Gostinsko podjetje, Čr- 

nuče. 
Poslovni    predmet:    Gostinske 

storitve. 

Poslovalnice so: Gostilna >Rogo- 
vilc<, Črnuče, Gostilna »Janežiči, 
Pšata in Gostilna pri »Mačku«, Sp» 
Gameljne. 

Podjetje se je ustanovilo na pod- 
lagi odločbe Obč. LO Črnuče, št. 
126-1-53, z dne 20. L 1953, iz bivše 
Gostilne »Rogovilc< Črnuče, in Kra- 
jevnega gostinskega podjetja »Pea- 
ta«. 

Za podjetje podpisujeta: 
Hrovatič Jože, upravnik, ki pod- 

pisuje samostojno, in Medven Ma- 
tilda, računovodja, ki podpisuje li- 
stine finančnega in kreditnega po- 
mena. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 23. januarja 1953. 

Št. 11-321-1-1953 1262 
337. 

Besedilo: Okrajno kmetijsko go- 
spodarstvo, Jeruzalem. 

Poslovni predmet: Kmetijska pro- 
izvodnja z glavnimi panogami: vino- 
gradništvo in sadjarstvo in postran- 
skimi panogami: poljedelstvo in ži- 
vinoreja. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj podjetja: OLO Ljutomer. 

Za podjetje podpisujeta: 
Šepec Alojz, direktor, in Šeruga 

janko, sekretar. 
OLO Ljutomer 

oddelek za gospodarstvo 
dne 13. februarja 1953. 

Št 183/1-52 1513 
338. 

Besedilo: Občinska pekarija, 
Trebnje. 

Poslovni predmet: Peka kruha, 
prodaja kruha in peciva na drobno 
in na debelo. 

Ustanovitelj podjetja: Obč. LO 
Trebnje. 

Za podjetje podpisujejo: 
Jerič Franc, upravnik-poslovodja, 

v vseh pravnih in poslovnih zade- 
vah samostojno, v materialnih in fi- 
nančnih zadevah pa skupaj z njim 
Papež Slavka, računovodja, ali 
Gartner Julka, do 800.000 din, za 
večje zneske sopodplsuje še za Obč. 
LO Skubic Franc. 

OLO Novo mesto 
oddelek  za gospodarstvo 
dne 18. februarja 1953. 

Št. 5232-53/2-52 1374 
339. 

Besedilo: Spložno mizarstvo in ža- 
ga Ptuj, Na pristanu št. 4. 

Poslovni predmet: a) izdelovanje 
stavbnega, sobnega in kuhinjskega 
pohištva ter v mizarsko stroko spa- 
dajoča popravila. 

b) uslužnostno žaganje lesa. 
Ustanovitelj podjetja: Ljudski 

odbor mestne občine Ptuj-odločba z 
dne 4. XI. 1952 št 1-583/1-52. 

Operativno upravno vodstvo: 
Ljudski odbor mestne občine Ptuj. 

Za podjetje podpisujejo: Muhič 
Jože, upravnik podjetja, v obsegu 
zak. pooblastil in pravil podjetja, 
Stare Frida, knjigovodklnja, sopod- 
pisuje listine navedene v členu 47 
splošnega zakona e drž. gospodar- 

skih podjetjih, Majerič Anton, pred- 
sednik upravnega odbora podpisuje 
v odsotnosti upravnika podjetja. 
OLO Ptuj, odd. za gospodarstvo 

dne 30. januarja 1953. 
Št II-12-186/6-53 1217 

Spremembe 
340. 

Besedilo: Tovarna kovčkov in 
usnjenih izdelkov, Domžale. 

Izbriše se Szillich Drago in vpiše 
Mrežar Helmut, vodja finančno- 

komercialne službe, ki sopodpisuje 
listine po 47. členu szdgp. 

Št 243-82/1-1953 1338 
Besedilo: Mariborska livarna in 

tvornica kovinskih izdelkov, Mari- 
bor. 

Izbriše se Germek Jože kot v. d. 
direktorja in vpiše kot direktor z 
istim   pooblastilom. 

Izbrišeta se Tome Jože in Golob 
Srečko ter vpišejo: 

Šali Janko, namestnik, ki podpi- 
suje v odsotnosti direktorja, v istem 
obsegu, razen zadev, navedenih v 39. 
členu szdgp; Prime Vekoslav, glav- 
ni računovodja, sopodpisuje listine 
pc 47. členu szdgp in Angleitner 
Zmago, namestnik gl. računovodje, 
sopodpisuje v odsotnosti gl. računo- 
vodje, v istem obsegu. 

Št.   243-64/1-1953 1337 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 13. februarja 1953. 
341. 

Besedilo: ,žito«, podjetje za na- 
kup in prodajo žita in mlevskih iz- 
delkov, Ljubljana. 

Vpiše se obrat: Uprava žitnih si- 
losov LRS. 

Za upravo podpisujeta: Bizjak 
Ivan, upravnik, ki podpisuje samo- 
stojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja; Jurman Justi, bla- 
gajnik, ki sopodpisuje listine po 47. 
členu szdgp. 

Št. 243-42/2-1953 1344 
Besedilo: Lesno industrijsko pod- 

jetje, Slovenj Gradec. 
Izbriše se Kuhar Martin in vpiše 
Savinek Mihael, šef računovod- 

stva, ki sopodpisuje listine po 47. 
členu szdgp. 

Št. 243-87-1953 1345 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 16. februarja 1953. 
342. 

Besedilo: Elektromehanične de- 
lavnice, Črnuče. 

Besedilo odslej: >Jambor«, indu- 
strija elektrostrojnih konstrukcij, 
Črnuče. 

Št. 243-90-1953 1349 
Besedilo: Tovarna usnja, Kamnik. 
Izbriše se Pere Drago in vpiše 
Urbane Štefan, direktor, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zak. po- 
oblastil, in pravil podjetja. 

Št.. 245^/2-1953 1347 
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Besedilo: Mariborska tekstilna to- 
varna, Maribor. 

*     Vpiše se 
ing. Slavinec Branko, glavni raču- 

novodja, ki sopodpisuje listine po 
47. členu szdgp. 

Št. 243-70/1-1953 _ 1348 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 18. februarja 1953. 
343. 

Besedilo:       »špedicija-Ljubljana, 
podjetje za tuzemskc. in mednarod- 
no špedicijo«, Ljubljana, Titova 33. 

Izbrišeta se Roš Alojzij in  Barle 
Olga ter vpišeta: 

Svetek  Milan,  šef špedicijsko-ko- 
mercialnega oddelka, ki podpisuje v 
odsotnosti direktorja, v istem obse- 
gu kot on; Jerin Stanislav, računo- 
vodja, ki sopodpisuje listine po 47. 
členu szdgp. 

MLO  glavnega   mesta   Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 20. februarja 1953. 

G-št. 1376/53 1368 
344. 

Besedilo: Kovinsko podjetje »Uni- 
tes — Plcško Srečko«, Ljubljana, 
Draveljsko polje. 

Izbrišejo se: Kos Mirko, Romaniuk 
Janko in Košenina Marija ter vpi- 
šeta: 

šušteršič Tone, direktor,  ki  pod- 
pisuje samostojno, v obsegu zakoni- 
tih   pooblastil   in   pravil   podjetja; 
Majerle   Ivo,  vodja  gospodarsko-fl- 
nančnega  sektorja,  ki  podpisuje  v 
odsotnosti direktorja ali računovod- 
je, v istem obsegu. 

MLO glavnega mesta Ljubljana 
oddelek   za  gospodarstvo 
dne 25. februarja 1933. 

G-št. 1303'53 1408 
345. 

Besedilo:  Valjčni  mlin, Celje. 
Vpiše se Zupan Mira, knjigovodja, 

ki   sopodpisuje   listine   finančnega 
pomena. 
MLO Celje, odd. za gospodarstvo 

dne 17. februarja  1953. 
St. II-425/1-53 1137 

346. 
Besedilo:    Zdraviliško    gostinsko 

podjetje, Rogaška Slatina. 
Izbriše se Pravst Ivan in vpiše: 
Tepež Anton, računovolja, ki pod- 

pisuje skupaj z direktorjem vse li- 
stine po 47. členu szdgp. 

OLO Celje okolica, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 29. januarja 1953. 

St. TT-1 /26-1953 1187 
347. 

Besedilo: Krajevno podjetje po- 
ljedelskih  strojev,  Šentjur. 

Besedilo   odslej:   Občinsko   pod- 
jetje »Ključavničarstvo Polje-stroj« 
Šentjur pri Celju. 

Izbriše se Blai Vinko in vpišeta 
Plauštajner Edo, upravnik in Bo- 

horč Edo, knjigovodja, ki nodpi^tiio- 
ta po zakonitih pooblastilih. 

OLO Celje oknliea. 
oddelek za gosondn-^tvi 
dne  tO. februari«   W 

St 11-3877/83-1932 1278 

348. 
Besedilo: Okrajna tovarna kova- 

nega orodja in zavor, Fužine-Vita- 
nje. 

Besedilo odslej: Tovarna kovin- 
skih izdelkov in livarna, Vitanje- 
Slovenija. 

Poslovni predmet odslej: Izdelava 
zavor za vozove in odlivanje odlit- 
kov za poljedelske stroje. 

Izbrišeta se Burdin Franjo in Ta- 
ček Štefan ter vpišeta: 

Kos Edvard, direktor, Kitek Pavla, 
knjigovodja, ki podpisujeta skupaj, 
po zakonitih pooblastilih. 

OLO Celje okolica, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 11. februarja 1953. 

St. II-1/78-55 1277 
349. 

Besedilo: Občinsko podjetje »Klju- 
čavničarstvo« Polje-stroj šentjurij 
p. C. 

Besedilo odslej: »Tovarna polje- 
delskih strojev«, Šentjurij pri Ce- 
lju. 

OLO Celje okolica, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 18. februarja  1953. 

Št. U-l/90-1933 1370 
350. 

Besedilo: Avtoobnova, Celje. 
Izbriše se Koren Ivan in vpiše 
Dobovišek   Vera,   računovodja,  ki 

sopodpisuje listine po 47. čl. szdgp. 
MLO Celje, odd. za gospodarstvo 

dne 24. februarja  1953. 
Št.  11-1151'2-53 1397 

351. 
Besedilo: »Tkanina-galanterija«, 

Celje. 
Izbrišejo se Stojan Franjo, Kogov- 

šek, Ivan In Podcedenšek Karel, po- 
slovodja ter vpišejo 

Groblcr Jože, ravnatelj, ki pod- 
pisuje samostojno, v okviru zakoni- 
tih določb in pravil podjetja; Stojan 
Franjo, ki podpisuj) v odsotnosti 
direktorja in sopodpisuje vse listi- 
ne finančnega pomena po 47. členu 
szdgp, ter Mihelič Matilda, računo- 
vodja, ki sopodpisuje listine finanč- 
nega pomena po 47. členu szdgp. 

Izbrišejo se trgovske poslovalnice 
>Volna<, >Solčava<, »Hmeljar«, in 
»Modistinja-klobučarstvo« ter vpiše 
novi poslovni predmet: Prodaja 
teksitilnih in galanterijskih izdel- 
kov na debelo. 
MLO Celje, odd. za gospodarstvo 

dne 24. februarja  1953. 
Št. 11-1369'1-53 1388 

352. 
Besedilo: Gostinsko podjetje, Čr- 

nomelj. 
Izbriše se Kramarič Božidar In 

vpiše 
Müller Ivanka, knjigovodja in 

blagajnik podjetja, ki sopodpisuje 
skupaj z upravnikom, po zakonitih 
določilih in pravilih. 
OLO C'riDiMî'li, odd. za gospodarstva 

dne 5. februarja 1953. 
St. II 373/1 1236 

353. 
Besedilo: Okrajna opekarna. Go- 

rica na Dombravi. 
Izbriše se Cotič Lavra in vpiše: 
Bevčič Alberta, knjigovodja. Pod- 

pisuje tudi še Savnik Gustav, teh- 
nični vodja podjetja. 
OLO Gorica, odd. za gospodarstvo 

dne 13. februarja  1953 
Št II/2-105/17-53 1320 

354. 
Besedilo: Trgovsko podjetje >Pri- 

morka« Solkan, N. Gorica. 
Vpiše se poslovalnica z mešanim 

blagom št. 5. 
Poslovni predmet odslej: Trgova- 

nje z živili in gospodarskimi potreb- 
ščinami, tekstilnim blagom in ga- 
lanterijo, kratkim pletenim blagom 
in galanterijo, vrvarskimi izdelki, 
usnjem in čevljarskimi potrebščina- 
mi, radijskimi aparati in potrebšči- 
nami, električnim materialom, ne- 
kovinskim gradbenim materialom, 
drvmi in premogom, z mešanim bla- 
gom. 

Izbrišeta se Orel Viktor in Gabri- 
jelčič Ludvik. 

Za podjetje podpisujejo: 
Košir Anton, direktor, samostoj- 

no, v okviru pravilnika, Vogrič Ser- 
gej, v. d. računovodje, Jug Vladi- 
mir, komercialist in namestnik di- 
rektorja. 
OLO Gorica, odd.  za gospodarstvo 

dne 13. februarja 1955. 
Št.  II/2-I05/16-53 1321 

355. 
Besedilo: Mestno remontno pod- 

jetje, Jesenice. 
Besedilo odslej: Mestno gradbeno 

podjetje, Jesenice. 
Poslovni predmet: Gradnja, vzdr- 

ževanje in adaptacija zgradb in na- 
prav ter vsa popravila te stroke. 

Podpisniki za podjetje ostanejo 
tisti, kot so bili pri preimenovanom 
podjetju. 

Št. II/6-431/l-52> 1236 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Sad- 

je«, Kranj. 
Vpišeta se novi poslovalnici na 

Jesenicah, stojnica na Gosposvetski 
cesti 50 in stojnica na Mestnem trgu 
(odločba MLO Jesenice, odd. za go- 
spodarstvo, št. II/1-92/2-12 z dne 22. 
I. 1953), ki bosta prodajali sadje, ze- 
lenjavo, poljske pridelke in jajca. 

St. II/6-428/1 in 429/1-53 1234-35 
LO MO Jesenice, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 7. februarja 1953. 

356. 
Besedilo: Drž. gostinsko podjetje 

Javornik-Koroška Bela, Javornik. 
Izbriše se Čop Srečko in vpiše: 
Jerman Marija,    računovodja, ki 

podpisuje x fatimi pooblastili. 
LO mestne občine Jesenice, 

oddelek za gospodarstvo 
dne  16. februarja 1953. 

Št II/6-540/1-53 Ure- 
357. 

Besedilo: »Mestni kino«, Kočevje. 
.Izbrišejo se Rigler Janez, Kozina 

Leopold in Ameriek Jože ter Tpi- 
šejo: 
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Saud Marija, poslovodja, Balža- 
lolsky Vladimir, računovodja in Vu- 
kan Anton, tajnik sindikalne po- 
družnice. 
ÛLO Kočevje, odd- za gospodarstvo 

dne 7. februarja 1953. 
St. 438/1-53 1255 

358. 
Besedilo: Okrajno podjetje za 

promet in zbiranje odpadkov, Ko- 
čevje. 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je>Promek  za  nakup  in   zbiranje 
odpadkov, Kočevje. 
OLO Kočevje, odd. za gospodarstvo 

dne 26. februarja 1953. 
Št 664/1-53 1410 

S59. 
Besedilo: Gostinsko podjetje KLO 

Bitnje. 
Besedilo odslej: Krajevna gostil- 

na  Bitnje. 
Izbriše se Knez Vinko in vpiše 
Resman   Roman,   knjigovodja,   z 

letim pooblastilom. 
Št. 1284/1 1364 

Besedilo: Trgovsko podjetje, Je- 
senko. 

Izbriše se Triller Zofija in vpiše 
Truden Mimi, računovodja, z Isti- 

mi pooblastili. 
Št. 926/ü 1319 

OLO  Kranj, odd.  2û  gospodarstvo 
dne 10. februarja 1953. 

560. 
Besedilo: Trgovsko podjetje, Bit- 

nje. 
Izbrise se Knez Vinko in vpiše 
Resman Roman, knjigovodja,   z 

istim pooblastilom. 
OLO Kranj, odd. za gospodastvo 

dne 18. februarja 1953 
Št 1285/1 1365 

561. 
Besedilo: Tovarna furnirja, Be- 

devije pri Škof ji Loki. 
Izbrišeta se štibelj Gašper in 

Celjar Jože ter vpišeta: 
Sitar Peter, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonitih po- 
oblastil in pravil podjetja, in Kožuh 
Jože, uslužbenec, ki podpisuje za 
direktorja v njegovi odsotnosti, v 
istem obsegu. 
OLO Kranj, odd. za gospodarstvo 

dne 19. februarja 1953. 
Št 1168/2 1362 

362. 
Bt-sedilo: Gradbeno podjetje, Ho- 

tnvlje. 
Podjetje se vključi v Splošno re- 

montno podjetje v Gorenji rasi. 
[zbrišejo se šorli Ivo, Vende Ivan, 

Pivk Janko, Potočnik Franc, Peter- 
nel Janez in Šinkovec Jože ter vpi- 
šeta 

Ušeničnik    Jože,    upravnik,    in 
Pivk Janko, knjigovodja, ki podpi- 
sujeta v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja. 

OLO Kranj, odd. za gospodarstvo 
dn« 25. februarja 1955. 

Št •5/2 1395 

363. 
Besedilo: Krajevna mesnica, Kr- 

melj. 
Izbrišeta se Papež Franc in Slap- 

šak Stanko ter vpišejo: 
Majcen'Ciril, direktor, in sopod- 

pisniki Majcen Nace, Kovač Marija 
• Kogovšek Štefka, ki podpisujejo 
po dva skupaj. 

Št. 11827/2 1307 
Besedilo: Krajevna mesnica, Št 

Janž. 
Izbrišeta se Brekan Ivan in Ro- 

vinšek France ter vpišejo: 
Majcen Nace, direktor, in sopod- 

pisniki Brekan Ivan, Kovač Marija 
in Kogovšek Štefka, ki podpisujejo 
po dva skupaj. 

St 11826/2 1306 
OLO Krško, odd. za gospodarstvo 

dne 16. februarja 1953. 
364. 

Besedilo: Okrajno podjetje — 
Kremenica, Krmelj. 

Besedilo odslej: Industrijsko pod- 
jetje — Kremenica, Krmelj. 

Izbrišejo   se   Žur   Franjo,   sopod- 
fisnika    Slapšak    Stanf    in    Šiško 

rane ter vpišeta 
Majcen Nace, di.ektor in Kovač 

Marija, knjigovodja, ki podpisujeta 
v okviru zakonitih pooblastil in pra- 
vil podjetja. 

Št. 2487/1-1953 1372 
Besedilo: Krajevno gostinsko pod- 

jetje, št Janž, 
Izbriše se Markovič Marjan in 

vpišejo 
Majcen Nace, direktor, Repovž 

Anton, namestnik, ki podpisuje v 
odsotnosti direktorja, in Kovač Ma- 
rija, knjigovodja, ki podpisujejo v 
okviru zakonitih pooblastil in pra- 
vil podjetja. 
OLO Krško, odd. za gospodarstvo 

dne 19. februarja 1953. 
Št. 2486'1-1953 1371 

365. 
Besedilo: Okrajna opekarna, Verd- 

Vrhnika. 
Besedilo odslej:Vrhniške opekar- 

ne, Vrhnika (obrata Verd in Vrh- 
nika). 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 21. januarja 1953. 
St 11-1431-446-1952 1209 

366. 
Besedilo: Živilska industrija, 

Kamnik. 
Izbriše se Perčič Ivan in vpiše 
Zore Franc, direktor, ki podpisuje 

samostojno, In Rant Ignac, komerci- 
alist ki podpisuje za podjetje, v 
odsotnosti direktorja, z istimi po- 
oblastili. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 23. januarja 1953. 
St. • - 322-1-1953 1276 

367. 
Besedilo: Krajevna mesarija, Bre- 

aovioa. 
Izbriše se Frank Zofija in vpiše 
Stanič Ognjeslav, računovodja in 

Kušar Ivan mL, obč.  odbornik, ki 
podpisuje samostojno, v odsotnosti 

poleg Že vpisanega poslovodje Rem- 
škarja Stanka ali računovodje. 

St VII-322-2-1953 1311 * 
Besedilo: Občinski mlin, Stična. 
Izbriše se Bašelj Jože in vpiše 
Strah  Anton, poslovodja. 

VII-št  322-1-1953 1315 
Besedilo: Krajevna trgovina, 

Šmartno pri Litiji. 
Besedilo odslej: Trgovsko pod- 

jetje >Tisje«, Šmartno pri Litiji. 
St. VII-320-2-1953 1312 

OLO Ljubljana okolica 
oddelek za gospodarstvo 

dne 30. januarja 1953. 
368/69. 

Besedilo: Krajevni kamnolom, 
Lukovica. 

Izbriše se Kersnik Urška in 
vpišeta 

Kropivšek Tončka, knjigovodja, 
in Požar Miha, tajnik LO, ki sopod- 
pisuje v odsotnosti upravnika ali 
Knjigovodje. 

OLO  Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 21. novembra 1952. 
•. št 1431-203-1953       11090 

370. 
Besedilo: Okrajno posestvo, Smart- 

no pri Litiji. 
Izbrišeta se Dobravec Anton in 

Bučar Leon ter vpišeta: 
Strašek Ivan, direktor in Zorčič 

Vinko, namestnik. 
OLO Ljubljana okolica 
oddelek za gospodarstvo 

dne 2. februarja 1953. 
St. VII 24-2-1953 1310 

371. 
Bwiedilo: Mestno podjetje »Svila- 

nite, Kamnik. 
Izbriše se Lipovec Franjo, Jevni- 

kar Sonja in Krapež Julči ter vpi- 
šejo 

Pirš Anton, obratovodja in na- 
mestnik direktorja, Krapež Julči, 
računovodja, in Kos Marija, knji- 
govodja. 

OLO Ljubljana okolica 
oddelek  za gospodarstvo 

dne 6. februarja 1953. 
VII-št 376/8-1953 1373 

372. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Ka- 

varna Central«, Maribor, Gosposka 
21. 

Vpiše se: Gostinski obrat >Pri 
Škrjančku«, Maribor, Ulica 14. di- 
vizije št 8. 
MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne 28. decembra 1952. 
Pov II 56/228 1146 

373. 
Besedilo: Gostinsko podjetje 

»Trste (Maribor, Tržaška 8). 
Besedilo odslej: Gostinsko pod- 

jetje »Mariborski dvor«. 
MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne 20. januarja 1953. 
St Pov 4/8 1149 
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374. 
Besedilo: Čevljarstvo, Slov. Bi- 

strica. 
Besedilo odslej i splošno čevljar- 

stvo, Poljčane. 
Gospodarski voditelj odslej: Ubč. 

LO Poljčane. 
St. 11-549/2-53 1301 

Besedilo: Okrajna lekarna, Lenart 
v Slov. gor. 

Vpiše se 
Krevs Lidija, knjigovodja, ki ima 

pravico sopodpisovanja v finanč- 
nih zadevah, skupaj z upravnikom 
podjetja. 

St. 11 — 1403/1-53 1300 
OLO Maribor okolica, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 12. februarja 1953. 

375. 
Besedilo: Kino »Stefana Kovača«, 

KLO Beltinci. 
Besedilo odslej: Občinsko pod- 

jetje »Kino Stefana Kovača«, Bel- 
tinci. 

Izbrišeta se Glavač Jožef in Sraka 
Stefan, ki bosta podpisovala skupaj 
z upravnikom do neomejenega zne- 
ska. 

OLO Murska Sobota, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 2. septembra 1952. 

St.  II-1369/2-52 8133 
376. 

Besedilo: Krajevna žaga, Beltinci. 
Besedilo odslej: Občinsko podjetje 

»2aga«, Beltinci«. 
Izbriše  se   Mari'5  Jožef   tn   vpiše 
Zver Franc, ki bo skupaj s Pore- 

dosom Jožefom in Verbanom Jože- 
fom podpisoval  listine  do  vsakega 
zneska. 

OLO Murska Sobota, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 3. septembra 1952. 

St.  II   1369/2-52 8141 
377. 

Besedilo: Krajevna čevljarska de- 
lavnica Hotiza — v likvidaciji. 

V likvidacijski komisiji so: Ber- 
njak Jožef, likvidator, Flisar Fra- 
njo in Oletič Božidar, člana likvida- 
cijske komisije. 

OLO  Murska  Sobota 
oddelek za gospodarstvo 
dne 29. januarja 1953. 

Št. IL 744'2-5?[ 1197 
378. 

Besedilo: Mestna mctlarna, Len- 
dava. 

Besedilo odslej: Mestna metlama, 
Lendava v likvidaciji. 

Izbrišejo se Bratkovič Ludvik, Vu- 
kan Ladislav, Tragi Magda. 

V likvidacijski komisiji so: Vran- 
kar Marjan, likvidator, Vukan La- 
dislav in Grzej Srečko, člnna. Pod- 
pisujeta prva dva po 47. členu szdgp. 

OLO Murska Sobota, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 6. februarja 1953. 
St. II 1351/1-53 1232 

379. 
Besedilo: Kolodvorska restavraci- 

ja, Novo mesto. 
Izbriäe se Rozman Alojzij in 

vpiše 

Urh Riko, knjigovodju, ki bo pod- 
pisoval v vseh pravnih in finančnih 
zadevah skupaj z upravnikom Fin- 
kom Leopoldom. 

OLO Novo mesto, 
oddelek za gospodarstvo 
dne  11. februarja  1953. 

Št. II.-1771/) 1279 
380. 

Besedilo: Okrajno gradbeno pod- 
jetje >Krka<, Novo mesto. 

Izbriše se Klemenčič Marija in 
vpiše 

Godnik Marcel, knjigovodja, ki bo 
sopodpisoval v vseh finančnih za- 
devah, skupaj z direktorjem Bele 
Vinkom. 

OLO  Novo  mesto, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 19. februarja 1953 

Št. 11-2171/--53 1334 
381. 

Besedilo: Krajevna pekarna, 
št. Peter na Krasu. 

Besedilo odslej: Občinska pekar- 
na, Pivka. 
OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 

dne 8. decembra 1952. 
UP št. 1303-62/127-52       11282 

382. 
Besedilo: čevljarska delavnica, 

Hruševjc. 
Z odločbo Obč. LO Ilruševje. št. 

119/1-52 z dne 11. VI. 1952 je podjet- 
[2 prešlo v likvidacijo 

Za likvidacijsko komisijo podpi- 
sujejo: De Pavlis Marjanca, pred- 
sednik, Fatur Ivan in Brgoč Lojzka, 
člana komisije. 

Št. 388/19 10652 
Besedilo: Gostilna >Nanos<, Hru- 

ševje. 
Z odločho Obč. LO Hruševje, št. 

120/1-52 z dne 11. VI. 1952 je podjet- 
je prešlo v likvidacija 

Za    likvidacijsko   komisijo    pod- 
pisujejo:   Podolis   Marjanca,   pred-. 
sednik, Fatur Ivan in Brgoč Lojzka, 
člana. 
OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 

dne 29. oktobra 1952 
Št. 1049/891-53 10653 

383. 
Besedilo: Mestno gostinsko pod- 

jetje »Jadran«, Ilirska Bistrica. 
Izbriše se Bradač Marija, knjigo- 

vodja ter Restavracija »Soča« in 
ekonomija. 
OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 

dne 16. januarja 1953. 
št 96/7 1105 

384. 
Besedilo:      Remontno      podjetje, 

Cerknica. 
Izbriše se Vidrih Jože in vpiše 
Milavec   Albin,   računovodja,   ki 

podpisuje  v obsegu  zakonskih  po- 
oblastil in pravil podjetja. 
OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 

dne 11. februarja 1953. 
UP-št. 96/42 1324 

385. 
Besedilo; Gostilna In menza, Be- 

gunje. 
Izbriše se. Rožanc Nežka, z vsemi 

pooblastili in vpiše 

Meden Matilda, upravnik, ki pod- 
pisuje samostojno, v obsegu zakon- 
skih pooblastil in pravi] podjetja. 

UP-št. 96/49 1327 
Besedilo: Mizarstvo, Lož, 
Vpiše se 
Terpin Jože, računovodja, ki pod- 

pisuje po 47. členu szdgp. 
UP-št. 96/46 1326 

Besedilo: Krajevna kovačija, Sel« 
šček. 

Izbriše se Maček Anton, z vsemi 
pooblastili in vpiše 

Maček   Ivan,  upravnik, ki podpi- 
suje  samostojno,   v  obsegu  zakon- 
skih pooblastil in pravil podjetja. 

UP-št. 96/48 1328 
Besedilo: Gostilna in menza, Stari 

trg. 
Vpiše se 
Terpin Jože. računovodja, ki pod- 

pisuje v mejah pooblastil po 47. Jle- 
nu szdgp. 

UP-št. 96/47 1325 
OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 

dne 13. februarja  1953. 
386. 

Besedilo: Krajevno krojaško pod- 
jetje »Sloga«, Boh. Bistrica. 

Izbriše se Torkar Janko in vpiše 
Mencinger Ivica,  knjigovodja, ki 

je upravičena podpisovati vse listi- 
ne po 47. členu szdgp. 

OLO Radovljica, 
oddelek za gospodarevo 
dne 19. februarja 1»3. 

Št. 856/1-53 1359 
387. 

Besedilo: Mestno gradbeno pod- 
jetje »Megrad«, Radovljica. 

Besedilo odslej : Splošno gorenjsko 
gradbeno podjetje, Radovljica. 

Poslovni predmet In podpisniki 
ostanejo isti. 

OLO Radovljica, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 24. februarja 1953. 

Št.  467/2-53 1392 

388. 
Besedilo: »Vino Celje«, Slovenj 

Gradec, državno gospodarsko pod. 
jetje. 

Besedilo odslej: »Zbirna klet«. 
Podjetje preide v sklop ustanove 

Okrajne zadružne zveze Celje oko- 
lica. 

OLO Slovenj Gradec 
oddelek za gospodarstvo 
dne 28. januarja 1953. 
Št. 28•11-•/3-11-31/393      1286 

389. 
Besedilo: Občinski brivski in če- 

salni salon na Muti. 
Izbrišeta te Orehoveki Alojzija in 

Pernat Oto ter vpišejo 
Stifter Ivan, Ditingsr Franc in 

Sedminek Karel, ki podpisujejo xx> 
zakonitih pooblastilih. 

OLO Slovenj Gradec, 
oddelek za gospodarotvo 
dne 24. januarja, 19*3. 

Št 184/•-31/39•-52 1448 
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390. 
Besedilo. Krajevno trgovsko pod- 

jetje, Vuhred. 
Izbriše se Kralj Anton in vpišeta 
Pavlic Jože,  upravnik  ter Brglez 

Slavica, knjigovodja. 
OLO Slovenj Gradec, 

oddelek za gospodarstvo 
dne  3.  februarja  1953. 
Št III/36-IT/3-11-137/31      1287 

391. 
Besedilo:   Krojaška   šiviljska   de- 

lavnica, Radlje ob Dravi. 
Izbriše se Javornik Marija in vpi- 

šeta: 
Maček   Franc,   poslovodja,   Zlatar 

Franc, pomočnik. 
OLO Slovenj Gradec, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 5. februarja  1953. 

št. 137/36-191/11 1555 
892. 

Besedilo: Krajevno trgovsko pod- 
jetje, Mežica. 

Besedilo odslej: Trgovsko podjetje 
»Korotan«, Mežica. 

Poslovalnice so: Trgovina >Pri 
pošti«, prodajalnica 1; Trgovina 
>Pod gmajno«, prodajalna 2; Trgo- 
vina >Pri šumcu«, prodajalna 3. 

Za podjetje podpisujeta: 
Horvat Maks, ravnatelj, v odsot- 

nosti pa šef računovodstva Dobnik 
Franc. Ravnatelj lahko pooblasti za 
podpisovanje tudi druge. 

OLO Slovenj Gradec, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 11. februarja 1953. 

St.  105/11-137/28 1291 
393. 

Besedilo:   Avtoprevozništvo,  črna 
pri Prevaljah . 

Izbrišeta  se  Vodovnik  Albert  in 
vpišeta 

Jež Marjan In Prodnik Mirko. 
Št. 4•1-137'49-35 1351 

Besedilo:  Okrajna lekarna, črna 
pri Prevaljah. 

Podjetje je odslej ustanova s sa- 
mostojnim finansiranjem. 

Št. V/6-137/44 1354 
OLO Slovenj  Gradec, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 16. februarja  1953. 

394. 
Besedilo:    Slaščičarna    MLO   Šo- 

štanj. 
Besedilo odslej: Mestna slaščičar- 

na, Šoštanj. 
Izbrišejo se Jesenšek Rudi, Kamp- 

jut Stane, Gušič Slavka in vpišejo 
Movh Ivan, poslovodja, Verbič 

Angela, prodajalka, žmavc Marija, 
namestnik podpisnika. 
OLO Šoštanj, odd. za gospodarstvo 

dne 10. februarja 1953. 
Št. 64/14-53 1267 

395. 
Besedilo:    Restavracija KLO Na- 

zarje. 
Besedilo odslej: Občinska restav- 

racija, Nazarje. 
Izbriše se VorgiČ Ignac in  vpiše 
Kokovnlk Alojz, upravnik. 

OLO Šoštanj, odd. za gospodarstvo 
dne 12. februarja  1953. 

Št.  1911/225-53 1299 

396. 
Besedilo: Gostinsko podjetje, 

Cerkno. 
Izbrišeta se štucin Ciril in Obid 

Anton  ter vpišejo: 
Obid Marko, upravnik, Čelik Ka- 

tarina, knjigovodja in Mlakar Me- 
tod, namestnik upravnika; podpisu- 
jejo po dva skupaj. 

Št II/4-36/10-53 1881 
Besedilo: Krajevno avtoprevoz- 

niško podjetje, Cerkno. 
Izbrišeta se Mlakar Gril in Zajec 

Ciril in vpišejo: 
Štucin Ciril, upravnik, Gosar Ma- 

rija, knjigovodja, in Obid Marko, 
pomočnik upravnika, ki podpisujejo 
po dva skupaj. 

Št II/4-36/9-53 1282 
OLO Tolmin, odd. za gospodarstvo 

dne 11. februarja 1953. 
397. 

Besedilo: Gradbeno podjetje »Zid- 
grad«, Idrija. 

Izbriše se Rupnik Roži in vpiše 
Lapajne Denis, knjigovodja, ki 

podpisuje skupaj z direktorjem 
podjetja. 
OLO Tolmin, odd. za gospodarstvo 

dne 11. februarja 1953. 
St. II/4-36/8-53 1280 

398. 
Besedilo: Remontno podjetje 

MLO Tolmin. 
Besedilo  odslej:   Remontno   pod- 

jetje, Tolmin. 
OLO Tolmin, odd. za gospodarstvo 

dne 20. februarja 1953. 
Št.   II/4-36/17-53 1376 

399. 
Besedilo: Remontno podjetje, 

Most na Soči. 
Izbriše se Taljat Valentin in vpiše 
Leban Stanislav, upravnik, z isti- 

mi pooblastili. 
OLO Tolmin, odd. za gospodarstvo 

dne 21. febrtarja 1953. 
Št.   II/4-36/15-53 1375 

400. 
Besedilo: Mestna krojačnica, 

Idrija, 
Izbriše se Kavčič Emilđja In vpiše 
Gantar Natalija, ki podpisuje 

skupaj s Terpinom Leopoldom. 
Št. II/4-36/31-53 1390 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Vi- 
no«, Idrija. 

Izbriše se Bratuš Franc In vpiše 
Velikonja Lidija, knjigovodja, ki 

sopodpisuje z ravnateljem v finan- 
čnih zadevah. 
OLO Tolmin, odd. za gospodarstvo 

dne 25. februarja 1953. 
Št.   •/4-36/33-53 1389 

401. 
Besedilo: Gostinstvo, Zagorje. 
Besedilo odslej: Gostinska pod- 

jetja, Zagorje ob Savi, 
Izbrišejo se do sedaj vpisane po- 

slovalnice in vpišejo podpisniki: 
Täufer Boris, upravnik, Lilija 

Zdravko, računovodja, Kostovec Jo- 
že, poslovodja. 
OLO Trbovlje, odd. za gospodarstvo 

dne 14. februarja 1932. 
Št. 1294/1-53 1331 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

Vpisi 
402. 

Besedilo: Gozdno gospodarstvo, 
Ljubljana«,  Ljubljana, Parmova 2. 

Naloge ustanove so: Predvsem po- 
gozdovanje, gojitev, varstvo, ureja- 
nje ter izkoriščanje gozdov na 
gozdno-gospodarskem območju gozd- 
nih uprav Bistra, Kamnik, Litija, 
Turjak in Velike Lašče. 

Ustanova spada pod vodstvo Go- 
spodarskega sveta vlade LRS. 

Ustanovitev ustanove: Odločba 
vlade LRS, št. II-136/1-52 z dne 30. 
VII. 1952 oz. odločba vlade LRS št 
II-136'l-53 z dne 31. I. 1953. 

MLO glavnega mesta Ljubljana 
oddelek za gospodarstvo 

dne 10. februarja 1953. 
G-št. 1105/53 1271 

403. 
Besedilo: Dijaški dom nčiteljiščni- 

kov, Celje. 
Poslovni predmet: Preskrba dija- 

kov s hrano in stanovanjem. 
Ustanovitelj in gospodarski vodi- 

telj: MLO Celje, odločba št 1182/ 
1953-72 z dne 13. II. 1953. 

Za ustanovo podpisuje: 
Ambrož Martin, upravnik, samo- 

stojno v okviru zakonitih določb in 
pravil ustanove. 
MLO Celje, odd. za gospodarstvo 

dne 24. februarja 1953. 
Št. II-1683/1-53 1398 

Zadružni registei 

Vpisi 
122. 

Besedilo:      Kmetijska      zadruga 
z o. j., Kamnica pri Mariboru. 

Ustanovni zbor je bil 20. I. 1953. 
Upravni odbor šteje U članov«. 
Člani upravnega odbora so: 
Ločičnik Ivan, delavec, Rošpoh, 

predsednik, Fluher Janez, zadruž- 
nik, Kamnica, podpredsednik, Bo- 
bič Rudolf, čevljarski mojster, 
Kamnica, tajnik, Šiker Alojz, kmet, 
Rošpoh, Kikl Janko, učitelj, Kam- 
nica, Rozina Franc, uslužbenec, 
Kamnica, Murko Albert, namešče- 
nec, Rošpoh, Daj'čman Alojz, za- 
družnik, Kamnica, Strnad Mirko, 
delavec, Kamnica, Grosek Ivan, 
kmet, Rošpoh, Jugovec Anton, usluž- 
benec, Bresternica. Pooblaščenci za 
sopodpisovanje so: Pušnik Franc, 
računovodja, Rošpoh, Maurič Stan- 
ko, nameščenec, Kamnica, Žlager 
Anton, upravnik KZ Kamnica. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 20. februarja 1953. 

Zadr VI 134 2250 
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Spremembe 
123. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Dobrna. 

Na občnem zboru 8. V. 1952 se je 
Eremenll 1. stavek 32. člena pravil. 

slež znaša za člane do 3 ha obde- 
lovalne zemlje 500, za člane od 3—8 
ha 800 din in za člane nad 8 ha ob- 
delovalne zemlje 1000 din. 

Izbrišejo se Pirkmajer Fedor, Gerì 
Anton, Rehar Milan, Sander Lud- 
vik, Kroflič Ivan 1E vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Goršek Leopold, kmečki sin, Loka 
5, Gorenšek Mirko, mizarski pomoč- 
nik, Lokovina 12, Čerenak Štefan, 
čevljarski pomočnik, Klane 37, Ja- 
kop Anton, posestnik. Pristava 15 in 
Toplak Juro, upravitelj šole, Dobr- 
na. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 2. oktobra  1952. 

Zadr VII 121/6 9078 

124. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Celje mesto. 
Na občnem zboru zadruge 10. II. 

1952 se je spremenil prvi stavek 32. 
člena zadružnih pravil. Delež zna- 
ša odslej 500 din. 

Izbriše se Toman Anton in vpiše 
novi član upravnega odbora: 

Riva Otmar, Celje, Tončke Čeie- 
ve ulica 2. 

Zadr VIII 95/3 10810 

Besedilo: Kmetijska delovna za- 
druga, Planina pri Sevnici. 

Po sklepu občnega zbora zadruž- 
nikov 5. IX. 1952 je zadruga prešla 
v likvidacijo. 

Likvidatorji so: 
Grobin Angela, knjigovodja KZ 

Planina, Gračner Ivan, pos., Golo- 
binjek, Brdnik Stanko, krojač, Pla- 
nina, Span Mirko, pos., Planina, ki 
podpisujejo po dva skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej, 
s pristavkom >v likvidaciju. 

Zadr VII 65/2 10588 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Radečah. 

Po sklepu občnega zbora zadru- 
ge 12. II. 1952 »e je spremenil prvi 
stavek 32. člena zadružnih pravil. 

Delež znaša odslej 500 din. 
Izbrišejo se Vodenau Ivan, Lasič 

Milka, Slak Jože, Lovrinc Vinko, 
Bec Rado, Strnad Franc, Ključev- 
šek Albin, Krajšek Henrik in Pepel- 
njak Franc ter vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Peternelj Miha, pos,, Dobrava, 
predsednik; Novak Anton, name- 
ščenec, Njivice, tajnik; KljučevŠek 
Jože, pos., Jelovo, Lipec Alojz, po- 
sestnik, Močilno, Jekoš Franc, na- 
meščenec, Radeče, Simončič Slavko, 
posestnik, Zidani most, Burkeljc 
Franc, upokojenec, Vrhovo, Simon- 
čič Alojz, pos., Vrhovo, odborniki. 

Za podpisovanje se pooblaščajo 
Novak Anton, Petrnelj Miha ter 
KramžaT   Miha,   Radeče,   upravnik 

Zadr  VIII  10/14       10587 
Okrožno sodišče v Celju 
dne 16. novembra 1952. 

125. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Drensko rebro. 
Izbrišeta se Amon Mirko in Gril 

Frančiška ter vpišeta nova člana 
upravnega odbora: 

Jazbinšek Anton, Gubno 8 in Bri- 
lej Franc, Gubno 19, kmeta. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 9. decembra 1952. 

Zadr VIII 27 11324 
126. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j.. Sv. Jedert na Laškim. 

Na izrednem občnem zboru 10. 
XII. 1952 se je spremenil prvi sta- 
vek 32. člena pravil. Delež znaša 
odslej 1000 din za člana. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 19. decembra 1952. 

Zadr VIII 37/4 11574 
127. 

Besedilo: Kmetijska zadruga • 
Razdrtem. 

Na izrednem občnem zboru 22. 
VIII. 1952 so bila spremenjena pra- 
vila. Zadružni delež znaša za kmete 
do 3 ha zemlje 500 din, za druge 
1000 din. Član odgovarja za obvez- 
nosti zadruge z tokratnim zneskom 
vpisanega enkratnega deleža. 

Na podlagi sklepa izrednega ob- 
čnega zbora z dne 22. VIII. 1952 se 
izbrišejo Žejn Franc, June Ludvik, 
Nabergoj Jožef, Nabergoj Jože, 
Počkaj Edvard, Markut Janez in 
Premru Franc, vpišejo pa novoiz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Blažek Bernard, delavec, Razdrto 
1, Dolenc Zoran, kmet, Razdrto 50, 
Žagar Peter, kmet, Razdrto 54, Je- 
rič Anton, delavec, Razdrto 59, Na- 
tlačen Franc, kmet, V. Ubeljsko 20. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 13. januarja 1953. 

Zt 67/48-29 723 
1?8. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga >15. september 1947< v 
Kanalu. 

Po sklepu občnega zbora dne 17. 
XII. 1952 je zadruga prešla v likvi- 
dacijo. 

Besedilo: kakor doslej, s pristav- 
kom >v llkvidacijk. 

Likvidatorji   so:   Križnic   Peter, 
Krestenice   59,   Podbršček    Anton, 
Morsko   31,   Šuligoj   Jožica,   Pečno 
84, ki podpisujejo po dva skupaj. 

Okrajno sodišče v Gorici 
dne 25. februarja 1953. 

Zt 80'49-6 2371 

Besedilo: Potrošniška zadruga i 
omejenim jamstvom rajona I r, 
Ljubljani. 

Zaradi končane likvidacije. 
Zadr VII 106/5 980 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 30. januarja 1953. 

Razglasi sodišč 

Oklic o skrbnikih in razpravah 
Postavljeni skrbnik) bodo v tožbah za- 
stopali tožence, katerih bivališče ni zna- 
no, na njihovo nevarnost In »troike, 
dokler se sami ne zglasijo ali ne Ime- 

nujejo pooblaščence. 

Tožbe za razvezo zakona: 
G 870'52 2625 

Kovačlč Olga, delavka, Ljubljana, 
Linhartova 16, proti Kovačiču Vin- 
cencu, sedaj neznanega bivališča. 
Razprava bo 9. aprila 1953 ob 9. uri 
pri tem sodišču, soba št. 79/1. Skrb- 
nik je Kogovšek Miloš, pravnik, 
Ljubljana, Linhartova 9. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne  5. marca   1953. 

G 156/53-2 2402 
Križanec Franjo, Erdevik, okraj 

Šid, proti Križanec Matildi iz Mari- 
bora, zdaj neznanega bivališča. Raz- 
prava bo 10. IV. 1953 ob 8. uri pri 
tem sodi&îu, v sobi št. 85/•. Skrb- 
nik je Lorenci Martin, uslužbenec 
pri tem sodišču. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 26. februarja 1953. 

Izbrisi 
129. 

Besedilo:    Kmetijska   zadruga   z 
omejenim jamstvom, češnjice. 

Zaradi končane likvidacije. 
Zadr VII 7/3 1068 

Amortizacije 
Uvede se postopanje za amortizacijo 
vrednotnlc, katerih imetniki se pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodUCu tvoj» 
pravice, sicer se bodo vrednotnice izreki» 

za  neveljavne. 
IR 354/53-3 2295 

Nedol. Maček Matjaž, zastopan po 
materi Maček Veri, uslužbenki v 
Ljubljani, Dvoržakova 6/1, prosi za. 
amortizacijo hranilne knjižice Me- 
stne hranilnice ljubljanske v Ljub- 
ljani št. 7638 na ime Maček Matjaž, 
s stanjem 31. XII. 1952 v znesku 
591 din. Priglasitveni rok: dva me- 
seca od te objave. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 17. februarja 1953. 

IR 627/53 984 
Kristan Franc, Jesenice, prosi za 

amortizaejo izgubljene življenjske 
zavarovalne police št. 215929 z vsoto 
17.900 din, mesečna premija 110 din. 
začetek zavarovanja 1. X. 194S, tra- 
janje 15 let, koristnik ob doživetje 
Kristan Franc, tov. delavec, Jese- 
nice, Titova 29, ob smrti pa zavaro- 
vančeva sestra Kristan Marija, kuh. 
pomočnica, v Škofji Loki. Priglaei- 
tveni rok: dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Radovljici 
dne 3. februarja 1953. 
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Razne objave 

VABILO 
na redni letni zbor 

Izvršilni odbor Odvetniške zbor- 
nice v Ljubljani sklicuje V. redni 
letni zbor Odvetniške zbornice v 
Ljubljani, ki bo v nedeljo 29. marca 
1953 v veliki dvorani univerze v 
Ljubljani, Trg revolucije, ob 9. uri. 

Dnevni red: 
1. začetek zbora . ugotovitvijo 

sklepčnosti, 2. volitev predsedstva, 
3. čitanje in odobritev zapisnika o 
IV. rednem letnem zboru, 4. poro- 
čilo izvršilnega odbora, 5. poročilo 
o disciplinskem sodstvr, 6. poročilo 
nadzorstvenega odbora, 7. razprav- 
ljanje o poročilih pod 4., 5. in 6. 
točko, predlog in sklepanje o spre- 
jemu teb poročil in o razrešnici za 
f'elo izvršilnega in nadzorstvenega 
odbora, 8. volitev članov izvršilne- 
ga odbora, članov nadzorstvenega 
odbora, predsednika in 'članov di- 
sciplinskega sodišča, disciplinskega 
tožilca in namestnikov, 9. proračun 
dohodkov in razhodkov za leto 1953 
s predlogi za določitev prispevkov 
• tem letu, 10. razpravljanje, pred- 
logi in sklepanje o upravi oziroma 
likvidaciji Penzijskega fonda odvet- 
niške in notarske zbornice v Ljub- 
ljani. 

Po 25. členu pravil Odvetniške 
zbornice v Ljubljani je udeležba na 
zboru za vsakega odvetnika o b - 
vezna. Pripravniki se zbora lah- 
ko udeležijo, smejo stavljati pred- 
loge in se udeleževati razpravlja- 
nja, nimajo pa pravice glasovanja 
in soodločanja. 

Ljubljana, dne 9. marca 1953. 
Tajnik: Predsednik: 

Dr. Ivo Horvat L r.     Dr. Vladimir 
Grosman 1. r. 

Št 384/1-53 2168 
Razpis 

Ljudski odbor mestne občine NO- 
TO mesto razpisuje natečaj sa. if. 
delavo urbanističnega načrta za No- 
vo mesto. 

Interesenti naj pošljejo evoje pi- 
smene ponudbe na LO mestne ob- 
čine Novo mesto do 15. marca 1953. 

Predsednik LO MO: 
Alojzij Ivanetie 1. t. 

Poziv upnikom in dolžnikom 
naj   T   danim   roko   priglasijo   terjatve 
oziroma  poravnajo tvoje obveznosti đo 
podjetij   v   likvidaciji,   steer   so   bodo 

dolgovi sodno Izterjali. 
744 

KDZ Cezanjevoi je v HkvidacIK. 
Priglasitveni rok: 15 dni od te ob- 

2208 
Kmetijska delovna zadruga Kog 

OLO Ljutomer je po sklepu z dne 
15. I. 1953 prešla v likvidacijo. Pri- 
glasitvenl rok: en mesec po tej ob- 
javi. 

Likvidacijska komisija 
2512 

Na podlagi odločbe Državnega se- 
kretarja za notranje zadeve LUS, 
št. 10 z dne 18. •. 1953 je prešla 
»Uprava ekonomij in stranskih 
obratov LM< v Ljubljani z dnem 
28. IL 1953 v likvidacijo. Priglasit- 
venl rok: do 31. marca 1953. 

Likvidacijska komisija 
2253 

Z odločbo MLO Maribor, sveta za 
komunalne in gradbene zadeve z dne 
5. II. 1953, št. III-12100/5 je prešla 
stavbna zadruga »Lastni dom«, z. z 
o. j. v Mariboru, Slomškov trg 19, v 
likvidacijo. Priglasitveni rok: 30 dni 
od te objave. 

Likvidacijska komisija 
Št. 3/52 46 

Po odločbi LO mestne občine v 
Slovenski Bistrici z dne 23. XII. 1952, 
št. 628'2-52 je Mestno gospodarsko 
podjetje >Remont< v Slov. Bistrici 
prešlo v likvidacijo. Priglasitveni 
rok: 30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 
Št. 76/53 2296 

Obrtniška nabavno prodajna za- 
druga z o. j. za okraj Celje oko- 
lica v Celju je prešla 4. II. 1953 v 
likvidacijo. Priglasitveni rok: 30 dni 
od te objave. 

Likvidacijska komisija 
2080 

Kmetijska delovna zadruga Mo- 
ravcl. Mala Nedelja, je prešla na 
podlagi odločbe OLÓ Ljutomer, št. 
2278-1773/21 a-52 v likvidacijo. Pri- 
clasitveni rok: 30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 
St. 41/53 726 

Z odločbo LO MO Radovljica, št. 
632-159/8-52 z dne 27. XI. 1952 je 
podjetje »Gostilna Lectar« v Ra- 
dovljici prešlo 1. XII. 1952 v likvi- 
dacijo. Priglasitveni rok: 30 dni po 
tej objavi. 

Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
pr eklicnjejo 

Jave. 
Likvidacljeka komisija 

Antlej Slavko, Bodrišna vas 9, p. 
Irobelno, osebno izkaznico, reg. st. 
27383, ser. St 0684804, in vojaško 
knjižico S? UOOOLN. 2537 

Arhar Jože, št. Vid nad Ljublja- 
no, oseb. izkaznico, reg. št. 44121/51, 
ser. št. F-0066431, izdano v Ljub- 
ljani. 2412 

Arzenšek Marija, Grobelno 20, 
osebno izkaznico, reg. št. 37907, 
ser. št. 0675417. 2542 

»Astra«, Ljubljana, Parmova 33, 
evid. tablico osebnega avtomobila 
»Olympia« št S-1035. 2523 

Babnik Ana, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 97427/51, ser. št 
lr-0119737, izdano v Ljubljani.     2356 

Belina Zdravko, Sp. Polskava 83. 
učno spričevalo trgovske stroke za 
mešano blago štev. 101/46, izdano 
1. XI. 1946 od OLO Ptuj. 2393 

Benje Bruno, gradb. tehnik, roj. 
23. VIII. 1930. Stara vas, Krško, zdaj 
pri HC Vuzpnica, vojaško knjižico 
rez. oficirja. 2327 

Beve Antonija, Brodice 43, Jur- 
klošter, osebno izkaznico, reg. št. 
18130,  ser.  št.  0650042. 2604 

Bezeg Janez, Ljubljana, osebno 
izkaznico, r gistrska številka 11983, 
serijska številku 0323683, izdano v 
Novem mestu. 2464 

Bezjak Marija roj. 3. XII. 1929, 
Bukovci 19, p. Markovci pri Ptuju, 
osebno izkaznico, reg. št. 8002, ser. 
št. 0250315,  izdano v  Ptuju.       2096 

Bole-Bačič Djurdjica, prof. Eko- 
nomske srednje šole, Ljubljana, 
Knezova 18, odločbo o prevedbi, št. 
pers. 1429/1, izdano od Sveta za pro- 
sveto in kulturo vlade LRS, Ljub- 
ljana. 2413 

Božičnik Zvonko, Ljubljana, in- 
deks pravne fakultete in univerzi- 
tetno izkaznico, izdano v Ljub- 
ljani. 2447 

Bratuša Alojzija, Ihova 63, p. Be- 
nedikt, roj. 18. VI. 1908, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 17898, ser. št. 0074908 
in osebno izkaznico, reg. št. 42179, 
ser. št. C 96428, izdano na ime Bra- 
tuša Ignac, Ihova 63, p. Benedikt, 
roj. 25. VII.  1895. 2426 

Bremec Alojz, Slivnica pri Ce- 
lju 22, oseb" izkaznico, reg. št. 4051, 
ser. št. 0655362. 2611 

Brglez Martina, Trška gorica li, 
osebno izkaznico, reg. št. 7182, ser. 
št. 0666996. 2572 

Brunčič Stanislav, .Sp. Porčič 25 
pri Lenartu, osebno izkaznico, reg. 
št. 41728. ser. št 0876988, izdano 
1952 v Mariboru, vozno karto za 
avtobu o progo Maribor—Lenart, 
izdano za februar 1953. 2394 

Burja Marija, dipl. babica, Zreče, 
osebno izkaznico, reg. št. 34134, «er. 
številka 785994, in sindikalno izkaz- 
nico. 2342 

Butinar Frančiška, Celje, Vodni- 
kova 9, osebno izkaznico, reg. št. 
17200, ser. št. 0607305. 2564 

Celestina Marija, Toplice 126, Za- 
gorje ob Savi, osebno izkaznico, reg. 
It 6683, ser. št F-70750. 2170 

Cene Mihael, Celje, Cesta na grad 
44, osebno izkaznico, reg. št. 7900, 
ser. št 0597087. 2545 

Cerovšek Kari, Bodrež 11, Gro- 
belno, osebno izkaznico, reg. štev. 
36309, ser. štev. 0667819. 2561 

Cmor Dezider, Moravci 52, pošta 
Marfjanci, osebno izkaznico, reg. št. 
8671, ser. št. 0090381, izdano v Mur- 
ski Soboti. 2255 

Cvenkel Marjan, Ljubljana, Stre- 
Hška 29, amatersko vozniško dovo- 
ljenje s tremi taloni, izdano leta 
1948. 2414 

Čamernik Ivan, Dragomer 18, p. 
Brezovica, osebno izkaznico, reg. st 
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17445, ser. Št. 0154487, izdano od OLO 
Ljubljana okolica. 2357 

Celik "~ra, Grosuplje 15, Stran- 
ska vas, osebno izkaznico. 321 

Cernoša Ana, Cenr.ec 11, Rog. 
Slatina, osebno izkaznico, reg. štev. 
9030, ser. štev. 0778989. 2607 

Cernoša Stanko, Zg. Selce 9, Po- 
nikva, osebno izkaznico, reg. štev. 
52600, ser. Št. 0677716. 2548 

Či'5 Janez, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št 95779/51, ser. Št. 
F-0118089, Izdano v Ljubljani.   2308 

Crnica Ivan, Jesenice, Prešetnova 
33, osebno izkaznico tujega držav- 
ljana, reg. št. 49, ser. Št. 58659, ' »dano 
na   Jesenicah. 2517 

Dergan Jože, Kuretno 12, Laško, 
osebno izkaznico reg. št 17523, ser. 
št  0649435. 2620 

Deželak Matija, št. Lenart 47, La- 
ško, reg. št. 1*48, serijska številka 
0638358. 2605 

Dolinar Stanislav, Ljubljana, Vod- 
nikova 77, osebno izkaznico, reg. 
št. 2366/50. ser. St F-0024676. Izdano 
v Ljubljani. 2358 

Doubravska Ana, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 85325/52, ser. 
številka F-107635, Izdano v Ljub- 
ljani. 2437 

Drevenšek Marjeta roj. Klemen 
6. VI. 1905, Slovenja vas 55, Hajdi- 
na, osebno Izkaznico, reg. št. 31911, 
ser. št 0275621. 2056 

Erce Frane, Vodice, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 823, ser. St. F-0447133, 
Izdano od OLO Ljubljana ok.   2448 

Es Sil a, Celje, Kocbekova 3, oseb- 
no izkaznico reg. št 7138, ser. št. 
0603423. 2608 

Ferant Anica, Loke 191, Trbovlje 
I, roj. 13. VIII. 1934, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 4861, serijska številka 
F-071871. 2098 

Fišer Vladimir, Ljubljana, Trste- 
njakova 4, osebno izkaznico, reg. št 
37172/51, s r. številka F-0039482, iz- 
dano  v Ljubljani. 2524 

Flis Marija, Dobriša vas 3\ Pe- 
trovce, osebno izkaznico, reg. štev. 
20992, ser. št. 0659905. 2552 

Florjane Anton, Loko vica 70, p. 
Šoštanj, osebno izkaznico, reg. št. 
1908, ser. št F-04252!?, izdano v 
Šoštanju. 2329 

Fočič Muharem, Ljubljana, Zalog 
102, osebno izkaznico, reg. številka 
55004/51, ser. žt F-O077SI4. izdano 
T Ljubljani. 2415 

Forstnerič Anton, Ptuj, Trstenja- 
kova 7, roj. 2. I. 1898, osebno iz- 
kaznico, reg. št 240, serijska štev. 
F-0243250, uslužbensko izkaznico in 
člansko izkaznico sindikata ptt 
«službene v. Ptuj. 2470 

Frac Justina, Dolnji Logatec 95, 
osebno izkaznico št. 15857, izdano v 
Poljčanah. 2465 

GaČnik Majda, Tovarna usnja, Šo- 
štanj, roj. 5. Vi. 1923, osebno izkaz- 
nico, reg. št 7865. ser. št. F-0431175 
in izkaznico za znižano vožnjo 
(obr. P-30) št. 985328. izdano v Šo- 
štanju. 2404 

Gaiser Tnkob. Dežna 38, p. Pod- 
lehnik. roj. 20. III. 1913. osebno iz- 

kaznico, ser. štev. 0289437, reg. štev. 
45200, izdano v Ptuju. 2488 

Gcrmadnik Matilda, Braslovče, 
Preserje, .»si'' no izkaznico, reg. št. 
28984. ser. št 0639494. 2570 

Germin Marija, Rjavci 39, p. Vito- 
marci, osebno izkaznico, reg. Št. 
11642, ser. št. 0255955. 2117 

Gnadič Justi, Breze 10, St Jurij, 
osebno izkaznico, reg. št. 26103, ser. 
št. 0680524. 2596 

Gobte Marija, Rupa 24, Šmartno v 
Rož. dolini, osebno izkaznico, reg. 
št 28069, ser. št. 0684124. 2541 

Gorenc Marija, Ribnica 226, oseb- 
no izkaznico št. 11645, izdano v Rib- 
nici. 2525 

Gorišck Milan, Trnovo 18 nad 
Laškim, osebno izkaznico, reg. št. 
18963, ser. <t 0654478. 2568 

>Gosad«, Ljubljana. Prečna 4, 
evid. tablico tovornega avtomobila 
znamke >Chcvrolet<. št. S-409.   2504 

»Gradiš IMMt, avtopark Ljublja- 
na, prometno knjižico za avtomo- 
bilsko prikolico S-555. 2395 

GriSar Ernest, Krnice^ 23, osebno 
izkaznico, reg. št. 27036, ser. št. 
F-0740366, izdano v Trbovljah.  2456 

Grum Milan, Zvodno 54, Store, 
osebno izkaznico, reg. št 12037, ser. 
Žt J3685875. v 2591 

Gubenšek Franc, Krivica 13, Sliv- 
nica pri Celju, osebno izkaznico, 
ree. št 3922, ser. št. 0653233.      2606 

Herman Fani, Žalec pri Celju, 
osebno izkaznico, reg. št. 33025, ser. 
št. 0683533. 2590 

Herman Franc, 2alec pri Celju, 
osebno izkaznico, reg. Št. 33026, ser. 
št 0653336. 2589 

Hladen Jožefa, Ljutomer, Sturi 
trg, roj. 23. II. 1922, osebno izkaz- 
nico, reg. št 4069, ser. št. F-0228382, 
izdano 1. decembra 1950 v Ljuto- 
meru. 2431 

Hočevar Damjan, Ljubljana, Pri- 
jatljeva 15, vojaško knjižico, izdano 
od VP Zagreb. 2396 

Hojnik Alojzija (SlavicaJ, Ljub- 
ljana, osebno izkaznico, reg. Št.4ll92, 
ser. štev. 0876889, izdano v Mari- 
boru. 2449 

Horvat Stefan, roj. 16. XII. 1933, 
Odranci 278. p. Beltinci, osebno iz- 
kaznico, rog. Št. 16950, ser. številko 
0241260, izdano v M. Soboti.       2073 

Hribar Ivana, Jesenice na Gor., 
Prešernova 33, osebno Izkaznico, 
re*, št. 9935, ser. št. G 354645.   2471 

Ilumar Stefan, Ljubljana, Trubar- 
jeva 62, univerzitetno izkaznico 
MVS,   Ljubljana. 2416 

Huzjan Jože, roj. 6, IX. 1930, Uo- 
tiza 75, p. črenšovci, osebno izkaz- 
nico, reg. št 16275, ser. št G-0096985, 
izdano v Lendavi. 2234 

Huzjan Matilda roj. Matajic 10. 
•. 1929, Hotiza 75, p. Črenšovci, 
osebno izkaznico, reg. it 23134. ser. 
«t. 0247444 izdano v Lendavi.    2233 

Jakulln Antonija, Dobrunje, oseb- 
no izkaznico, reg št 1016/50, izdano 
v Ljubljani. 2526 

Jakolin Morija roj. Strucelj, Ljub- 
ljana, osebno izkaznico, reg. Številka 

52655/51. ser. it F'0074%5. Izdano v 
Ljubljani. , 2417 

Januzovič Angela, Sv. Primož 30. 
št. Jurij, osebno izkaznico, reg. št. 
12.577. ser. št. 0686831. 2558 

Jaušnik Amalija. Marija Snežna, 
osebno izkaznico, reg. št 7259, ser. 
št. 0064Ö59, izdano 1951 od OLO Ma- 
ribor okolica. 2589 

Jccl Rudolf, Šmarje pri Jelšah, 
osebno izkaznico, reg. it 4105, ser. 
št. 0786455. 6210 

Jelen Ernest, Polzela 106, osebno 
izkaznico, rcg. štev. 40159, ser. štev. 
0683669. 2549 

Jenko Jožefa roj. Golob, Trbovlje, 
osebno izkaznico, reg. št. 3211, ser. 
Številka F-0718521, Izdano v Trbov- 
ljah. 2338 

Jerčin Josip, Marina vas 22, Jur« 
klošter, osebno izkaznico, reg. št 
704, ser. št. O63S015. 2555 

Jesih Marija, Pleše, osebno Izkaz» 
uico, reg. št. 529, ser. žt F-0000839, 
izdano v Ljubljani. 2309 

JeŠe Anton, Križe ?J, Triic. oseb- 
no izkaznico Št.  (2338. 2347 

Jug Ana, Čret 37, Celje, osebno 
izkaznico, rcg. št 11114, ser. št 
0598247. 25•8 

Jurejcvčii Marija, Krupa 10, Se- 
mič, osebno izkaznico, reg. št 10588, 
ser. št 0493998, izdano 1951 v Čr- 
nomlju. i 2258 

Kajin Ivan. Celje, Trnovlje 51, 
osebno Izkaznico, reg. lt. 12864, ser. 
štev. 06S7123, in prometno knji- 
žico.       % .    t 2538 

Keramična industrija> Liboje, p. 
Petrovce, prometno knjižico za pri- 
kolico >Bauer€, 4 tone. 2299 

Kerčmar Evgen, Vavča vas, p. Ti- 
šina, osebno izkaznico, reg. Št, 18469, 
ser. štev 0100179, izdano v Murski 
Soboti. 2197 

Kisel Kristina, Ljubljana, Švabi- 
čeva 15, osebno izkaznico, št 89269, 
izdano v Zagrebu. 2438 

Klan čar Ludvik, Ljubljana. Slap- 
ničarjeva 3, osebno Izkaznico, reg. 
Št. 2739/51, ser. št. F-0025O49, izdano 
v Ljubljani. 2439 

Klemene Jože, Ljubljana, Vodni- 
kova 58. knjižico ca 13-letnega ko- 
nja »Pubk izdano od vojaškega od- 
seka% Ljubljana. 2418 

Klinar Angela, štore 42, osebno 
izkaznico, reg. štev. 6939. ser. štev. 
0666756. 2365 

Kmetijska delovna zadruga, Snv- 
lje-Kleče, knjižico za 91etnega ko- 
nja »Ričko« in 7Ietno kobilo »Zora«, 
izdano od vojaškega odseka Ljub- 
ljana. 2419 

Kmetijska zadruga, Ljubljana-Vič, 
evidenčno tablico traktorja znamke 
>Deutzc št S-680. 2339 

KnapiČ Franja, Ljubljana, osebno 
izkaznico, it. 9093, izdano • LJub- 
ljani. 2505 

Kocjane Martina, Dravlje, Sojer- 
jeva 7, osebno izkaznico, reg. It. 
«3331/31, ser. št. F-0105641, izdano v 
LJubljani. 2339 

Končan Zofija, Celje, So. Trnov- 
lje 104, osebno izkaznico, reg. it. 
43535, ser. št 0640645. 8557 
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Kopitar Jože, Celje, Kersnikova 
19, osebno izkaznico, reg. št. 10106, 
ser. št 0601292. 2563 

Kore-s Ignac, Žetale 65, roj. 19. Vil. 
1919, osebno izkaznico, reg. št.43001, 
ser. št 0287238, izdano 21. februarja 
1951. 2330 

Korošec Anica, Bukovje 12, oseb- 
no izkaznico, reg. štev. 0669404, ser. 
žtev. 30290. 2615 

Kos Anton, Idrija, Rozmanova 9, 
osebno izkaznico, reg. št. 11295, ser. 
gtev. 0539405, izdano 5. II. 1951 v 
Idriji. 2405 

Kosmačin Branislava, Lahov gra- 
ben 81, Jurkloster, osebno izkaznico, 
reg. št. 171, ser. št. 0657481.        2574 

Kosmačin Leopold, Lahov graben 
81, jurkloster, osebno izkaznico, 
rog. št. 132, ser. št. 0637442.       2567 

Kotnik Anica, Planina 20 pri Sev- 
nici, roj. 5. V. 1933, osebno izkazni- 
co, reg. št. 46999, ser. št. F-0069309, 
izdano v Ljubljani. 2259 

Kovic Ana, Dolsko, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 14596, ser. št. F-0134394, 
izdano od OLO Ljubljana ok.   2360 

Koželj Justina, Medlog 60, Celje, 
osebno izkaznico, reg. št. 14958, ser. 
št. 0605264. 2551 

••••••• Josip, Ljubljana, knjižico 
o oredvojaški vzgoji, izdano 1. 1950 
v Ljubljani. 2450 

Kralj Ivan, Ponoviče pri Litiji, 
osebno izkaznico št. 9430, izdano 
v Kresnicah. 2506 

iv rajne Peter, Vumpah 50, Graje- 
na pri Ptuju, osebno izkaznico, reg 
št. 15431, ser. št. 0254745, izdano 1951 
ori OLO Ptuj. 2391 

Krašovec Marija, Pollile 9, Celje, 
osobno izkaznico, reg. št. 12495, ser. 
št   0602628. __  259S 

'< rebs Jožef, Loki. 44, p. Starše, 
osebno izkaznico, ki je bila izdana 
v Ptuju. 10695 

Križnik Ana, Loka pri Zusmu 86, 
osebno izkaznico, reg. št. 5306. ser. 
št. 0660620. 2614 

Križnik Valentin, Loka pri Žusmu 
86, osebno izkaznico, reg. št. 5305, 
ser. št. 0660619. 2621 

Krištof Srečko, Ljubljana, osebno 
izkaznico, št. 37836/51 in partijsko 
ktMižico št. 338303. 2507 

Kržan Anton, Globoko 56, roj. 16. 
VIL 1930, osebno izkaznico, reg, št. 
17695, ser. št. 0395903, izdano v 
Krškem. # 2260 

Kržišnik Marija, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 55043/51, ser. 
St   F-0077353, Izdano v Ljublj. 2361 

Krušič Jakob, Dobrina 40, p. Ze- 
lale, osebno izkaznico, reg. št. 43983, 
ser. št. 0288220. 2432 

Kuhar Pavla, DruSče 1, p. Tržišče, 
osebno izkaznico, reg. 8t. 8984, ser. 
številka 0513294, Izdano v Treb- 
njem. 2300 

Kunstelj Franc, Sp. Senica 5, p. 
Medvode, osebno izkaznico št. 62002, 
ladano od OLO Ljubljana ok.   2440 

Kunstelj Marija, Spodnja Senica, 
psebno tekaznico, reg. št. 23956, ser. 
ìtev. F-OÜ7766, izdano v Medvo- 
feh. 2310 

Kuzmički Jože, Pečje 6, p. Sevnica, 
osebno izkaznico, reg. št. 40920, ser. 
št. 0385230, izdano v Krškem.   2348 

Langus Berta, Radovljica Gorenj- 
ska cesta 28, orožni list — reg. št. 
458, izdan 20. VIII. 1952 v Radov- 
ljici. 2262 

Lasič Karel, Vrtojba 277, p. Šem- 
peter pri Gorici, roj. 7. XL 1907, 
obrtno dovoljenje št. 278 z dne 30. 
III. 1948, izdano v Gorici. 2263 

Lerapl Tvan, šalek 7, Velenje, 
orožni list, reg. št. 331, izdan v Šo- 
štanju. 2198 

Lenardič Terezija roj. Škrjanec 
21. XII. 1889, osebno izkaznico, reg. 
št. 4390, ser. št. 0301232,, izdano 1950 
v Gorici. 347 

Leopold Marija, Ročica v Slov. 
goricah, osebno izkaznico, reg. št. 
12595, ser. št. 0069605, izdano 1951 
od OLO Maribor okolica. 2380 

Les jak Anica, Leveč 60, p. Celje, 
osebno izkaznico, reg. št. 20848, ser. 
št. 0659761. 2579 

Lesno industrijsko podjetje, Po- 
stojna, evid. št. kamiona »Chevro- 
let«, S-7235. 2301 

Lešnik Marija, Rošnja 17, p. Star- 
še, osebno izkaznico, reg. št. 36271, 
ser. št. 0261507. 2502 

Logar Jože, Globoko 17, Rim. To- 
plice, osebno izkaznico, reg. štev. 
18189, ser. št. 0650101. 2592 

Lovrec Marija, Zvodno pri Celju 
12, osebno izkaznice, reg. št. 4928, 
ser. št. 0593656. 2543 

Lozej Franc, Uprava vodovodov. 
Nova Gorica, osebno izkaznico, reg. 
št. 73658, ser. št. 0330187, orožni Ust, 
št. 163-51, oboje izdano • Gorici, in 
vojaško knjižico rez. oficirja serije 
DU-0001 Š, št. 3902, izdano v Ljub- 
ljani. 2209 

Lukežič Ivanka, Celje, Maribor- 
ska 99, osebno izkaznico, reg. št. 
9311,  ser. št. 0600497. 2397 

Luževec Marija, Paneše 13. p. 
Rimske Toplice, osebno Izkaznico, 
reg. št. 18242, ser. št. 0650154.       2622 

Maček Alojz, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 99591, ser. št. F- 
0121901, izdano v Ljubljani.      2466 

Magajner Anton, Stranje, zdaj 
»Kurivoc, Postojna, roj. 18. VI. 1888, 
osebno izkaznico, reg. št. 18885, ser. 
št. F-0624795, izdano v Postojni. 2261 

Makarovič Dimitrij, Ljubljana, 
univerzitetno izkaznico, izdano v 
Ljubljani. 2451 

Makarovič Otilija, Ljubljana, Vod- 
nikova 90, osebno izkaznico, reg. št. 
59301/51, sor. št. F-0081611, izdano v 
Ljubljani. 2311 

Mastnak Miha, Razbor 32, Drem- 
lje, osebno izkaznico, reg. št. 42555, 
ser. št 0690697. 2600 

Medi'2 Dušan, Carinarnica Sežana, 
osebno izkaznico, št. 18053 in orožni 
list št 281/52, izdan r Sežani.   2520 

Medved Anton, Brce 23, Dobrna, 
osebno Izkaznico, reg. št. 47231, ser. 
št. 0657343. 2581 

Mesaric Ivan, Lipovci 64, p. Bel 
linci, roj. 1882, osebno Izkaznico, 
reg. št. 600, ser. št. G-0082310, izdano 
v. M. Soboti, 2264 

Mesaric Hedvika, roj. 17. IX. 1931, 
Melincl 142, p. Beltinci, osebno iz- 
kaznico izdano v M. Soboti, reg. št. 
2739, ser. št. 84449. 2549 

Mestno podjetje »Mesopromet«, 
Slovenska Bistrica, evid. tablico s 
št 6111 za poltovorni avto znamke 
»Ansaldo«, izdano 1952 od OLO Ma- 
ribor okolica. 2383 

Mežan Branko, Dol. Nemška vas 
2, p. Trebnje, osebno izkaznico ser. 
št 0510517. 2369 

Mežnar Franc, Celje, Ipavčcva 4, 
osebno izkaznico, reg. št. 16919, ser. 
št. 0607024. 2576 

Mihelj Anton, Knežak 206, osebno 
izkaznico, reg. št. 4071, ser. št. F- 
0351381, izdano v Postojni. 2527 

Mikloš Štefan, Črnuče, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 15076, ser. številka 
0134874, izdano v Ljubljani.       2508 

Milatovič Štefka, Zg Ponikva 27, 
osebno izkaznico, reg. št. 9625818, 
ser.  št. 0118568. 2569 

Mislovič Janez, Don.ava 143, p. 
Moškanjci, osebno izkaznico, reg. št. 
24958, ser. št. 0268268. Izdano v Ptu- 
ju. 2333 

Mohorič Alojz, Ljubljana, Vodo- 
vodna 66, osebno izkaznico, reg. št. 
3540/51, ser. št. F-0025850, in sindi- 
kalno izkaznico, izdano v Ljub- 
ljani. 2452 

Morović Ante, vojak, VP 8723, 
Cerklje pri Brežicah, vojaško knji- 
žico, št. 197, izdano od VP 8115/19, 
Zemun 17. VI. 1952. 2255 

Mozetič Voljica, Renče 5, Nova 
Gorica, osebno izkaznico, reg. št. 
15251, ser. št. 0331553. 802 

Mrak Anica, Idrija, Rožna ulica 
32, osebno izkaznico, reg. št. 7132, 
ser. Št. 0540542, izdano 1951.      2303 

Narad Mara, Trbovlje II'183, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 1176, ser. št. F- 
0714486, Izdano v Trbovljah.      2265 

Nardin Marija, Ljubljana, Ilirska 
19, osebno izkaznico, reg. št. 27392/51, 
ser. št. F-0049702, izdano v Ljub- 
ljani. " 2509 

Nemec Ciril, Strjanci 4, p. Pod- 
gorci, roj. 26. V. 1926, osebno izkaz- 
nico, reg. št 23686, ser. številka 
02669%. 273 

Novak Kunigunda, Trnovlje 135 
Celje, osebno izkaznico, reg. št. 
28339, ser. št. 0682202. 2602 

Novak Marija, Ljubljana, spriče- 
valo V. letnika Državnega učitelji- 
šča v Ljubljani za šolsko leto 1944 
—1945. 2528 

Okrajni odbor Zveze vojaških 
vojnih invalidov okraja Ljubljana 
okolica, prometno dovoljenje za mo- 
torno kolo S-2299 znamke Sindap, št. 
motorja 3686, izdano od OLO Ljub- 
ljana okolica. 2367 

Orož Jurij, Polena 13, p. Slov. Ko- 
njice, osebno izkaznico, reg. št 
22965, izdano v Poljčanah. 2504 

Osetič Marija, Žalec 85, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 40626, ser. štev. 
0683536. 2585 

Oslaj Jožef, Filovci 80, p. Bogoji- 
na, osebno izkaznico, reg. št. 2941, 
ser. št. 0225651. 2334 

Osolnik Franja, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. St. 12324/50. ser 
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štev. F-0034634, izdano v Ljublja- 
ni. 2312 

Ostrožnik Milica, Celje, Bukov- 
žlak 24, osebno izkaznico, reg. št. 
11590, ser. št. 0685408. 2612 

Otrln Iko, Ljubljana, indeks filo- 
zofske fakultete univerze v Ljub- 
ljani. 239? 

Paar Štefanija, Kozji vrh, Dravo- 
grad, roj. 22. XII. 1939, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 0277255, reg. št. 
15945, izdano v Slovenjem Grad- 
cu. 2211 

Pance Vera, Kranj, Prešernova 17, 
osebno izkaznico, reg. št. 9285, ser. 
št. 0185595 .izdano v Kranju.     2493 

Pančur Franjo, Doberteša vas 56, 
osebno izkaznico, reg. št. 31394, ser. 
št. 0646904. 2554 

Pečmak Jožefa, Celje, Zagrad 93, 
osebno Izkaznico, reg. št. 1333, ser. 
št. 0592473. 2544 

Pečnik Franc, Vel. Pirešica 60, Ža- 
lec, osebno izkaznico, reg. št. 34112, 
ser. št. 0658622. 2556 

Peklar Franc, Partinje pri Lenar- 
tu, Slov. gorice, preklic o izgublje- 
ni osebni izkaznici, reg. št. 40209, 
ser. št. 0569974, izdani 1931 v Ma- 
riboru, ker se je našla. 2390 

Penič Marija, roj. Zalokar 13. 
VIII, 1894, aMli Kamen 7, p. Senovo, 
osebno izkaznico, reg. št. 47333, ser. 
št. 0391643, izdano v Krškem.   2473 

Perne Angelca, Sebenje 12 oseb- 
no izkaznico št. 2396 in člansko sin- 
dikalno izkaznico št, 2998704, izda- 
no od OLO Kranj okolica.        2310 

Perpar Erika, Štore 24 osebno iz- 
kaznico, reg. št. 7695, ser. številka 
0670509. 2587 

Pestotnik Pavel, Ljubljana Vič, 
osebno izkaznico, reg. št. 43812/51, 
ser. št. F-0066122, izdano v Ljub- 
ljani. • 2467 

Petrin Ivan, Letuš 96, Sav. dol., 
osebno izkaznico, reg. št 28825, ser. 
št. 0639335. 2580 

Pevec Jožefa, Radmirje 66, Sav. 
dolina, osebno izkaznico, reg. št. 
14268, ser. št. 0604574. 2555 

Pilih Zdravko, Liboje 72, p. Ce- 
lje, osebno izkaznico, reg. it. 28481, 
ser. št. 0682284. 2571 

Pilko Jožef, Žalec 76 pri Celju, 
osebno izkaznico, reg. št. 32991, ser. 
št. 0653501. 2601 

Piltaver Jera roj. Romih, Krška 
vaa 74, roj. 23. XI. 1918, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 29327, ser. številka 
0407637. 2474 

Plahuta Marija, Črnolica 4, Št. Ju- 
rij, osebno Izkaznico, reg. št. 37757, 
ser. št. 0672267. 2559 

Pobirk Ema, Lubnica 55, Vitanje, 
osebno izkaznico, reg. št. 49163, ser. 
5t. 0663277. 2539 

Podreberšek Alojzija, Sv. Jedert 
53, Laško, osebno izkaznico, reg. št. 
18899, ser. št. 0654411. 2560 

Port Pepca, Brezje, p.- Mozirje, 
roj- 17. III. 1905, osebno izkaznico 
5t.  19158,  izdano  v Šoštanju.    2494 

Possod Emil, Milan, Maribor, Sme- 
tanova 50, osebno izkaznico, rcg. št. 
50, ser. št. K-012392, izdano 1951 v 
Mariboru. 2392 

Potekar Ivana Maribor, Mladin- 
ska 4, osebno izkaznico, reg. št. 
42101, ser. št. 0044302, izdano 1951 v 
Mariboru. 2378 

Potočnik Anica, Obrez.102, p. Sre- 
dišče ob Dravi, roj. 4. V. 1926, oseb- 
no izkaznico, reg. št 19097, ser. št. 
0262407. 2495 

Pukšek Matilda, Žahenberg 4, p. 
Rogatec, osebno izkaznico, reg. št 
12176, ser. št. 0794144. 2575 

Pušnik Hedvika, Bukovje 32, Sliv- 
nica, osebno izkaznico, reg. št. 14829, 
ser. št. 0605135. 2594 

Putrich Anton, roj. 22. VI. 1904, 
Ljubljana, Dolenjska 6, osebno iz- 
kaznico, izdano v Ljubljani. 

Rebernik Jože, Št. Danijel, p. Pre- 
valje, osebno izkaznico, reg. št. 6539, 
ser. št. 0271249. 2351 

Rebernišek Martina, Celje, Mari- 
borska 134, osebno izkaznico, reg. 
št. 14028, ser. št. 0604334. 2609 

Regoršek Zofka, Lipoglav 15, Lo- 
če, osebno izkaznico, reg. št. 19427, 
ser. št. 0761887. 2595 

Rehak Zofija, Loke 9, p. Starše, 
osebno izkaznico, reg. št. 36533, ser. 
št. 0261770, izdano v Ptuju.       2434 

Rek Anton, Sv. Anton na Pohor- 
ju, p. Vuhred, osebno izkaznico, reg. 
št. 20296, ser. št. 0281606. 2335 

Rek Jožefa, Sv. Anton na Pohorju, 
p. Vuhred, osebno izkaznico, reg. št 
28666, ser. št. 0367376. 2336 

Rems Mara, Kranj, Poštna 3, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 5540, ser. št. 
0181850, izdano v Kranju. 2362 

Repič Stanko, Straže 3, p. Misli- 
nja, osebno izkaznico, reg. št 23859, 
ser. št. 0359069, izdano v Slov. Grad- 
cu, vojaško knjižico, dovoljenje za 
opravljanje potujoče dežnikarske 
In brusaŠke obrti za 1.1952, št 2326'1 
z dne 6. VL 1952, izdano v Slov. 
Gradcu in učno spričevalo, izdano 
za to obrt. 11165 

Rihar Albin, Kožarje 52, osebno 
izkaznico, reg. št. 41371, ser. št. 
149381, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 2468 

Robič Vida, Gozd Martuljk, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 11783, ser. št. 
0385008, izdano v Radovljici.     2529 

Rogač Rudolf, Serdica 126, p. Ro- 
gašovci, osebno izkaznico, reg. št 
16944, ser. št. 0097654, izdano v M. 
Soboti. #     2497 

Romih Ivan, Slivnica 7 pri Celju, 
osebno izkaznico, reg. št. 4450, ser. 
št. 065576. 2540 

Rubnik Marija, Struževo 17, p. 
Kranj, osebno izkaznico, reg. št 
16235, ser. št. 0771955. 2174 

Sarkozl Mihael, Rogašovci, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 14451, ser. št. 
0095161, izdano v M. Soboti.        988 

Sečnik Alojzija, Butanja vas 43, 
osebno izkaznico, reg. št 22002, ser. 
št. F-0126312, izdano od OLO Ljub- 
ljana okolica. 2433 

Selan Marija, Celje, Miško Kranj- 
čeva 3, osebno izkaznico, reg. št 
16461, ser. št. 0607867. 2619 

Senčar Vinko, mlinar, Stara cesta 
40, p. Ljutomer, osebno   izkaznico, 

reg. št. 10836, ser. št. 0844346 In iz- 
kaznico za kolo. 2077 

Senegačnik Karolina, Velenje 15, 
osebno izkaznico, reg. št. 4733, ser, 
št. 0593460. 2616 

Skalo Fani, Celje, Bukovžlak 5, 
osebno izkaznico, reg. št 7051, ser« 
št. 0666865. 2605 

Skamen Ivan, Dobrava 10, Celje, 
osebno izkaznico, reg. št. 15104, ser. 
št. 0605410. 2599 

Skaza Hilda, Slovenj Gradec, Cel j* 
ska 4, roj. 21. X. 1928, osebno izkaz« 
nlco, reg. št. 14155, ser. številka G« 
0363265. 2475 

Skrbinšek Alojz, Konjiška vas, 
Konjice, osebno izkaznico, reg. št 
20978, ser. št 0789838. 2588 

Skrbinšek Terezija, roj. Berdnik, 
Kožarje, osebno izkaznico, rcg. št. 
39037/51, ser. št F-0061347, izdano v 
Ljubljani. 2340 

Skrbiš Uršula roj. Mesaric, Sestržo 
62, p. Majšperk, roj. 10. X. 1887, 
osebno izkaznico, reg. št. 39300, ser. 
št. 0283537. izdano v Ptuju.        2499 

Sladic Olga, Ljubljana, Koinen- 
skega 17, osebno izkaznico, reg. št« 
46865'51, ser. št F-0069175, izdano v 
Ljubljani. 2511' 

Slamič Franc, Ljubljana, promet- 
no dovoljenje osebnega avtomobila 
znamke >Lancia< št. S-558.        2530 

Sluga Rudolf, roj. 20. I. 1926, ru» 
'ar, Senovo 74, osebno Izkaznico, 
reg. št. 45327, ser. št. 0389637, izdano 
v Krškem. 2352 

Smrajc Franc, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št 94329/51, ser. št 
F-0116639, izdano v Ljubljani.   2313 

Smrdelj Alojz, roj. 19. V. 1904, Tr- 
nje 25, p. Pivka, osebno izkaznico, 
reg. št. 9393, ser. št 0619705.       2353 

Stare Stanislava, Celje, Ipavčeva 
11, osebno izkaznico, reg. št 8150, 
ser. št. 0598336. 2566 

Strmšek Maksimiljana por. Hu- 
zer, Zg. Radvanje, Lisjakova ul. pri 
Mariboru .osebno izkaznico, reg. št, 
27334, ser. št. 0034034, izdano 195i 
v Mariboru. 2385 

Šibane Jože, Celje, Lava 26, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 12601, ser. št. 
0602734. 2623 

šimnic Ivana, Sp. Gorje 1, osebno 
izkaznico, reg. št. 19216, ser. št. 
081026. -       2213 

šket Štefanija, Celje, Lava 7, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 8295, eér. št. 
0598481. 2617 

škoberne Danica, Hrast je 19, Lo- 
ka pri Žusmu, osebno izkaznico, reg. 
št. 5222, ser. št. 0660535. 2613 

škoda Frančiška, Ljubljana, Za- 
loška 147 a, osebno izkaznico, reg. 
št. 52719/51, ser. št. F-0075029, izda- 
no v M. Soboti. 2175 

Škodnik Štefan, Gor. Slaveči 96, p. 
Kuzma, roj. 1933, osebno izkaznico, 
reg. št. 23829, ser. št. 0105539, izda- 
no v M. Sobot 2175 

ŠkTbec Franjo, Ljubljana, Reslje- 
va c. 4a, osebno izkaznico, rejr. It 
68464'51, ser. št. F-0090774 in član- 
sko sindikalno izkaznico Društva 
upokojencev v Ljubiiani. 2351 

Šnajder Milka, Brebrovnik 47, •. 
Miklavž pri Ormožu, roj, 9. VIH, 
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1930, osebno izkaznico, reg. št. 445, 
ser. št. F-0224755. izdano v Ljuto- 
meru. 2436 

Soline Rezi, Maribor, Prečna 6, 
osebno izkaznico, reg. št. 49578,' ser. 
it. 0030624, izdano 1931 v Mari- 
boru. 2384 

štefančič Frane, Malo polje 8, p. 
Col, osebno izkaznico, reg št. 49541, 
ser. št. 0326141, izdano v Gorici. 2078 

štrekelj Karla, Ljubljana, Emon- 
ska 2, osebno izkaznico, reg. št. 
46766Ì51, ser. št. F-0069076, izdano v 
Ljubljani. 2532 

šramel Antonija, Mala Pristava 
19, Šmarje pri Jelšah, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 17339, ser. številka 
0770459. 2584 

šumej Jurij, Nova vas 23, št. Ju- 
rij, osebno izkaznico, reg. ät. 39003, 
»er. št. 0679515. 2546 

Šurk Franja, Ljubljana Parmova 
48, osebno izkaznico, reg. št. 58588'51, 
ter. št. F-0080898. izdano v Ljub- 
ljani. 2454 

šuster Helena, Gotovlje 6, osebno 
izkaznico, reg. Št. 32287, ser. števila 
ka 0650797. 2582 

Tavčar Katarina, Postojna, Trg 
IV. armije, osebno izkaznco, reg. št. 
13878, ser. št F-0624188, izdano v 
Postojni. 2365 

Teran Frančiška, Sele pri Zg. Pol« 
skavi, osebno izkaznico, reg. št. 
45438, ser. št. 0877605, izdano 1951 
v Mariboru. 2381 

Tomažič Viktorija, Slov. Bistrica, 
Kolodvorska 160, osebno izkaznico 
it. 51627. 2370 

Tomo Terezija, Grm 4, p. Gradac, 
osebno izkaznico, reg. št. 4447, ser. 
it. 0487737, izdano 1951 v Črnom- 
lju. 2266 

Tratnik Frančiška, Šmartno 15 v 
Rožni dolini, osebno izkaznico, reg. 
it.  3570,  ser.   št.  0667480. 2583 

Travner Neža, Zg. Gorica pri Pra- 
grskem, osebno izkaznico, reg. št. 
801, ser. št. 19159, izdano 195! od 
QLO Maribor okolica. 2386 

Trešer Elizabeta, Zg. Polskava, 
osebno izkaznico, reg. It. 6941, ser. 
it. 0566726, Izdano 1951 v Zg. Pol- 
skavi. 2379 

Trofenik Marija, Prerad 29, p. Po- 
lenšak pri Ptuju, osebno izkaznico, 
reg. št, 14326, ser. Št. 0256640.    2200 

Troha Franc, Dobrunje, qsebno 
izkaznico, reg. št. 13020, ser. ät 
0459330, izdano od •• Ljubljana 
okolica, 2341 

Trontelj Štefanija, Ljubljana, 
Staničeva. 21, osebno izkaznico, reg. 
St. 13872, ser. št 0036182, izdano v 
Ljubljani. 2469 

1 ruglas Roža, Maribor, Te*no, Če- 
ška 15, preklic o izgubljeni osebni 
izkaznici, reg. št 17813, ser. itevilk* 
OQ23730, Izdani 1951 v Mariboru, ker 
•e je našla. 2382 
••••. Silvester, Buje 10, p. Ko8a- 

aa, osebno izkaznico ,reg. št 19973, 
šer. štev. F-Q630Q83, izdano v Po- 
stojni, 2368 

Urbanija Alojzija, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št 21153/51, 
ser. št. F-0043463, izdano v Ljub- 
ljani. 2398 

Urek Ana, Kapele 29, Krško, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 4326, ser. št. 
0369636, izdano v Krškem. 2502 

Us Majda, Ljubljana, Jarška 71, 
osebno izkaznico, reg. št. 28457/51, 
ser. št. 0050767, izdano v Ljub- 
ljani. 2365 

Usar Marija, Lepa njiva 38, Mo- 
zirje, roj. 7. X. 1894, osebno izkazni- 
co št. 18443, izdano v Šoštanju. 2307 

Usenik Fanika, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št 54744/51, ser. 
štev. F-0077O54, izdano v Ljublja- 
ni. "2314 

Vaclk Berta por. Zupet, Ljublja- 
na, Zaloška 15, osebno izkaznico, 
reg. št. 988/5, ser.št.K-115.38, izdano 
v   Ljubljani. 2315 

Vaš Marija, Gotovlje 194, osebno 
izkaznico, reg. št 32612, ser. Števil- 
ka 0651122. 2586 

Vegeršek Jurij. Liboje 60, Celje, 
osebno izkaznico, reg. št 21550, ser. 
ät 0663464. 2593 

Vlčič Branislav, Trnovo, Gregor- 
čičeva 37, p. Ilir. Bistrica, osebno 
izkaznico, izdano v Ilir. Bistrici, reg. 
št 10307, ser. št. F-0357617.       2354 

KOLEDAR 
ZA LETO 19*3. 

Uprava »Nove proizvodnje«, 
obzornika napredka v tehniki 
in gospodarstvu, je izdala 
»Gospodarski kole- 
dar« za leto 195 3. Ob- 
sega 528 strani velikega knjiž- 
nega formata, je močno ve- 
zan v platno in je po svoji 
estetski grafični obliki in po 
bogati vsebini tak, da ga se 
ni videl in se s tako praktič- 
nim koledarjem §e ni okori- 
ščal naš poslovni človek. 

Objavili smo že y časopisju, 
da ga naj vsi pređnaročnlki 
iz Ljubljane in okraja Ljub- 
ljana okolica dvignejo v 
upravi >Nove proizvodnje«, 
Ljubljana, Gregorčičeva 23. 
Vsi drugi prednaročniki paga 
dobijo v vseh najbližjih Knji- 
garnah Državne založbe Slo- 
venije in Mladinske knjige. 
Kasnejši naročniki in intere- 
senti ga lahko dobijo v vsaki 
knjigami. Pohitite, ker bo na- 
klada skoraj pošla. — Cena 
izvodu je 3HW din. 

Redakcija 
»Nove  proizvodnje« 

Volk Kristina, a Bistrica 123, roi. 
26. X. 1934, osebno izkaznico števil- 
ka  12238. 2476 

Vovk Ludvik, Planina 22, Celje, 
osebno izkaznico, reg. št. 1275, ser. 
št. 0641586. 2562 

Vrečko Mihael, Dom onemoglih, 
Jelšin grad, osebno izkaznico, reg. 
št 5287, ser. št 0763726. 2618 

Vrhušek Ivan, Celje, Trnovlje 96, 
osebno izkaznico, reg. št. 43341, ser. 
št. 0640451 In prometno knjižico št 
86211. 2536 

Vukovič Miodrag, Ljubljana, in- 
deks TVS, strojna fakulteta v Ljub- 
ljani. 2316 

Zagajšek Ivan, Černolice 1, št 
Jurij, osebno izkaznico, reg. št 39211, 
ser. št 0679721. 2550 

Zakrajšek Franc, Hiteno 5, Nova 
vas, Bloke, osebno izkaznico, Teg. 
št 3775, ser. št S-0614085, izdano v 
Postojni. 2178 

Završnik Albert, Studenci, p. Ra- 
deče pri Zid. mostu, osebno izkaz- 
nico, teg. št 55943, ser. št- 0749253, 
izdano v Trbovljah. 2116 

Završnik Branko, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št 70862/15, ser. 
št F-0093172, Izdano v Ljubljani 2399 

Zidanic Pavla roj. čejmovar, Ljub- 
ljana, osebno izkaznico, reg. št 
66264/51, ser, št F-0098574, izdano v 
Ljubljani. 2535 

Zidanšek Franc (prej Maetnak 
Matija) Celje, Zg. Hudinja 159, vo- 
jaško živinsko izjavo. 2577 

Zidanšek Franc, št Jurij 27, oseb- 
uo izkaznico, reg. št. 39180, ser. št 
0679690. 2624 

Zupan Franc, Medvode 11, vozni- 
ško dovoljenje št 288 za poklicnega 
voznika, kategorija >C<, izdano 22. 
XI. 1952 od OLO Ljubljana oko- 
lica. 2317 

Zupančič Ana, št Jurij ob Taboru 
15, osebno izkaznico, reg. št 10064, 
ser. št 0678879. 2573 

žbogar Štefan; Avce, Skodniki 50, 
roj. 25. XII. 1898, osebno izkaznico, 
reg. ät 7863, ser. št 0315061, Izdano 
v Novi Gorici. 2410 

Železnikar Vida, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico ,reg. št. 2197/50, ser. št 
F-0024507, izdano v Ljubljani.   2455 

Žibert Terezija, Ljubljana Šiška, 
Černetova ulica, osebno Izkaznico, 
reg. št 69057/51, ser. št F-0091367, 
izdano v Ljubljani. 2534 

Žnidar Amalija, Mlače 31, p. Loče 
pri Poljčanah, roj, 7. VII. 1906, oseb- 
no izkaznico, reg. št 19420, Izdano v 
Poljčanah. 2337 

Žmdaršič Ana Dobro polje i, p. 
II. Bistrica, osebno izkaznico, reg. 
št. 3560, ser. št. 0550670. 2355 

žolger Fraüc, Celje Slavno 1, oseb- 
no izkaznico, reg, št 19736, ser. št 
0656649. 2547 

Zupanec Mihael, Ljubljana, Ro- 
bova 25a, osebno izkaznico številka 
79584/51, izdano v Ljubljani.    2535 
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11. ölen 
Natančnejše predpise za izvrševanje tega odloka 

izda svet za gospodarstvo Okrajnega ljudskega od- 
bora Ptuj z odredbo po 2. odstavku 129. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih. 

12. člen 
Kdor zasadi ali obnovi vinograd brez dovoljenja 

(1. odstavek, 6. člena odloka) ali kdor zasadi ali ob- 
novi vinograd v nasprotju z odločbo, izdano na pod- 
lagi 2. odstavka 8. člena odloka, se kaznuje z denarno 
kaznijo do 3000 din. 

13. člen 
Ta  odlok   velja  od  dneva  objave  v  >Uradnem 

listu LRSc. 
St. 12/1-52. 
Ptuj. dne 21. oktobra 1952. 

Predsednik OLO: 
Janez Petrovič 1. r. 

19. 

Na podlagi 15., 107. in 108. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih, v zvezi z 9. členom uredbe o 
zatiranju in preprečevanju živalskih kužnih bolezni 
(Uradni list FLRJ, št. 48-378/48) in z 48. in nasled- 
njimi členi pravilnika za izvajanje gornje uredbe 
(Uradni list FLRJ, št. 51/430-49) je sprejel Okrajni 
ljudski odbor Ptuj na predlog sveta za gospodarstvo 
s dne 31. VII. 1952 na svoji seji dne 21. X. 1952 

ODLOK 
o obvezni tuberkullnizaciji goveje živine 

1. člen 
Vsi rejci goveje živine z območja okraja Ptuj 

morajo vsako leto enkrat prignati vso plemensko ži- 
vino, staro nad pol leta, k zaznavnemu cepljenju (tu- 
berkulinizaciji) ob času in na kraj, kakor določi 
okrajni veterinar. 

Prav tako morajo imetniki goveje živine prignati 
govejo živino, ki je bila zaznavno cepljena, na kon- 
trolni pregled tretji dan po opravljenem oepljenju na 
kraj in ob uri, kakor določi okrajni veterinar. 

a. dien 
Govejo živino, za katero se ugotovi, da je tuber- 

kulozna, mora rejec oddati v zakol, in sicer r roku, 
ki ga določi po 4. členu svet za gospodarstvo. 

3. člen 
Organizacijo zaznavnega cepljenja izvedejo ob- 

činski ljudski odbori s pomočjo kmetijskih zadrug po 
navodilu okrajnega veterinarja. 

4. Člen 
Natančnejša navodila za izvajanje tega odloka, 

glede določitve dobe, v kateri naj se cepljenje optavi, 
osebja (ekipe), ki cepljenje opravi, povračila stro- 
škov ekipam ter roka, v katerem morajo rejoi oddati 
tuberkulozno živino v zakol, izda svet ca gospodar- 
stvo Okrajnega ljudskega odbora Ptuj. 

5. Hen 
Odlok dobi obvezno moč z dnem objave v >Urad- 

nem listu LRSc 
St. 13/1-52. 
Ptuj, dne 21. oktobra 1952. 

Predsednik OLO. 
Janez Petrovič 1. r. 

M. 
Na podlagi 108. člena zakona o okrajnih ljudskih 

odborih in 7. člena uredbe o potnih in selitvenih stro- 
ških z dne 4. decembra 1952 (Uradni list FLRJ, št. 
59/52) izdaja Okrajni ljudski odbor Kočevje na svoji 
II. seji dne 12. II. 1953 tale 

ODLOK 
o dnevnicah za službena potovanja 

Za službena potovanja v mejah tega okraja znaša 
dnevnica 

1. za uslužbence od IV. plačilnega razreda na- 
vzgor 525 din, 

2. za uslužbence od IX. do V. plačilnega razreda 
in visoko kvalificirane delavce 450 din, 

5. za druge uslužbence in delavce 375 din. 
Honorarnim uslužbencem, ki jim je honorarna 

služba glavni in edini poklic, se določi dnevnica po 
višini hono i rja v skladu z določbami prejšnjega od- 
stavka. 

II 
Po navodilih k uredbi o potnih in selitvenih stro- 

ških z dne 22. I. 1953 (Uradni list FLRJ. št. 5/53) velja 
ta odlok za službena potovanja uslužbencev tistih 
uradov, katerih dejavnost je omejena na območje 
tega okraja, ne glede na to, ali gre za zvezne ali 
republiške ustanove ali ustanove ljudskega odbora. 

III 
Ta odlok velja takoj. 
St. II 227/1-53. 
Kočevje, dne 12. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Janez Pirnat 1. r. 

21. 

Na podlagi 15. in 69. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih ter v zvezi s 1. in 2. členom uredbe 
vlade LRS o omejitvi paše koz (Uradni list LRS, 
žt 34/52) izdaja Okrajni ljudski odbor Tolmin na 
skupni seji obeh zborov dne 20. XII. 1952 tale 

ODLOK 
o omejitvi števila koz 

1. člen 
Na območju okrajnega ljudskega odbora Tolmin 

se število koz, ki jih lahko redijo posamezna gospo- 
darstva, omeji kakor sledi: 

a) gospodarstva, ki imajo preko 2 ha obdelovalne 
zemlje, ne smejo rediti nobene koze; 

b) gospodarstva, ki imajo od 0 do 2 ha obdelo- 
valne zemlje, smejo rediti največ do 3 koze. 

2. čUn 
Za obdelovalno površino po tem odloku se štejejo 

njive, vrtovi, sadovnjaki in travniki (vštevši senožeti 
z enkratnim odkosom). 

3. ölen 
Omejitev Števila koz po 1. členu tega odloka se 

mora izvesti najkasneje do konca leta 195Ï. Yse od- 
visne koze lahko kmečka gospodarstva koljejo za 
svoje potrebe ali prodajo po' kmetijskih zadrugah, 
pooblaščenih odkupnih podjetjih ali naravnost po- 
trošnikom po prosto formiranih cenah. 
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Svet za gospodarstvo OLO je pooblaščen: 
1. da po potrebi organizira posebne odkupne sej- 

me r časovnih razdobjih, kadar je odkup koz za za- 
kol najprimernejši glede na brejnost in molznost koz; 

2. da natančno določi, na katerih površinah se 
smejo po uveljavitvi tega odloka še naprej pasti 
koze, in 

3. da najmanj enkrat vsako leto s popisom koz 
izvede nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka, koli- 
kor bi se tak popis ne izvršil po predpisih višjih 
organov. 

4. člen 
Vsi upravni ukrepi, ki so bili storjeni na podlagi 

odločbe, ki se s tem odlokom nadomešča, ostanejo v 
reljavi. 

5. člen 

Kršilci tega odloka se kaznujejo po 2. členu ured- 
be vlade LRS o omejitvi paše koz z denarno kaznijo 
do 10.000 dinarjev ali zaporom do trideset dni, 

ob pogojih 39. člena temeljnega zakona o pre- 
krških pa se lahko izreče tudi odvzem koz, ki so 
predmet prekrška. 

6. člen 

S tem se razveljavlja odločba OLO Tolmin o ome- 
jitvi števila koz z dne 7. junija 1952. 

7. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS«. 

St. 1-86/16-52. 
Tolmin, dne 20. decembra 1952. 

Predsednik OLO: 

Jože Primožič 1. r. 

22. 

Dne it. IV. 1945 so enote NOV Jugoslavije iz- 
gnale z območja občine zadnje okupatorjeve oboro- 
žene sile. Tega dne je prebivalstvo občine Pivka 
doseglo cilj, za katerega se je zavestno borilo v dol- 
gih letih fašistične okupacije in krvavega boja za 
osvoboditev. Zato izdaja na podlagi 15. in 2. točke 
50. člena zakona o občinskih LO, Uradni list LRS, 
štev. 19/52, in na predlog občinskega odbora ZB št. 
6/53 Občinski LO Pivka na II. seji dne 8. II. 1953 

ODLOK 
o razglasitvi 27. aprila za ljudski praznik občine Pivka 

1. člen 

27. april se razglaša za občinski ljudski praznik 
občine Pivka. 

2. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

St. T 196/1-53. 
Pivka, dne 8. februarja 1953. 

Predsednik Obč. LO: 
Karel Grmek 1. r. 

POPRAVEK 

Pri primerjanju teksta uredbe o dopolnitvi imena 
takih naselij, ki imajo enako se glaseča imena, ob- 
javljena, v Uradnem listu LRS, št. 2-7/53, z izvirnikom 
te uredbe, se je ugotovilo, da je v tekstu uredbe, ob- 
javljenem v Uradnem listu, nekaj tiskovnih pomot; 
te pomote je treba popraviti takole: 

v 1. členu: 
I. Okraj Celje okolica: Pravilno se prva vrstica 

36. točke glasi takole: »Sv. Jernej v občini Loče — 
Sv. Jernej pri Ločah«. 

II. Okraj Kočevje: Pravilno se druga vrstica 14. 
točke glasi takole: >SeIo v občini Velike Lašče — 
Selo pri Robu«. 

VII. Okraj Ljubljana okolica: Pravilno se prva 
in druga vrstica 3. točke glasi takole: »Brezje, ki je 
deloma v občini Dobrova in deloma v občini Horjul 
— Brezje pri Dobrovi.«: V 37. točki naj se črta druga 
vrstica z naslednjim besedilom: »PodpeJ v obrin> 
Lukovica — Podpeč pri Lukovici.« 

Ljubljana, dne 2. marca 1953. 

Iz Sekretariata za zakonodajne zadeve 

POPRAVEK 

Pri primerjanju teksta uredbe o razglasitvi novih 
naselij in o združitvi naselij, objavljene v Uradnem 
listu LRS, št. 2-8/53, z izvirnikom te uredbe, se je 
ugotovilo, da je v tekstu uredbe, objavljenem v Urad- 
nem listu, nekaj tiskovnih pomot; te pomote je treba 
popraviti takole: 

v 1. členu: 
VIII. V okraju Ljubljana okolica: V 6. točki (v 

občini Kresnice) se mora med podtočko č) in e) vsta- 
viti točka d) s temle besedilom: >d) Velika vas v k. o. 
Velika vas«. 

X. V okraju Maribor okolica: Pravilno se besedilo 
1. točke (v občini Lovrenc na Pohorju) glasi takole: 
>Fala (del) v k. o. Činžat in k. o- Ruta.« 

XVIII. V okraju Šoštanj: Pravilno se v 2. točki 
(v občini Rečica ob Savinji) glasi podtočka b) takote: 
»b) Homec — Brdo v k. o. Holmec (del). S tem pre- 
neha naselje Bela.« 

V 2. členu: 
III. V okraju Gorica: Pravilno se besedilo 3. točke 

(v občini Nova Gorica) glasi takole: >Naselje Solkan 
v k. o. Solkan (del)*, naselje Gorica v k. o. Gorica 
(del)*, del naselja Rožna dolina v k. o. Rožna dolina 
in naselje Nova Gorica v k. o. Pristava (dol)*, se 
združijo v eno naselje z Imenom Nova Gorica, ki leži 
v katastrskih občinah Solkan (del)*. Gorica (del)*, 
Rožna dolina in Pristava (del)*. 

IV. V okraju Kočevje: V 1. točki (v občini Kočev- 
ska Reka) v podtočki a) je treba dodati še naselje 
Pleš, In sicer za naseljem Inlauf (... naselje Inlauf, 
naselje Pleš, naeelje Ravne.,.). V 2. točki (v občini 
Koetel) se ime naselja Prižkova draga pravilno glasi: 
>Friškova draga«. 

Ljubljana, dne 2. marca 1933. 

Iz Sekretariata za zakonodajne zadeve 

Izdaja »Uradni list LRS« — Direktor In odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik - tiska tiskarna »Toneta TomSiča« — vsi 
v Ljubljani - Naročnina: letno 540din. - Posamezni. Številka: 8din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani 4din več, po 
poâtl 8 din več — Uredništvo la uprava: Ljubljana, Kidričeva  (prej Gajeva) ulica i, postni predal 338. — Telefon uprave 

Î3-SW — Čekovni računi 601-»T«-1W, 
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Leto IX V LJUBLJANI dne 19. marca 1953 Številka 7 
VSEBINA! 

29. 

30. 

31. 

Odlok o določitvi zavodov In organizacij, ki delegirajo čla- 
e v Svet za prosveto in kulturo. 
dlok o določitvi zavodov In organizacij, ki delegirajo Čla- 

ne v Svet za zdravstvo in socialno politiko. 
Odlok o sestavi Sveta za prosveto in kulturo. 

dlok o sestavi Sveta za zdravstvo In socialno politiko. 
Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o opravljanju mojstrskih 
Izpitov. 
Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o opravljanju pomočni- 
ških Izpitov. 
Odredba o postopku pri odvzemanju vzorcev živil zaradi 
sanitarne preiskave. 
Odredba o lzdajanlu potrdil o Izvoru divjačine. 

Odloki ljudskih odborov: 
23. Odlok o obvezni tuberkullnlzacljl goveje živine na območ- 

ju okraja Kranj. 
21. Odlok o potrditvi zaključnih računov okrajnih ljudskih 

odborov LJubljana okolica, Kamnik In Grosuplje za 1. 1951. 
25. Odlok o obvezni tuberkullnlzacljl goveje živine na območ- 

ju OLO LJubljana okolica. 
2«. Odlok o obvezni tuberkullnlzacljl goved na območju okra- 

ja Maribor okolica. 
27. Odlok o začasnem flnansiranju proračunskih potreb okra- 

ja Maribor okolica 
28. Odlok o okrajnem proračunu OLO Sežana za leto 1953.    • 
29. Odi lok o preprečevanju in zatiranju goveje bruceloze za 

območje okraja Tolmin. 
3«. Odlok MLO Celje o razpisu nadomestnih volitev. 
31. Odlok Obč   LO Grosuplje o razpisu nadomestnih volitev. 

24. 
Na podlagi 92. člena ustavnega zakunu o temeljili 

družbene In politične ureditve in o organih oblasti 
Ljudske republike Slovenije in na podlagi 6. člena 
zakona za izvršitev ustavnega zakona o temeljili 
družbene in politične ureditve in o organih oblasti 
Ljudske republike Slovenije je Izvršni svet Ljudske 
skupščine Ljudske republike Slovenije na svoji seji 
dne 11- marca 1953 izdal 

ODLOK 
o določitvi zavodov in organizacij, ki delegirajo člane 

v Svet za prosveto in kulturo 
I. Za člane Sveta za prosveto in kulturo delegi 

rajo svoje predstavnike tile zavodi in organizacije: 
1. Univerza, Tehniška visoka šola, Medicinska vi- 

soko šola ter Agronomska in gozdarska fakulteta — 
enega člana; 

2. Akademija za glasbo in Slovenska filharmonija 
— enega člana; 

3. Narodna galerija in Akademija za upodablja- 
joče umetnosti — enega člana; 

4. Radio Ljubljana — enega člana; 
5. Društvo slovenskih književnikov — enega 

člana; 
6. Slovensko narodno gledališče in Akademija za 

igralsko umetnost — enega člana; 
7. Slovenska akademija znanosti in umetnosti — 

enega člana; 
8. Združenje prosvetnih delavcev Slovenije — tr' 

člane; 
9. Ljudska prosveta Slovenije — enega člana; 
10. Zveza za telesno vzgojo v Sloveniji »Partizane 

in Zveza športov Slovenije — enega člana; 
11. Zveza prijateljev mladine — enega člana; 
12. Zveza društev >Svoboda< — enega člana; 
13. Društvo inženirjev in tehnikov — enega člana 
II. Ta odlok velja takoj. 
Št. U 7/53 
Ljubljana, dne 11. marca 1953. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Miha Marinko 1. r. 

25. 

Na podlagi 92. člena ustavnega zakona o temeljih 
družbene in politične ureditve in o organih oblasti 
Ljudske republike Slovenije In na podlagi 6. člena 
zakona za izvršitev ustavnega zakona o temeljih druž- 
bene in politične ureditve in o organih oblasti Ljud- 
ske republike Slovenije je Izvršni svet Ljudske skup- 
ščine Ljudske republike Slovenije na svoji seji dne 
11. marca 1953 izdal 

ODLOK 

o določitvi zavodov in organizacij, ki delegirajo 
člane v Svet za zdravstvo in socialno politiko 

1. Za člane Sveta za zdravstvo in socialno politiko 
delegirajo svoje predstavnike tile zavodi in organi- 
zacije: 

1. Zveza sindikatov Jugoslavije — Republiški svet 
za Slovenijo — tri člane; 

2. Zveza vojaških vojnih invalidov Slovenije — 
enega člana; 

3. Antifašistična fronta žena Slovenije — enega 
člana; 

4. Medicinska visoka šola — enega člana; 
5. Zavod za socialno zavarovanje Ljudske repu- 

blike Slovenije — enega člana; 
6. Centralni higienski zavod — enega člana; 
7. Rdeči križ Slovenije — enega člana; 
8. Slovensko zdravniško društvo — enega člana; 
9. Zveza za telesno vzgojo v Sloveniji >Partizan< 

in Zveza športov Slovenije — enega člana. 
II. Ta odlok velja takoj. 

Št. Ü 8/53 
Ljubljana, dne 11. marca 1953. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Miha Marinko L r. 
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26. 

Ma podlagi 6. člena zakona za izvršitev ustavnega 
zakona o temeljih družbene in politične ureditve In o 
organih oblasti Ljudske republike Slovenije je Izvršni 
svet Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 
na svoji seji dne 11. marca 1935 izdal 

ODLOK 
o sestavi Sveta za prosveto in kulturo 

L Izvršni svjt je sklenil, da se imenujejo: 
1. za predsednika Sveta za prosveto in kulturo: 

Melik dr. Anton, akademik v Ljubljani; 
2. za člane Sveta za prosveto in kulturo: 

Aškerc Anton, direktor učiteljišča v Celju; 
Hacin ing. Fridolin, direktor Tehnične srednje 
šole v Ljubljani; 
GoričaT dr. Jože, univerzitetni profesor v Ljub- 
ljani; 
Humek Draga, direktor učiteljišča v Mariboru; 
Kogej Danica, predsednik okrajnega sveta za 
prosveto in kulturo v Tolminu; 
Zakošek Jože, direktor gluhonemnice v Ljub- 
ljani in 
Župančič dr. Andrej, univerzitetni profesor • 
Ljubljani. 

•. Od zavodov in organizacij so bili za člane Sveta 
za prosveto in kulturo delegirani: 
MiherSič France, rektor Akademije v Ljubljani, 
kot predstavnik Narodne galerije In Akademije 
za upodabljajoče umetnosti; 
Goršič Milko, direktor Radia v  Ljubljani, kot 
predstavnik Radio Ljubljana; 
Kosmač Ciril, književnik v Ljubljani, kot pred- 
stavnik Društva slovenskih književnikov; 
Kozak Juš, upravnik Slovenskega narodnega gle- 

dališča v Ljubljani, kot predstavnik Slovenskega 
narodnega gledališča in  Akademije za  igralsko 
umetnost; 
Peterlln dr. Anton, akademik v Ljubljani, kot 
predstavnik Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti; 
Zdešar Henrik, šolski upravitelj v Ljubljani, kot 
predstavnik Združenja prosvetnih delavcev Slo- 
venije; 
Gabrovšek Ludvik, profesor v Ljubljani, kot 
predstavnik Združenja prosvetnih delavcev Slo- 
venije; 
Zbrizaj Danilo, profesor v Šentvidu, kot pred- 
stavnik Združenja prosvetnih delavcev Slo- 
venije; 
Liška Janko, tajnik Ljudske prosvete Slovenije 
v Ljubljani, kot predstavnik Ljudske prosvete 
Slovenije; 
Remškar Tine, predsednik Ljudske mladine Slo- 
venije v Ljubljani, kot predstavnik Zveze za 
telesno vzgojo v Sloveniji >Partizanc in Zveze 
športov Slovenije; 
Krivic Ada, predsednik Zveze pionirjev Slove- 
nije v Ljubljani, kot predstavnik Zveze društev 
prijateljev mladine; 
Albreht   Roman,   uslužbenec   v   Ljubljani,   kot 
predstavnik Zveze društev »Svoboda«. 

•. Ta odlok velja takoj. 
št. Ü 9/53 
Ljubljana, dne 11. marca 1953. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Miha Marinko 1. r, 

Na podlagi 6. člena zakona za izvršitev ustavnega 
zakona o temeljih družbene in politične ureditve in o 
organih oblasti Ljudske republike Slovenije je Izvršni 
svet Ljudske republike Slovenije na svoji seji dne 
11. marca 1953 izdal 

ODLOK 
o sestavi Sveta za zdravstvo in socialno politiko 

L Izvršni svet je sklenil, da se Imenujejo: 
1. za predsednika Svetu za zdravstvo in socialno 

politiko: 
Piškur Lojze, sodnik Vrhovnega sodišča v Ljub- 
ljani; 

2. za člane Sveta za zdravstvo in socialno politiko: 
Alič Tone, rudar v Trbovljah; 
Avsenik Jože, metalurški delavec na Jesenicah; 
Bele dr. Ivan, namestnik javnega tožilca v Ma- 
riboru; 
Kiovsky dr. Rudolf, univerzitetni profesor v 
Ljubljani; 
Marušič dr. Franc, zdravnik v Gorici; 
Pohar dr. Maks, zdravnik v Mariboru; 
Šivic dr. Albin, zdravnik JA v Ljubljani; 
Toman Tone, poslanec Ljudske skupščine LR 
Slovenije v Ljubljani; 
Vrabič Olga, sekretar Mestnega komiteja Zveze 
komunistov Slovenije v Celju, in 
Zupet  Avgust,  predsednik  mestnega  sveta  za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko v Ljub- 
ljani; 

II. Od zavodov in organizacij so bili za člane Sveta 
za zdravstvo in socialno politiko delegirani: 
Šturm Tone, član tajništva Republiškega sveta 
ZSS v Ljubljani, kot predstavnik Zveze sindika- 
tov Jugoslavije — Republiškega sveta za Slo- 
venijo; 
Plazar  Franc,  predsednik   republiškega odbora 
sindikata  kemičnih   delavcev   v   Ljubljani, kot 
predstavnik Zveze sindikatov Jugoslavije — Re- 
publiškega sveta za Slovenijo; 
Salberger Milica, medicinska sestra v Ljubljani, 
kot predstavnik Zveze sindikatov Jugoslavije — 
Republiškega sveta za Slovenijo; 
Krese Franc-Čoban, predsednik Glavnega odbora 
ZVVI Slovenije, kot predstavnik Zveze vojaških 
vojnih invalidov Slovenije; 
Svetina Mira, predsednik sveta za ljudsko zdrav- 
stvo in socialno politiko v Kranju, kot predstav- 
nik Antifašistlčne fronte žena Slovenije; 
Lunaček dr. Pavle, dekan medicinske fakultete v 
Ljubljani, kot predstavnik Medicinske visoke šole; 
Kovačič FedoT, predsednik Zavoda za socialno 
zavarovanje v Ljubljani, kot predstavnik Zavoda 
za socialno zavarovanje Ljudske republike Slo- 
venije; 
Ahčin dr. Marjan, direktor Centralnega higien- 
skega zavoda v Ljubljani, kot predstavnik Cen- 
tralnega higienskega zavoda; 
Kraigher Olga, član Glavnega odboTa Rdečega 
križa Slovenije, kot predstavnica Rdečega križa 
Slovenije; 
Novak   dr. France,   zdravnik   v   Ljubljani,   kot 
predstavnik Slovenskega zdravniškega društva; 
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Premic ISogo, predsednik Atletske zveze v Ljub- 
ljani, kot predstavnik Zveze za telesno vzgojo v 
Sloveniji »Partizane  in Zveze Športov Slovenije. 

III. Ta o'dlok velja takoj. 

Št. U 10/53 
Ljubljana, dne 11. marca 1953. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Miha Marinko 1. r. 

28- 

Na podlagi 29. člena zakona o obrtništvu in na 
predlog Obrtne zbornice LRS izdaja Gospodarski svet 
vlade LRS 

PRAVILNIK 
o dopolnitvi pravilnika o opravljanju mojstrskih 

izpitov 

1. člen 
Prvi odstavek 8. člen« pravilnika o opravljanju 

mojstrskih izpitov (Uradni list LRS, št. 4.1-195/51) se 
dopolni z novo točko, ki se glasi: 

»94. Vrtnarstvo (cvetličarstvo)  — Ljubljana«. 

2. člen 
Ta pravilnik velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 

III/1-St. 120/2-53 
Ljubljana, dne 23. januarja   1953. 

Podpredsednik vlade LRS 
in  predsednik  Gospodarskega  sveta: 

Ivan Maček 1. r. 

29. 

Na podlagi 21. člena zakona o obrtništvu in 23. 
člena uredbe o strokovnih šolah ter na predlog Obrtne 
zbornice LRS Izdajata Svet vlade LRS za prosveto in 
kulturo in Gospodarski svet vlade LRS 

PRAVILNIK 
o dopolnitvi pravilnika o opravljanju pomočniških 

izpitov 

1. člen 
Drugi odstavek 6. člena pravilnika o opravljanju 

pomočniških izpitov (Uradni list LRS, št. 41-194/51) se 
dopolni z novo točko, ki se glasi: 

»94. Vrtnarstvo (cvetličarstvo) _ Celje, Kranj, 
Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Radovljica in 
Sežana«. 

2. člen 

Ta pravilnik velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS<. 

III/l št. 120/1-53 
Ljubljana, dne 23. januarja 1953. 

Podpredsednik vlade LRS in predsednik 
Gospodarskega sveta: 
' Ivan Maček 1. r. 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS za prosveto in kulturo: 

Boris Ziherl l. r. 

10. 

Na podlagi drugega odstavka VI- 1. točke odloka 
Ljudske skupščine LR Slovenije o reorganizaciji vla- 
de Ljudske republike Slovenije (Uradni list LRS, št. 
15-75/51) in drugega odstavka 21. člena uredbe o 
zdravstvenem nadzorstvu nad živili (Uradni list FLRJ, 
št 55-439/48 ) in na podlagi 24. točke navodila za Izva- 
janje uredbe o zdravstvenem nadzorstvu nad živili 
(Uradni list FLRJ, št. 32-380/52) izdaja Svet vlade 
LRS za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 

ODREDBO 
o postopku pri odvzemanju vzorcev živil zaradi 

sanitarne preiskave 

I 

Pri izvajanju zdravstvenega nadzorstva nad živili 
in predmeti splošne uporabe smejo organi higienske 
službe (sanitarne inšpekcije) zaradi sanitarne analize 
odvzemati vzorce ne glede na to, kje je ob pregledu 
živilo ali predmet splošne uporabe, ki je pod zdrav- 
stvenim nadzorstvom. 

Vzorec se sme vzeti le vpričo vodje gospodarske 
organizacije oziroma imetnika obrata ali njegovega 
zastopnika. 

Če se vzorec vzame v transportnih skladiščih (že- 
lezniških, carinskih, spedicijskih in podobnih skladi- 
ščih, mora vedno biti navzoč odgovorni uslužbenec 
skladišča. 

Vodja gospodarske organizacije oziroma imetnik 
obrata ali njegov zastopnik ne smejo ovirati organov 
higienske službe pri odvzemanju vzorcev. Po potrebi 
jim morajo pokazati tudi surovine, prostore, priprave, 
orodje in druge predmete, ki se uporabljajo pri delu 
z živili ali pa pridejo z njimi v dotiko. 

Preden se vzorec odvzame, se mora najprej ugo- 
toviti, ali živilo po videzu ustreza normalni kakovosti 
živila, prav tako pa tudi okolje, v katerem je živilo 
shranjeno, vrsta In stanje embalaže, način označbe 
in količina. Te ugotovitve se morajo vpisati v zapis- 
nik o odvzemu vzorca. 

Vzorci se morajo odvzeti z vso skrbnostjo in na- 
tančnostjo ter morajo- ustrezati povprečju celotno 
količine. 

Pri tekočih živilih, kot n. pr. pri olju, mleku, 
smetani in podobno, se mora tekočina pred odvzemom 
vzorca dobro premešati. 

Pri živilih, ki se ne dajo premešati (zrnje, moka 
in podobno) ali če gre za posebno veliko količino ži- 
vilskih proizvodov, se mora vzeti vzorec na različnih 
mestih po diagonalni metodi, ki je predpisana za po- 
samezno živilo, da se na ta način dobi vzorec srednje 
kakovosti. 

Če gre za živilo, za katerega se že na pogled 
(organoleptično) da .sklepati, da je pokvarjeno, se 
mora vzeti vzorec posebej z vrha, iz sredine in z dna. 

Če se pri pregledu živil ugotovi, da je določena 
skupina istovrstnih živil različne kakovosti, se mora 
posebej odvzeti vzorec od vsakega takega živila. 
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Će gre za specialne preiskave, se smejo ob vsaki 
sanitarni preiskavi odvzeti za vsak vzorec le tele 
količine: 
alkoholne žgane pijače 5 di ali orig. steklenica 
barve za živila 5 g 
bonboni 125 g 
bonboni, mlečni ali iz smetane 250 g 
čaj 20 g ali orig. omot 
čokolada 100 g 
dietetični preparati 250 g ali orig. doza 
prepečenec 200 g 
gobe, sušene 50 g 
kakao 100 g 
jajca v prahu 100 g 
kava 200 g 
kavni nadomestek 200 g 
keksi 250 g 
kis 2.5 dl 
kruh 1 kos v najmanjši 

teži 250 g 
kocke za juho 100 g 
kvas 50 g 
limonada In podobne pijače      5 dl ali orig. steklenica 
marmelade, džemi 200 g ali orig. ••7• 
margarina 150 g 
maslo 150 g 
mast 150 g 
med 150 g 
mesni izdelki 150 g ali orig. doza 
meso 200 g 
mleko 2.5 dl do ll 
mleko v prahu 100 g 
moka 250 g 
mineralne vode 11 ali orig. steklenica 
mesni ekstrakti "50 g 
ocetna esenca 2 dl 
olje 2 dl 
pecilni prašek 50 g 
pivo 1 orig. stekl. ali 7 dl 
puding praški 200 g 
ribe 200 g 
sladkor 100 g 
sladoled 100 g 
slaščice 200 g 
saharin 3 g 
sir 200 g 
sirupi 500 g 
sadne esence 25 g 
sol 200 g 
smetana , 100 g 
testenine 250 g 
vaniljin sladkor 30 g 
vino 7 dl ali orig. steklenica 
začimbe 30 g 
zelenjava 250 g 
kozmetična sredstva 1 orig. kos ali 100 g 
milo 1 kos ali 200 g 
ovojni material za živila 1 kos ali 20 cm* 
praLna sredstva 200 g 
posode za pripravo živil 1 kos 
zobne paste 1 do 2 kosa 

Priprave za jemanje vzorcev (sonde itd.) kakor 
tudi oprema (posode, ovojne potrebščine) za sprav- 
ljanje odvzetih vzorcev morajo biti popolnoma čiste, 
suhe in brez duha. 

Vzorci tekočin se smejo spravljati le v steklenice, 
ki se morajo dobro zapreti z novimi zamaški. 

Za spravljanje vzorcev maščob in medu je treba 
uporabljati vedno le stekleno posodo ali posodo iz ka- 
menine, aluminija ali počinjene pločevine. 

Vzorce mesa in mesnih izdelkov je treba zaviti v 
pergamentnl papir, celofan ali kak drug nebarvan 
papir, mora se pa večkrat preganiti. Kruh se mora 
najmanj dvakrat zaviti v papir. 

Če se vzorci živil odvzemajo izključno le zaradi 
bakteriološke preiskave, se mora vzorec spraviti v 
sterilno steklenico s širokim vratom. 

Vsak odvzeti vzorec je treba dobro zapečatiti z 
uradnim pečatom ali plombo in nanj zabeležiti: last- 
nikovo ime, označbo proizvoda, številko vzorca In 
datum odvzema vzorca. Če prodajalec zahteva, se 
vzorec zapečati tudi ? njegovim pečatom ali njegovo 
plombo. 

Če se serijsko odvzemajo vzorci iste vrste in na 
istem kraju (n. pr. pri mleku), se zapečati le oprema 
(zaboj, košara itd.), ne pa posamezni vzorec. 

8 

Vzorci se praviloma odvzemajo v dveh primerkih, 
od katerih je eden za analizo, drugi pa ostane v labo- 
ratoriju, ki je analizo opravil, zaradi morebitne super- 
analize. Vzorec za superanalizo se mora hraniti naj- 
manj 2 meseca. Če vodja gospodarske organizacije 
oziroma imetnik obrata zahteva, se odvzame še tretji 
vzorec, ta pa ostane zapečaten pri njem. 

Pri odvzemanju vzorcev mleka in pri odvzetju 
vzorcev za bakteriološko preiskavo se odvzemajo 
vzorci le v enem primerku. 

Pri odvzemu vzorcev se mora sestaviti zapisnik, 
vanj je treba vpisati: 

1. uro, dan in kraj odvzema, 
2. ime lastnika In proizvajalca 
3. ime osebe, ki je vzorec vzela, 
4. ime osebe, ki je bila pri odvzemu navzoča. 
5. količina blaga, ki je na zalogi ob odvzemu vzorca, 
6. način odvzema, 
7. opis okolja in videz živila ter* njegove opreme, 
8. kako se je vzorec zapečatil, 
9. komu se odvzeti vzorec pošilja v analizo, 

10. ali je bilo živilo pregledano po odredbi o obvez- 
nem sanitarno-higienskem pregledu živil (Ur. 1. 
LRS, št. 21-111/52), 

11. količina odvzetega vzorca, 
12. posebne pripombe. 

Pri serijskem odvzemu vzorcev mleka se sestavi 
za celotno odvzeto količino mleka skupen zapisnik. 

tO 

Zapisnik o odvzemu vzorcev podpiše poleg osebe, 
ki je vzorec odvzela, tudi vodja gospodarske organi- 
zacije oziroma imetnik obrata ali njegov zastopnik, ki 
s tem potrdi, da je bil vzorec pravilno odvzet. 

Če bi vodja gospodarske organizacije oziroma 
imetnik obrata aH njihov zastopnik odklonil podpis, 
je treba to zapisati v zapisnik z navedbo vzroka. 

U 

Odvzeti vzorec z zapisnikom se mora takoj od- 
poslali pristojnemu laboratoriju zaradi analize. 
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VSAKA USTANOVA, VSAKO PODJETJE IN VSAK 
USLUŽBENEC, 

ki hoče svoje delo res kvalitetno opravljati, 
potrebuje pri svojem delu publikacije založbe 

„URADNE UST LRS" 
Izšla je knjižica 

NAJEMNINE IN VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH POSLOPIJ, 
na katero še posebej opozarjamo ljudske odbore, uprave zgradb 
in hišne lastnike. V njej so zbrani pravni predpisi o najemninah 
in vzdrževanju stanovanjskih poslopij s pregledom pravnih pred- 
pisov, urejenih po letih. Dodana je tudi razprava o najemninah 
in vzdrževanju stanovanjskih poslopij. Cena 80 din. Dobi se pri 
»Uradnem Listu LRS<, Ljubljana, Erjavčeva 11, pošni predal 336 
in oo knjigarnah. 

Od doslej izdanih  knjig ima založba » Uradni lisi LRS< med 
drugimi na zalogi še te publikacije: 

DRUŽBENI PLAN FLRJ za leto 1953. Cena 30 din. Dobi se v upravi 
»Uradnega lista LRS« Ljubljana.  Erjavčeva 11. 

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 nedavno o nazivih in 
plačah, prevedbah, napredovanju, stopnji šol in tečajev, ki 
ustrezajo posamezni izobrazbi za uvrstitev v naziv in napre- 
dovanje. Iz te zbirke se lahko poučimo o nazivih, plačah, pre- 
vedbi, napredovanju itd. v pisarniški službi, 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 železničarjev, o plačah 
in napredovanju v poštno-telegrafski in telefonski službi, v 
diplomatski-konzularni in veterinarski službi in vrsti dragih 
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 OKRAJNIH LJUDSKIH ODBORIH- Cena 38 din. 
ZAKON O VOLITVAH IN ODPOKLICU LJUDSKIH ODBORNIKOV 

LJUDSKIH ODBOROV. Cena 38 din. 

Pri vsakdanjem praktičnem opravljanju dela in uporabi za- 
konitih 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 LRSc. in sicer: 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1945—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. 
Omenjene periodične publikacije vsebujejo 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, Vestniku organov za cene, Službenih obvestilih 
zveznega urada za cene in Vestniku Prezidija Ljudske skup 
«rine FLRJ. Snov je arejena po abecednem redu in časovnem 

Razglasi in objave 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpisi 
404. 

Besedilo: Elektro Maribor mesto, 
Maribor. 

Poslovni predmet: Vzdrževanje, 
rekonstrukcija in gradnja daljno- 
vodov, transformatorskih postaj, 
mrež in Instalacij ter inkaso za pro- 
dano  električno energijo. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LR 
Slovenije, odločba št. II-1131/1-52 
z dne 25. XI. 1952. 

Podjetje posluje v sklopu Elek- 
troenergetskega sistema Slovenije. 

Za podjetje podpisujejo: 
Kos Jože, direktor, samostojno, v 

obsegu zak. pooblastil in pravil pod- 
jetja; Fideršek Hinko," tehnični vod- 
ja, v odsotnosti direktorja, v tstem 
obsegu in Petauer Silva, glavni ra- 
čunovodja, sopodpisuje listine po 
47. členu szdgp. 

Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo  LRS. Ljubljana 

dne 19. februarja 1953. 
Št. 243-92-1953 1505 

405. 
Besedilo: »Mesnica in klavnica« 

Občinskega MLO Laško. 
Poslovni predmet: Prodaja mesa 

in mesnih izdelkov. 
Ustanovitelj in gospodarski uprav- 

ni organ podjetja: Obč. mestni LO 
Laško, odločba št. 246/53 z dne 23. 
II. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Goaler   Dominik,   poslovodja   in 

Cajnar Julij, po zakonitih pooblasti- 
lih in pravilih podjetja. 

OLO   Celje   okolica, 
oddelek  za gospodarstvo 
dne 25. februarja  1953. 

Št.  II-1/105-1953 1451 

406. 
Besedilo: čevljarsko podjetje 

»Obutev«, Vipava (št. 46). 
Poslovni predmet: Čevljarska in 

copatarska dela. 
Ustanovitelj in gospodarski vodi- 

telj: Obč LO Vipava. 
Za podjetje podpisuje 
Doles Albin, upravnik, do zneska 

50.000 din samostojno, za zneske do 
^00.000 din sopodpisuje še Baje Iva- 
na ali Jež Janez. 
OLO Gorica, odd. za  gospodarstvo 

dne   3.  marca   1953. 
Št. U/2-OS-105/25-33       1490 
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407. 
Besedilo: Lesna galanterija in mi- 

zarstvo, Borovnica. 
Poslovni predmet: Izdelovanje les- 

ne galanterije in vsa dela mizar- 
ske stroke. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: Obč. LO Borovnica, odločba 
it. 396/32 z dne 29. XII. 1952. 

Za podjetje podpisuje: 
Wendner Marija, knjigovodja, vse 

spise finančnega in kreditnega po- 
mena. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek  za  gospodarstvo 
dne 11. februarja 1953. 

VII St. 1431/447-1953        1442 
408. 

Besedilo: Barvarna »Otekst, Kam- 
nik, Mekinje 90. 

Poslovni predmet: Barvanje tek- 
stilnega blaga z direktnimi in indi- 
rektnim« barvili za industrijo in 
široko potrošnjo. 

Ustanovitelj in splošni gospodar- 
eki voditelj: LO mestne občine Kam- 
nik. 

Za podjetje  podpisujejo: 
Jagodic Dušan, poslovodja, samo- 

stojno; Goltes Lado, v odsotnosti po- 
slovodje z istimi pooblastili; Kra- 
pež Jul'ïl, računovodja, sopodpisuje 
spise finančnega in kreditnega po- 
mena, in Kos Marija, nadomešča ra- 
čunovodju v njegovi odsotnosti, z 
istimi pooblastili. 

OLO Ljubljana okolica 
oddelek za gospodarstvo 
dne 11. februarja 1953. 

VII St. 376-10-1953 1409 
409. 

Besedilo: Trgovsko grosistično 
podjetje »Tkanina« v Mariboru (Ma- 
ribor, Glavni trg 7). 

Poslovni predmet: Nabava in pro- 
daja tekstilnega blaga. 

Podjetje je ustanovila vlada LRS, 
odločba Zak št. II 1006/2-51 z dne 
18. VIII. 1951. 

Državni upravni organ: Svet za 
gospodarstvo MLO Maribor (na pod- 
lagi odločbe MLO Maribor, št. 
4956/2-52 z dne 20. VII. 1952). 

Poslovalnica: Skladišče v Maribo- 
ru, Glavni trg 7. 

Za podjetje podpisujeta: 
Šepec Radovan, direktor, samo- 

stojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja, in dr. Stra- 
Sek Anton, glavni računovodja, po- 
leg direktorja listine po 47. členu 
szdgp. 
MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne 13. februarja 1953. 
Št. Pov II 4/22 1419 

410. 
Besedilo: Gostilna »Figovec«, 

Poljčane (Pekel 34). 
Poslovni predmet: Točenje alko- 

holnih in brezalkoholnih pijač in 
streženje z mrzlimi jedili. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj podjetja: Obč. LO Poljčane. 

Za podjetje podpisujejo: 
Zupane Jakob, upravnik, neomeje- 

no, Turnšek Anica, knjigovodja, ki 

razdobju, z glavnimi • stranskimi gesli, v zadnjih zbirkah 
pa so tudi pomembnejši članki, obvestila, uradne objave in 
aktualna vprašanja s področja gospodarstva in financ, ki so 
bila objavljena v Finančnem zborniku. Za vse je ta zbirka 
zelo koristen pripomoček, posebno še, ker bodo sledile v pri- 
hodnje za vsako leto redne publikacije registra zakonitih 
predpisov. 

ZAKON O ZAKONSKI ZVEZI. Cena 12 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- 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 prebivalstva v Jugoslaviji in še posebej v Sloveniji 
v primerjalni analizi z dragimi deželami na svetu, da bo 
koristila vsakomur, ki se bo seznanil z njo. V uvodnem delu 
je obdelan pomen demografske statistike in kratek zgodo- 
vinski razvoj, prikazane so statistične enote, biološki, druž- 
beni, gospodarski, kulturni in regionalni znaki, ki usmerjajo 
študij te znanosti. Za nas je še posebno pomembno poglavje 
o popisih in naravnem gibanju prebivalstva, ki ponazorujejo 
temeljne značilnosti popisa z dne 15. marca 1948, o načinu 
statističnega opazovanja pri naravnem gibanju prebivalstva, 
o mehaničnem gibanju prebivalstva in zdravstveni statistiki- 
Delo, ki temelji na dognanjih svetovne in skope domače lite- 
rature v tej stroki, končuje poglavje o demografskih koefi- 
cientih grupiranja, strukture in tablic, prikazujoč vzročne 
smeri naravnega prirastka prebivalstva s posebnim pogledom 
na rodnost, 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 raz- 
deljena 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, 
1• občine pa pristojna sodišča. Na kraja je imeniku priložen 
zemljevid z mejami občin In okrajev. Cena 290 din. 

Društvo pravnikov.LRS je v založbi »Uradni Ust LRS« izdalo 
tele knjige: 
PARTIZANSKO SODNO PRAVO (Silverij Paklž). Cena 60 din. 

PRAVNA NARAVA ODLOČB V UPRAVI (univ. prof- dr. L. Vav- 
petič). 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 šnuderl). Broš. 66 din, v polplatno vezano 78 din. 
Knjiga obsega 162 dokumentov, od razglasa CK KPS na slo- 
vensko ljudstvo konec aprila 1941 do ukaza o imenovanju 
Narodne vlade Slovenije dne 5. maja 1945; so to pravni doku- 
menti iz narodne osvobodilne vojne Slovenije s pomenom 
zakona ali najvišje norme, izdane od vrhovnih organov- 

GRADIVO ZA UPORABO ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI (dr. Bog- 
dan 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 čini- 
telju slede poçlavja o iznajdbah v kapitalizma z zgodovin- 
skimi in statističnimi podatki, o predmetih patentnega varstva 
in osebah, ki so zavarovane s patenti, dalje o prometu z iz- 
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najdbami, u prostovoljnih • prisilnih licencah ter o pospe- 
ševanju iznajdb v buržoaznih 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 tra- 
janju varstva ter o zavarovanju oseb, o postopku za pridobitev 
rznajditeljskega ali racionalizatorskega spričevala in patenta 
itd. V dodatku so uvrščeni vsi zakoniti predpisi, ki so v zvezi 
s snovjo te knjige. 

ZAKON O UPRAVNIH SPORIH IN ZAKON O JAVNEM PRAVO- 
BRANILSTVU S KOMENTARJEM. 
Na to pablikacijo še posebej opozarjamo. Komentar sta sesta- 
vila sodnika Vrhovnega sodišča LRS Krajšek Anton in Marc 
Pavel in so snov prediskutirali 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 vsa- 
komur potreben pripomoček. Cena 88 din. 

LJUDSKI ODBORI, ORGANI LJUDSKE SAMOUPRAVE. Spisal dr. 
Josip Globevnik. 
Knjiga na kratko opiše razvoj ljudskih odborov od dni narod- 
noosvobodilnega boja pa do najnovejše ureditve, splošnega za- 
kona 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 od- 
borih. 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- 

Pravna fakulteta univerze v Ljubljani je v založbi »Uradnega 

lista LRS« izdala 
ORIS PRIMERJALNEGA TRGOVINSKEGA PRAVA. I. del: Podjetje 

(dr. Stojan Pretnar) Strani 164. Cena 280 din. 
CIVILNO PRAVO, POSEBNI DEL OBVEZNOSTI  (dr.  Jurij  Stem- 

pihar), III. del, 120 strani. Cena 270 din- 
CIVILNO PRAVO   (STVARNO   PRAVO)   (dr. Alojz   Finžgar).   144 

strani, cena 270 din. 

V tisku je: 
Dr. J. Pokorn: UVOD V FINANCE, in 
Dr. J. štempihar: UVOD V MEDNARODNO PRAVO. 

Pri delu in strokovnem izpopolnjevanju vam bodo knjige 
»Uradnega lista, LRS« dober tovariš in pomočnik. 

sopodpisuje v finančnih zadevah z 
upravnikom. 

OLO  Maribor okolica, 
oddelek za gospodarstvo 
dne  14. februarja  1953. 

Št. II-2916/5-1952 1304 
411. 

Besedilo: >Opekanm Puconci«, 
Puconci. 

Delovni predmet: Izdelovanje 
opečnih tzdefkov. 

Ustanovitelj: VLRS, Svet (sekre- 
tariat) za gospodarstvo, št. II.139/1- 
53 z dne 26. I. 1953. 

Gospodarski voditelj: OLO Mur- 
ska Sobota. 

Za podjetje podpisuje: 
Straus Ivan, upravnik, samostojno. 

OLO Murska Sobota 
oddelek za gospodarstvo 
dne 25. februarja 1953. 

Št. 1•50•-53 1468 

412. 
Besedilo: Zdraviliško gostinsko 

podjetje, Dolenjske Toplice. 
Poslovni predmet: Izvrševanje go- 

stinsko-zdraviliških storitev. 
Gospodarski voditelj: OLO Novo 

mesto. 
Za podjetje podpisujeta: 
Granda  Mihael, direktor,  in  Ko- 

želj Marjetka, računovodja, po do- 
ločbah szdgp. 

OLO  Novo   mesto, 
oddelek  za gospodarstvo 
dne 11. februarja 1953. 

Št.  II-983/2 1335 

413. 
Besedilo: »Mizarska delavnica, 

Trebnje. 
Poslovni predmet: Izdelava pohi- 

štva in posameznih pohištvenih 
predmetov. 

Podjetje je ustanovil: Obč. LO 
Trebnje. 

Za podjetje podpisuje: 
Andolšek Stanko, poslovodja, v 

vseh pravnih zadevah samostojno, 
v materialnih in finančnih zadevah 
pa skupaj z njim računovodja Pa- 
pež Slavka ali Gartner Julka, do 
zneska 150.000 din, nad tem zne- 
skom pa predsednik ali tajnik Obč. 
LO Trebnje. 

OLO Novo mesto, 
oddelek  za gospodarstvo 
dne 27.  februarja   1953. 

Št. 1919/1-53 1454 
414. 

Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 
Ormož. 

Poslovni predmet: Kmetijska pro- 
izvodnja, pridelovanje zdravilnih 
zelišč, živinoreja in vrtnarstvo ter 
prodaja  teh   produktov. 

Ustanovitelj podjetja: LO mestne 
občine Ormož, odločba št. 1-1-53 z 
dne 2. I. 1953. 

Za podjetje podpisujejo: 
Keček Jožef, upravnik, samostoj- 

no, v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja; Jug Janez, računo- 
vodja ali Breznik Ivun, knjigovodja, 
sopodpisujeta listine po 47. členu 
szdgp. 
OLO  Ptuj,  odd.  za  gospodarstvo 

dne  3.  marca   1953. 
Št.  II/12-20S/3-53 1458 

415. 
Besedilo: »Restavracija pri kolo- 

dvoru«, Prevalje. 
Poslovni predmet:  Vsa 

stinske stroke. 
Ustanovitelj  in   upravni 

Obč. LO Prevalje, odločba št. 
z dne 8. 1. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Planine Albin, upravnik, in Roter 

Mara, knjigovodja. 
OLO Slovenj Gradec, 

oddelek  za  gospodarstvo 
dne 19. februarja  1953. 

Št.  IV/31-157/53 1379 
416. 

Besedilo: Mestno obrtno podjetje 
»Dimnikarstvo«, Trbovlje (Trbov- 
lje — Loke 28). 

Poslovni predmet: Izvrševanje 
dimnikarskih del na območju okra- 
ja- 

Ustanovitelj In gospodarski vodi- 
telj podjetja: LO MO Trbovlje, od- 
ločba št. 54/2-53 od 28. I- 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Vozelj Ivan, upravnik, Kuinp Mi- 

lena, knjigovodja, v okviru zakon- 
skih pooblastil. 
OLO Trbovlje, odd. za gospodarstvo 

dne 18. februarja  1953. 
Št. 1543/1-53 1533 

dela   go- 

voditelj: 
"   59/1 

Spremembe 
417. 

Besedilo: »Obutev«, Kranj, v li- 
kvidaciji. 

Izbrišeta se likvidatorja Korošec 
Vlado in Fajdiga Demeter ter vpi- 
šeta: 
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Janežič Matko, predsednik, in 
Verbič Andrej, član likvidacijske 
komisije, ki sopodpisuje s predsed- 
nikom. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo  LRS, Ljubljana 

dne 13. februarja  1933. 
Št. 245-74/1-195- 1341 

418. 
Besedilo: Tovarna učil, Črnomelj. 
Vpiše  se Vrtačič  Jože,  upravnik 

Delavsko usi. restavracije, ki pod- 
pisuje v obsegu zak. pooblastil. 
Državni sektretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 28. februarja 1953. 
Št. 243-62/1-1955 1509 

419. 
Besedilo: Tržiška tovarna kos in 

srpov, Tržič, 
Izbriše se Žebavec Marija in vpiše 
Turenšek  Anton, računovodja, ki 

sopodpisuje   listine   po   47.   členu 
szdgp. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 7. marca 1953. 
Št. III.101/1-1953 1511 

420. 
Besedilo:   »Color«,   tovarna   barv 

in lakov, Medvode. 
izbriše se Žerovnik Frančiška In 

vpišeta: 
Bukovec Jože, komercialist, ki 

podpisuje v odsotnosti direktorja li- 
stine po 47. členu szdgp. Šare Ivan, 
glavni računovodja, sopodpisuje li- 
stine po 47- členu szdgp. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 25. februarja 1955. 
Št.  245-48/3-1955 1507 

421. 
Besedilo:   »Astra«   trgovsko  pod- 

jetje z usnjem, gumo in tehničnim 
tekstilom. (Ljubljana, Parmova 33.) 

(zbrišeta se Rotter Drago, glavni 
računovodja   in   Bencina   Ivan,   šef 
komercialnega oddelka  ter  vpišejo 

Repič Alojz, glavni  računovodja; 
Rotter Drago,  namestnik  glavnega 
računovodje;  Demšar  Vladimir,  ki 
bo   podpisoval   v  odsotnosti   direk- 
torja, v istem obsegu. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
oddelek  za  gospodarstvo 

dne 14. januarja 1953. 
G št. 167/53 1032 

422. 
Besedilo:  Mestno podjetje »Pohi- 

štveno mizarstvo«, Ljubljana, Zavr- 
t   7. 

Izbriše se Čuček Mira in vpiše 
Žitnik Marija, računovodja, ki so- 

podpisuje z upravnikom listine po 
47. Členu szdgp. 

MLO glavnega mesta  Ljubljana, 
oddelek   za   gopodarstvo 
dne 7. februarja  1953. 

G-št. 1064/53 1258 
' 423. 

Besedilo: >Vino-Ljubljana«, trgo- 
vina z alkoholnimi in brezalkohol- 
nimi pijačami na debelo. Ljubijo 
;;>, Tržna 6. 

Izbriše se Pelicon Janko ter vpi- 
šejo: 

' -rnšek Frančiška, blagajnik, ki 
podpisuje v odsotnosti računovodje, 
v istem obsegu; v odsotnost] direk- 
torja podpisujeta v istem obsegu 
kot on sam Lipovec Anton, komer- 
cialist ali Švab Franci, komercialist. 

G-št. 1478/53 1435 
Besedilo: »Klobuček«, Ljubljana, 

VVolfova 3. 
Izbriše se podpisnik Magister Iva. 

Fin št. 2050/52 1^34 
MLO glavnega mesta Ljubljana 

oddelek za gospodarstvo 
dne 26- februarja 1953. 

424. 
Besedilo:   »Vulkanizacija«,   Ljub- 

ljana, Kersnikova 11. 
Izbriše se Korošec Ivan in vpiše 
Živic Josipina, knjigovodja, ki so- 

podpisuje listine po 47. členu szdgp. 
Podjetje se je preselilo. Sedež od- 

slej: Ljubljana, Titova 17. 
MLO glavnega mesta Ljubljana, 

oddelek  za gospodarstvo 
dne 27. februarja  t953. 

G-St. 1525/55 1437 
425. 

Besedilo: Kavarna in slaščičarna 
»Volga«, Ljubljana, Cankarjevo 6. 

Izbriše se Krevalder Zofija in vpi 
š Resman Egidij, računovodja, ki 
sopodpisuje listine po 47. členu 
szdgp. 

G-št. 1626/55 1470 
besedilo: »Mleko«, Ljubljana, Mai- 

strova 10. 
Podjetje   *e  je    preselilo.   Sedež 
>Iej: Ljubljana, Kotnikova 10. 

G-št.  1597/55 1469 
MLO glavnega mesta Ljubljana 

oddelek za gospodarstvo 
dne   . marca 1953. 

426. 
Besedilo: Mesnica in klavnica, 

Griže. 
Izbrišeta se Podvršnik Kari In Po- 

lak  Slavko  ter   vpišeta: 
Kos Anton in Levstik Ernest, ki 

podpisujeta po zakonitih pooblasti- 
lih in pravilih podjetja. 

OLO Celje okolica, 
oddelek  za  gospodarstvo 
dne 23. februarja 1953. 

Št. II-1/89-53 1448 
427. 

Besedilo: Krajevno mizarsko pod- 
jetje, Rihemberk. 

Besedilo odslej: Pohištvo, Branik. 
Gospodarski voditelj je Obč. LO 

Branik. 
Izbriše se Vidmar Andrej ter 

vpiše 
Jogan Maks, predsednik Obč. LO, 

ki bo sopodpisoval za podjetje. 
OLO Gorica, odd. za gospodarstvo 

dne 24. februarja 1955. 
Št. II/2-105/15-53 t424 

428. 
Besedilo: Mestni kino KLO Ko- 

čevje. 
Besedilo odslej: Kino Jadran, Ko- 

čevje. 
OLÔ Kočevje, odd. za gospodarstvo 

dne 27. februarja  1953. 
Št. 129/2-53 1447 

428a. 
Besedilo: Mestno podjetje »Go- 

sanstvo«, Škofje Loka. 
Vpiše se   poslovalnica   »Gostilna 

pri Lovcu«, Stari dvor 27, LO mest- 
ne občine škofja  Loka. Poslovodja 
je Medved  Štefka. 
OLO Kranj, odd. za gospodarstvo 

dne 21. februarja 1953. 
Št. 635/2 1363 

429. 
Besedilo: Predilnica volne, Naklo. 
Besedilo odslej: Občinska obrtna 

podjetja,  Naklo. 
Izbrišeta se Blažon Davorin kot 

knjigovodja in Resman Jože ter vpi- 
šeta: 

Zaje Ljudmila, knjigovodja, ki 
sopodpisuje po 47. členu szdgp, v 
njeni odsotnosti podpisuje Blažon 
Davorin, administrator, v istem ob- 
segu. 

Gospodarski voditelj odslej: Obč. 
LO Naklo. 
OLO Kranj, odd. za gospodarstvo 

dne 27. februarja 1953. 
430. št.   1400/2 1472 

Besedilo: Mestno gostinsko pod- 
jetje, Krško. 

Izbrišeta se Pavlin Franc In Zuraj 
Ludvik  ter vpišeta: 

Renier Robert, poslovodja in Kra- 
tochvil Jože, knjigovodja, ki podpi- 
sujeta skupaj, v vseh finančnih za- 
devah. 
OLO Krško, odd. za gospodarstvo 

dne 25. februarja 1953. 
Št.   2.778/1-1955 1583 

431. 
Besedilo: Ljudska potrošnjo, Bre- 

žice. 
Vpiäe „s poleg že registriranih 

podpisnikov 
Kostevc Ivan, ki bo podpisoval v 

odsotnosti enega ali drugega odvpj- 
sanih. 
OLO   Krško,  odd.  za   gospodarstvo 

dne   4.   marca   1955. 
Št. 2.878/2-1955 1471 

432. 
Besedilo: Krajevno mesarsko pod- 

jetje, Brestanica. 
Izbrišeta se Samec Vlado in Mo 

zer Silvan ter vpišeta 
Žener  Karel,  poslovodja,  in  Tei 

šelič Breda, knjigovodja, ki podpi 
sujeta v vseh zadevah skupaj. 
OLO Krško, odd. za gospodarstvo 

dne  6.  marca   1953. 
Št.   3.285/1-1953 1481 

435. 
Besedilo: Okrajna lesna industri 

ja, Litija. 
Izbriše se Žankar Ivan in vpiše 
Mehle  Franc,  direktor. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 21.  januarja  1953. 

II. št. 296-1-1955 1275 
434. 

. Besedilo: Krajevna krojačnica, 
Brezovica. 

Izbriše se Pezdir Marija in vpišeta 
Stanič Ognjeslav, računovodja in 

••••• Lado, krojaški pomočnik, ki 
podpisuje samostojno, v odsotno 
sti, poleg že vpisanega poslovodje 
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Setnikarja Lovrenca ali računovod- 
je, z istimi pooblastili. 

OLO  Ljubljana  okolica, 
oddelek  za  gospodarstvo 
dne 31. januarja  1953. 

VII št. 322-3-53 1313 
435. 

besedilo: Mestni kino, Litija, 
(zbrišeta se Jenko Franc in Turn- 

šek Danica ter vpiše 
Pečiž Stanko, upravnik, ki podpi- 

suje samostojno, v vseh zadevah 
podjetja. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek  za  gospodarstvo 
dne 11. februarja  1953. 

Št  VII 400/8-1953 1443 
436. 

Besedilo: Ustanova komunalne 
delavnosti LO mestne občine Lju- 
tomer. 

Izbriše se Bcnkovič Marjeta In 
voiše 

Ludvig Marica,   računovodja. 
OLO Ljutomer, odd. za gospodarstvo 

dno 21. februarja   1953. 
St. II-620/1 1377 

437. 
Besedilo: Mariborsko podjetje za 

projektiranje v Mariboru (Ulica Vi- 
ta Kraigherja 8). 

Besedilo odslej s »Projekt - Mari- 
bor«, podjetje za projektiranje. 

Poslovni  predmet odslej:  Izdelo- 
vanje projeictnih elaboratov za vi- 
soke in nizke gradnje. 
MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne 23. januarja 1953. 
št.  Pov II 4/11 1412 

438. 
Besedilo: »Koloniale«, veletrgovi- 

na s prehranbcnim blagom, Maribor 
(Maribor, Jurčičeva 5). 

Izbriše se Steblovnik Vlado kot 
v. d. ravnatelja in vpiše 

Steblovnik Vlado kot ravnatelj, 
ki podpisuje samostojno, v okviru 
aak. določb In pravil podjetja. 
MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne 24. januarja 1933. 
St. • Pov 4/13 1414 

439. 
Besedilo: >Mestna restavracija« v 

Maribora (Maribor, Koroška 3)., 
Vpiše se gostilna >Pod meljskim 

hribom« Maribor, Meljska 33. 
MLO MariboT, odd. za gospodarstvo 

dne 4. februarja 1953. 
Št. Pov II 4/19 1422 

440. 
Besedilo: Parno in letno kopali- 

šče Maribor (Maribor, Kopališka 6). 
Na podlagi odločbe MLÔ Maribor, 

št. III 10812/52 z dne 26. XI. 1952 
postane stranski obrat Mestnega vo- 
dovoda, Maribor, gospodarske usta- 
nove s samostojnim finansiranjem. 
MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne 5. februarja 1953. 
441. St. Pov II 4/20 1421 

Besedilo: »Surovina« (Maribor, Tr- 
žaška 95). 

Poslovni   predmet odslej:   Zbira- 
nje, odkupovanje in prodaja odpad- 
nega materiala in drugih odpadkov. 
MLO Maribor, odd. ia gospodarstvo 

dne 11. februarja 1953. 
Št Pov II 4/21 •8 

442. 
Besedilo: Mestno urarsko podjet- 

je, Maribor (Maribor, Gosposka 15). 
Vpišeta se >Poslovalnica 3«, Mari- 

bor. Partizanska 24 in »Poslovalnica 
4«, Maribor, Trg Rdeče armade 9. 
MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne 23. februarja 1935. 
Št. Pov II 4/27 I41b 

443. 
Besedilo: Mestno uslužnostno pod- 

jetje »Lepak« v Mariboru (Maribor. 
Meljska 3). 

Besedilo odslej: »Mestni usluž- 
nostni servis« (Maribor, Kneza Koc- 
lja 5). 

Izbriše se Bombek Anton in vpiše 
Postružnik Avgust, računovodja, 

ki podpisuje poleg ravnatelja ali 
namestnika ravnatelja vse listine 
denarnega, materialnega, obračun- 
skega in kreditnega pomena. 

Poslovni predmet odslej: Izvrše- 
vanje plakaterskih poslov, čiščenje 
izložbenih oken, čuvanje trgovskih 
obratov pred vlomi, opravljanje del 
nosačev In postreščkov, Čiščenje 
čevljev, posredovanje javne rekla- 
me, aranžiranje izložb, kolportaža, 
čuvanje koles na javnih mestih in 
ob raznih prireditvah, čiščenje pro- 
storov, razen zidarskih in pleskar- 
skih del, ter žaganje drv. 
MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne 27. februarja 1953. 
Št. Pov II 4/26 1417 

444. 
Besedilo: Gostinsko podjetje 

»Split« (Maribor, Glavni trg 8). 
Izbriše se Žulo Slavka in vpiše 
Tavčar Frančiška, računovodja, 

ki podpisuje poleg upravnika vse 
listine denarnega, materialnega, 
kreditnega in obračunskega po- 
mena. Št. Pov II 4/18 1423 

Besedilo: Mestna pralnica in či- 
stilnica, Maribor (Razlagova 22). 

Izbriše se sprejemalnica št. 5, Ma- 
ribor, Frankopanova 9 in vpiše po- 
slovalnica   št. 3,   Maribor,   Gospo- 

St. Pov 4/6-53 1411 
MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne 3. marca   1953. 
445. 

Besedilo: Krajevno podjetje »Mi- 
zarska delavnica«, Beltinci. 

Besedilo odslej: Občinsko podjet- 
je »Mizarstvo«, Beltinci. 

OLO Murska Sobota» 
oddelek za gospodarstvo 

dne 2. septembra 1952. 
Št.   L1369/2-52 8140 

446. 
Besedilo: Mizarstvo, Novo mesto. 
Iz poslovnega predmeta se izloči 

žaganje drv mestnemu prebivalstvu 
s krožno žago. 

Izbriše se Pirnar Štefka in vpiše 
Klemenčič Marija, knjigovodja, ki 

podpisuje    skupaj    z    ravnateljem 
podjetja, Jevščekom Milošem za vse 
finančne  zadeve,   do  neomejenega 
zneska. 

OLO Novo mesto, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 28. februarja  1953. 

Št. 11-2147-153 I486 

447. 
Besedilo: KlJHčavničarstvo in ko- 

vačija. Novo mesto. 
Izbrišeta se Cigoj Henrik in Zu- 

Dančič Alojzij in vpiše 
Udovič Jože, upravnik, ki bo pod- 

pisoval samostojno, v vseh uprav- 
nih, poslovnih zadevah, v finančnih 
zadevah pa skupaj s knjigovodjo 
Kištrovec Marijo ali predsednikom 
upravnega odbora Blatnikom Mila- 

ni. 
OLO Novo mesto, 

oddelek  za  gospodarstvo 
dne 2. marca 1953. 

Št. 11-2294/1-53 14S5 
448. 

Besedilo: Kavarna MLO Novo me- 
sto 

Izbriše se Rozman Alojzij in vpiše 
Urh Riko, knjigovodja, ki bo pod- 

pisoval v vseh zadevah finančnega 
poslovanja, skupaj z upravnikom 
podjetja Krme Anico. 

OLO Novo mesto, 
oddelek  za gospodarstvo 

dne 4. marca  1953. 
Št. II-2425/1-53 1434 

449. 
Besedilo:  Okrajni »Legni kombi- 

nat«, Ilirska Bistrica. 
Izbriše ee Mizgur Branko in vpiše 
Kastelic Vida, knjigovodja, s po- 

oblastili po 47. členu szdgp. 
OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 

dne 23. februarja 1953. 
Št. 96/60 1478 

450. 
Besedilo: Gradbeno podjetje 

»Drava«, Ptuj. 
Izbriše se Kraje Rudolf in vpiše 
Kajzesberger Marija, raČunovod. 

OLO Ptuj, odd, za gospodarstvo 
dne 3. marca 1953. 

Št. III/12-874/2-53 1488 
451. 

Besedilo:   Gostinski   obrat   »Bra- 
člč«, Ptuj. 

Izbriše se Veronek Franc in vpile 
Valentin Viktor, knjigovodja. 
OLO Ptuj, odd. za gospodarstvo 

dne 4. marca 1953. 
Št. 11/12-851/2-53 1487 

452. 
Besedilo: Mestno gostinsko pod- 

jetje »Park hotel« Bled. 
Izbriše se Zamanja Pero in vpiše 
Knaflič Anton, v. d. direktorja, ki 

podpisuje samostojno vse listine de- 
narnega, materialnega, kreditnega 
In obračunskega pomena, v obsegu 
zakonskih pooblastil in pravil pod- 
jetja; listine finančnega in kredit- 
nega pomena sopodpisuje glavni ra- 
čunovodja Korenčan Franjo. 

OLO Radovljica, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 13. februarja 1953. 

Št. 255/3-53 130» 

Besedilo: Krajevno trgovsko pod- 
jetje Dravograd. 

Besedilo odslej: Trgovsko' podjet- 
je »Korotan«, Dravograd. 
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Poslovalnice so trgovine: »Ojstri- 
ca«, »Drava< in »Pri mostu«. 

OLO Slovenj Gradec, 
oddelek za  gospodarstvo 
dne 12. februarja 1953. 

Št. 17/11-137/39-53 1467 
454. 

Besedilo: Krajevna gostilna »Kot- 
lje<. 

Izbrišejo se Petrlč Hinko, Kolar 
Jože in Ferjančlč Ludvik ter vpi- 
šejo: 

Puh Bolti, računovodja, Pušnik 
Zofka, knjigovodja, ter Cikulnik 
Ivanka, upravnica gostilne. 

OLO  Slovenj   Gradec 
oddelek za gospodarstvo 

Št. 43•1-137/57 1445 
dne 25. februarja 1953. 

455. 
Besedilo: Trgovsko podjetje Most 

na Soči. 
Izbriše se Šuligoj Franc In vpiše 
Brkič Milan, upravnik, ki  podpi- 

suje skupaj z računovodjem; v od- 
sotnosti upravnika ali  računovodje 
podpisuje Kokošar Danijela. 
OLO Tolmin, odd. za gospodarstvo 

dne 26. februarja  1953. 
Št. 11/4-36/35-53 1438 

456. 
Besedilo: Gostinsko podjetje M LO 

Idrija. 
Izbriše se Tratnik Viktor in vpiše 
Medved Ivanka, blagajnik, ki so- 

podpisuje z upravnikom In knjigo- 
vodjem, po dva skupaj. 
OLO Tolmin, odd. za gospodarstvo 

dne 27. februarja  1953. 
Št.   II/4-36/37-53 1439 

457. 
Besedilo: Mestno trgovsko podjet- 

je, Trbovlje. 
Izbrišeta se Mahkovec Anton in 

Rozina Franc, kot pomočnik uprav- 
nika ter vpiše 

Rozina Franc, upravnik, Pecelj 
Vinko, pomočnik upravnika, ki bo- 
sta podpisovala za vse zadeve pod- 
jetja. 
OLO Trbovlje, odd. za gospodarstvo 

dne 6. marca 1953. 
Št.   1105/2-53 1499 

Izbrisi 
458. 

Besedilo: Gozdno gospodarstvo, 
Novo mesto. 

Ker je z odločbo vlade LR Slo- 
venije, št II-653/1-52 z dne 30. VII. 
1952 postalo  gospodarska  ustanova 
s samostojnim finansiranjem. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 6. februarja 1953. 
St. 243-55/1-1953 1237 

459. 
Besedilo: Zdraviliško gostinsko 

podjetje Dobrnske Toplice, Dobrna 
pri Celju. 

Ker je bilo z odločbo vlade LR 
Slovenije, št. II-632/1-52 z dne 10. 
Vil. 1952 preneseno v pristojnost 
LO okraja Celje okolica. 

Št 243-21•2-1953 1339 

460. 
Besedilo: »Grafični nabavni za- 

vod«, Ljubljana. 
Ker je z odločbo vlade LR Slove- 

nije, št II-632/2-52 z dne 10. VIL 
1952 preneseno v pristojnost in go- 
spodarsko upravo LO za gl. mesto 
Ljubljana. 

Št. 243-11/2-1953 1340 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo  LRS,  Ljubljana 

dne 13. februarja 1955. 
461. 

Besedilo: Gozdno gospodarstvo, 
Slovenj Gradec. 

Ker je z odločbo vlade LR Slove- 
nije, št. II.-653/1-52 z dnp 30. VII. 
1952 postalo ustanova s samostojnim 
finansiranjem. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo  LRS,  Ljubljana 

dne   18.  februarja   1953. 
Št   243-77/1-1953 1346 

462.   
Besedilo: Občinska ekonomija Or- 

mož, Hardek 30. 
Zaradi  ukinitve. 
OLO Ptuj. odd. za gospodarstvo 

dne 3. marca  1953. 
Št.   II/12-208/5-53 1459 

463. 
Besedilo: Mestna klavnica, Mari- 

bor. 
Zaradi prehoda v gospodarsko 

ustanovo s samostojnim finansira- 
njem. 
NILO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne  29.   januarja   1953. 
Št. Pov II 4/17 1415 

464. 
Besedilo: Gostilna »Nanos«, Hro- 

ševfe 
Ker je z dnem 11. XIL 1952 likvi- 

dacija končana. 
OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 

dne  17. februarja  1953. 
UP  št.   1776-269/41-52       1330 

465. 
Besedilo: Mestna parna žaga, Po- 

stojna. 
Ker je likvidacija končana. 

OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 
dne 24. februarja 1953. 

UP št 96/51 1384 
466. 

Besedilo: Krajevno čevljarsko 
podjetje, Lancovo. 

Na podlagi odločbe LO mestne 
občine Radovljica, št 478/1 z dne 
30. VL 1952. 

OLO Radovljica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 6. januarja 1953. 
Št. 92/1-53 1072 

467. 
Besedilo: Okrajna lekarna, Dra- 

vograd. 
Ker je postalo ustanova s samo- 

stojnim finansiranjem . 
Št XV/4-137/34 1284 

Besedilo: Okrajna lekarna, Rad- 
lje ob Dravi. 

Ker je postalo ustanova s samo- 
stojnim finansiranjem. 

St. V/4-137/17 1283 
OLO Slovenj Gradec, 

oddelek  za  gospodarstvo 
dne 3. februarja 1953, 

Besedilo: Združenje državnih go- 
stinskih  podjetij za okraj  Tolmin. 

Zaradi končane likvidacije. 
OLO Tolmin, odd. za gospodarstvo 

dne 24. februarja   1953. 
Št   •4-36/28-53 1391 

468. 
Besedilo: Krajevna gostilna KLO 

Loke-Kisovec s podružnicami. 
Ker se  je združila z Gostinskim 

podjetjem,  Zagorje  ob  Savi   in  so 
poslovalnice posebej registrirane. 
OLO Trbovlje, odd. za gospodarstvo 

dne  14. februarja  1953. 
Št. 1291/1-53 1332 

469. 
Besedilo:   Okrajna   lekarna,   Ra- 

deče. 
Ker je prešla v ustanovo s samo- 

stojnim finansiranjem. 
Št. 1430/1-53 1387 

Besedilo:   Okrajna   lekarna   Za- 
gorje. 

Ker je prešla v ustanovo s samo- 
stojnim finansiranjem. 
OLO Trbovlje, odd. za gospodarstvo 

dne 25. februarja 1953. 
Št. 1432/1-53 1386 

470. 
Besedilo: Mizarska delavnica v li- 

vidaciji Loka pri Zidanem mostu. 
Ker je likvidacija končana. 

OLO Trbovlje, odd. za gospodarstvo 
dne 28, februarja  1953. 

Št.   1492/1-53 1461 

Register 
invalidskih podjetij 

Sprem embe 
471. 

Besedilo: Invalidsko podjetje 
»Lesna galanterija«, Ljubljana. 

Izbrišeta se Kosec Franc in Bene- 
dlk Miroslav ter vpišeta 

Zorman Peter, upravnik, ki podpi- 
suje samostojno, v obsegu zak. po- 
oblastil, določenih v pravilih pod- 
jetja, in Kunstelj Maks, knjigovod- 
ja, ki sopodplsuje listine računovod- 
skega pomena. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 3. februarja 1953. 
Št. 243-69-1953 1244 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

Vpisi 
422. 

Besedilo: Dijaška kuhinja sred- 
nje šole, Celje. 

Poslovni predmet: Preskrba dija- 
kov s hrano. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: MLO Celje, odločba številka 
1183/1953-9. 
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Za ustanovo podpisuje 
Vizjak Ruda upravnik, samostoj- 

no v okviru zakonitih določil in pra- 
vil ustanove. 
MLO Celje, odd. za gospodarstvo 

dne 24. februarja  1953. 
Št.   U-991/4-53 1394 

473. 
Besedilo: Kajuhov dijaški dom, 

Celje. 
Poslovni predmet: Oskrbovanje 

dijakov   s   hrano   in   stanovanjem. 
Ustanovitelj in gospodarski vodi- 

telj: MLO Celje, odločba številka 
1182/53-6 z dne 13. II. 1953. 

Za ustanovo podpisuje 
Stanič Janko, upravnik, samostoj- 

no, v okviru zakonitih določb in 
pravil ustanove. 
MLO Celje, odd. za gospodarstvo 

dne 24. februarja  1953. 
Št. II-1682/2-53 1395 

474. 
Besedilo: Otroški vrtec, Lendava, 

Partizanska 56. 
Naloge ustanove so: Skrb za te- 

lesni in duševni razvoj predšolskih 
otrok. 

Ustanovo je ustanovil OLO Mur- 
ska Sobota, svet za prosveto in kul- 
turo, odločba št. 1146/1 z dne 4. IL 
1953. 

Gospodarski voditelj je OLO 
Murska Sobota, svet za prosveto in 
kulturo. 

Za ustanovo podpisuje: 
Benko Marta, samostojno. 

OLO Murska Sobota, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 16. februarja 1953. 

Ši II. 1747/1-1953 1356 
475. 

Besedilo: Dijaški dom, Lendava, 
Partizanska 100. 

Naloge ustanove so: Omogočiti di- 
jakom obisk nižjo gimnazije v Len- 
davi, jim nuditi prehrano in stano- 
vanje ter skrbeti za zdrav telesni 
in duševni razvoj, smotrno učenje 
in vzgojo mladine po socialističnih 
moralnih načelih. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj ustanovo: OLO M. Sobota, od- 
delek za prosveto in kulturo, od- 
ločba št. 1146/1  z dne 4. II. 1953. 

Za ustanovo podpisuje 
Lugarič Drago, upravnik, samo- 

stojno. 
OLO Murska Sobota, 

oddelek  za gospodarstvo 
dne 16. februarja 1953. 

Št. II.1.744/1-53 1358 

Kelhar Ivan, predsednik OZZ M. 
Sobota. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dno 28. februarja  1953. 

Zadr VI 135 2421 
131. 

Besedilo: Zadružno trgovsko pod- 
jetje OZZ >Vino«, Maribor (sedež: 
Slov. Bistrica, Mariborska 41J. 

Podjetje je bilo ustanovljeno 22. 
1. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Cerne  Ivan,   upravnik,   Pečovnlk 

Viljem, računovodja, Slov. Bistrica. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 4. marca 1953. 
Zadr VI 136 2514 

Zadružni register 

Vpisi 
130. 

Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo 
OEZ M. Sobota. 

Ustanovni zbor je bil 21. VI. 1952. 
Upravni odbor šteje 10 članov. 
Za kmetijsko gospodarstvo podpi- 

huje: 

Sprem embe 
132. 

Besedilo: Obrtniška nabavno-pro- 
dajna zadruga z o. j. za okraj Celje 
okolica v Celju. 

Po sklepu izrednega občnega zbo- 
ra 4. II. 1953 je zadruga prešla v 
likvidacijo. 

Likvidatorji so: Gleščič Evgen, 
mizarski mojster, Zadobrava, Priv- 
šek Mihael, sedlarski mojster, Pre- 
bold, Vozlič Teodor, mizarski moj- 
ster, Dobrteša vas, ki podpisujejo 
po dva skupaj. 

Likvidacijska firma, kakor doslej, 
s pristavkom >v likvidaciju. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 26. februarja  1953. 

Zadr VIII 45/6 2484 
133. 

Besedilo: Okrajna zveza kmetij- 
skih zadrug za okraj Sežana z o. j. 
v Sežani. 

Na občnem zboru 24. VI. 1952 so 
bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Okrajna zadruž- 
na zveza z omejenim jamstvom v 
Sežani. 

Zveza deluje po novih potrjenih 
pravilih. 

Upravni odbor sestavlja 9 do 13 
članov. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
z dne 24. vi. 1952 se izbrišejo Biz- 
jak Ludvik, Sakslda Viktor, čepak 
Andrej, Žiberna Stanko, Gregorči'5 
Franc, Opara Stanko, vpišejo p.a se 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Čeh Franc, Sežana 177, Pahor Do- 
minik, Tomaj 19, Vatovec Jože, Za- 
vrhek 6, Žvokelj Grozdan, G. Bra- 
niča 10, Ferluga Jože, Vrhpolje 15, 
Bubnič Jože, Obrovo 14, Majer Jo- 
že. Loka 24, Guštln Zora, Orlek 17, 
Vouk Darko, Kovčice 2, Peric Vla- 
dimir, Sežana 63. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 27. februarja 1953. 

Zt 44/47-18 2482 
134. 

Besedilo: Potrošniška zadruga z 
o. j. v Solkanu. 

Po sklepu rednega občnega zbora 
24. III. 1953 je zadruga prešla v 
likvidacijo. 

Besedilo: kakor doslej g pristav- 
kom »v likvidaciji«, 

Likvidatorji so: Kodermac Jožef, 
nameščenec, Solkan, Ul. IX. korpu- 
sa 218, Humar Miroslav, mizar, Špi- 
kan, Mlinska ulica 35, Gabrijelčic- 

Milka, nameščenka, Solkan, Parti- 
zanska 9. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 28. februarja  1953. 

Zt 156/48-14 2477 
135. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v 
Iga vasi. 

Na podlugi sklepa Izrednega obč- 
nega zbora 1, IV. 1952 se izbrišejo 
Mlakar Jakob, Skrbeč Franc, Kan- 
dare Anton, Kvaternik Franc, Mla- 
kar Alojz, Ule Anton, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Mlakar Franc, Viševek, Strle 
Alojz, Kozarišče, Lekan Anton, Pu- 
dob, Špeh Jože, Podgora, Špeb Ja- 
kob, Šmarata, Strle Stanko, Iga vas, 
Okoliš Alojzija, Iga vas, Mlakar 
Ivana, Babna polica. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 5. marca 1953. 

Zt 60/48-20 2744 
136. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, Škofljica. 

Izbrišejo se Smuč Franc, Kastelic 
Stane,   Robežnik    Marija,   Jenkole 
Josipina, Gruden Jože. Novak Ivan 
in vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Strgar  Ivan, čevljar, Škofljica  1, 
Jamnik Ivan, tehnik, Lanišče 14, 
Petrič Jože, pos. sin, Gumnišče 11, 
Kastelic Franc, pos. sin. Klanec 3, 
Bizjak Hinko, dimnikar, Škofljica 

21 in 
Kastelic Janez, Klanec.      ; 
Okrožno sodišče v Ljubljani, 

dne 12. septembra 1952. 
Zadr V 131/5 8611 

137. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga >Gorenjka« v Šenčurju pri 
Kranju. 

Po sklepu izrednega občnega zbo- 
ra 2. VI. 1952 je zadruga prenehala 
poslovati in prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji so: Sleme Franc, Šen- 
čur 138, Golob Janez, Šenčur 85, 
Verbič Anton, Šenčur 90 in Umnik 
Anton, Šenčur 241, kmetje, ki pod- 
pisujejo p» dva skupaj. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 26. novembra 1952. 

Zadr VII 101/2 10941 
136. 

Besedilo: Kmetijska zadruga, 
Mengeš. 

Izbrišejo se Dornik Viktor, Kralj 
Franc, Testen Marija, Kosec Alojzij, 
Pogaöar Franc, Jenko Franc, in vpi- 
šejo novi člani upravnega odbora: 

Aleš  Leopold,  Topole 3,  Šimenc 
Janez,   Pristava   21,   Ručigaj   Jože, 
Loke 26, Testen Valentin, Loke 24, 
Koželj    Janez,    Vel.    Mengeš    21, 
kmetje. 

'   Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 39. januarja 1953. 

Zadr V 180/4 1069 
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139. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga >Toneta Vidmarja«, Vrb- 
Ijene. 

Po sklepu izrednega občnega zbo- 
ra 16. VIL 1932 ie zadruga prešla 
v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej 
• pristavkom >v  likvidaciju. 

Likvidatorji so: Petrič Avgust, 
Tomlšelj 27, škrjanc Janez, Vrbi je- 
ne 39, Modic Mihaela, Vrbljene 13, 
Grebene Alojz, Vrbljene 27, Lesica 
Franc, Vrbljene 37, ki podpisujejo 
po dva skupaj. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. februarja 1953. 

Zadr VII 2/2 981 
140. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga v Mostah. 

Po sklepu občnega zbora 24. 1. 
1953 je zadruga prešla v likvida- 
cijo. 

Likvidacijska firma: kakor do- 
slej  s pristavkom  »v   likvidaciju. 

Likvidatorji so: Čeme Janez, Za- 
loška 123, Jevnikar Franc, Vodmat- 
ski trg 6, Novak Jože, Zaloška 175, 
vsi kmetje iz Ljubljane, ki podpisu- 
jejo po dva skupaj. 

Okrožno sodišče v Ljubljani, 
dne 10. februarja 1953. 

Zadr  VII   105/3 2070 
141. 

Besedilo: Čevljarska produktivna 
zadruga z omejenim jamstvom v 
Logatca. 

Po sklepu rednega letnega zbora 
10. IL 1933 je zadruga prešla v li- 
kvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej 
8 pristavkom  >v  likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Kobal Jože, čev- 
ljar, Dol. Logatec 44, Lukančič Jože, 
čevljar, Dol. Logatec 64, Spacapan 
Vera, knjigovodkinja, Martini hrib 
št. 18, ki podpisujejo po dva skupaj. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 16. februarja 1953. 

Zadr V 36/9 2194a 
142. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v 
Komendi. 

Na rednem letnem občnem zboru 
16. III. 1952 so se spremenila zadruž- 
na pravila v i., 2.  32. in 33. Členu. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z omejenim jamstvom v Komen- 

DeleŽ znaša 1000 din, delež dru- 
žinskega člana zadružnika 250 din. 

člani odgovarjajo za obveznosti 
zadruge z desetkratnim zneskom 
vpisanega enkratnega temeljnega 
oz. družinskega deleža. 

Izbrišejo se Kern Janez, Sršen 
Franc, Strehovec Jole, Hlade Janez, 
Juhant Janez in Kepic Franc ter 
vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Košir Franc, Član KDZ, Križ 25, 
Zorman Janez, član KDZ, Oora 25, 
Sodnik Franc, obrtnik, Klane 53, 
Drešar Franc, član KDZ, Komenda 
34. 

Na podlagi zapisnika Izrednega 
občnega zbora % dn« 33. XI. 1952 se 

izbrišejo Drešar Franc, Zorman Ja- 
nez, Košir Franc in vpišejo novi 
člani  upravnega  odbora: 

Jenko Peter, kmet, Potok 3, Petje 
Mici, članica KDZ, Komenda 17, 
Kern Maks, kmet, Potok 1. 

Na podlagi zapisnika rednega let- 
aega občnega zbora z dne 18.1. 1953 
se izbrišejo Pogačar Janez, Kern 
Franc, Klane, Sodnik Franc, Jenko 
Peter ter pooblaščenka za sopodpi- 
sovanje Kvas Milka in vpišejo novi 
Člani upravnega odbora: 

Strcin  Janez,   kmet, Komenda 35, 
Ravnikar Anton, kmečki sin, Klane 
35, Lukan Lovro, član KDZ, Križ 42, 
Juhant Janko, kmet, Gmajnica 16- 

Zadr VI 184/5 2196 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom na  Vrhniki 
Na rednem letnem zboru 19. X. 

1952 so se spremenila zadružna pra- 
vila v 32. členu. Delež znaša 1000 
din. 

Izbrišejo se Jerina Neža, Turk 
Franc, Mesec Franc in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Štirn Jože, Tržaška 12, švigelj 
Franc, Idrijska 18, šurca Valentin, 
Pod Sv. Trojico 8, Leskovec Janez, 
vsi z Vrhnike. 

Zadr IV 50/67 2195 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 17. februarja 1953. 
143. 

Besedilo: Obrtna nabavno prodaj- 
na zadruga ščetarjev in metlarjev 
za Slovenijo z omejenim jamstvom 
v Ljubljani. 

Izbrišeta se Zupančič Janez in Za- 
vršnik Ivan ter "pišeta nova člana 
upravnega odbora: 

Pleša Miroslav, Vižmarje 209, Ši- 
menc Aleksander, Ljubljana, Breg 6. 

Zadr VI 22/6 2319 
Besedilo: čevljarska produktivna 

zadruga z omejenim jamstvom Ljnb- 
ljana-šUka. 

Na podlagi zapisnika rednega obč- 
nega zbora z dne 8. II. 1953 se iz- 
brišeta člana upravnega odbora Po- 
Ijanšek Franc in Klančar Ivan. 

Zadr VII 13/5 2318 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga. Slape y Slapah. 
Po sklepu izrednega občnega zbo- 

ra dne 7. XII. 1952 je zadruga pre- 
šla v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej 
s pristavkom >v likvldaciji<. 

Likvidatorji so: Rojšek Franc, 
Slape 13, Cerar Franc, Slape 25, 
Ciuha Franc, Slape 34, kmetje, ki 
podpisujejo po dva skupaj. 

Zadr VII 85/2 2322 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 25. februarja  1953. 
144. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Krašnji. 

Izbrišejo se Nakrst Ivanka, štolfa 
Milan, in pooblaščenka Lavrenčič 
Tinca in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Hrovat Franc, kmet, Kr&ènja 16, 
Ortìzem Franc, krojač. Krašnja 22, 
Avbelj  Mirko,   kmet,   Krašnja 20, 

Korošec Slavko, kmet, Krašnja 33. 
Zadr VI 198/5 2629 

Besedilo: Obrtniška proizvajalna 
in predelovalna zadruga čevljarjev 
z omejenim jamstvom v Ljubljani. 

Izbrišejo se Praprotnik Janko, 
Zaje Ivan, Žavbi Matija in vpišejo 
novi člani  upravnega odbora: 

Komac Jože, Zalog 9, Leban Alojz, 
Zvezna 8, Prijol Franc, Švabičeva 7, 
Skodič Zvone, Žabjek 3 — vsi čev- 
ljarski pomočniki v Ljubljani. 

Zadr IV 130/10 2630 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 3. marca 1953. 
145. 

Besedilo: čevljarska produktivna 
zadruga z omejenim jamstvom Ljub- 
ljana Vič. 

Na IV. redni skupščini 9. II. 1953 
so bila spremenjena zadružna pra- 
vila v 30. in 33. členu. 

Upravni odbor sestavlja 3 do 5 
članov. 

Izbrišeta se Sesek Ivan, Turk 
Alojzij In Sever Franc ter vpiše nov 
član upravnega odbora; 

Pezdir Ignac, čevljar, Vnanje go- 
rice 133. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 4. marca 1953. 

Zadr VII 15/2 2626 
146. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga »Toneta Tomšiča«, Podgor- 
je-Konjišče. 

Izbrišejo se Mavser Ivan, Pubek 
Anton, Tajčman Anton, Rot Anton, 
Bevk Karel, Gorčan Marija, Popit 
Tončka In vpišejo novi Izvoljeni 
člani upravnega odbora, zadružnik, 

Škrinjar Anton, StražiŠčar Ivan, 
Konjišče, Kerec Anton. Kuzmič Av- 
gust, Vratja vas. Stingi Franc, Pod- 
gorje. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 22. marca 1952. 

Zadr II 6 3051 
147. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Gortina. 

Izbrišejo se Stravnik Franc, Her- 
man Florijan. Koder Franc in vpl- 
še novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Pečoler Anton, kmet, Spod. Gor- 
tina. Mazgon Ivan je predsednik, 
Pečoler Anton pa tajnik odbora. 

Zadružni delež znaša odslej 1000 
din, delež družinskega člana za- 
družnika pa 250 din. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 10. junija 1952. 

Zadr IV 115 ••• 
148. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Sladki vrh. 

Izbrišejo se Kramberger Jožef, 
Gungl Ferdo, Hedl Štefan, Kraner 
Karel in vpišejo novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

Koren Jože, tov. delavec, Vranji 
rrh, Petek Franc, poljedelski dela- 
vec, Svečane, Ferk Ignac, kmet. Sve- 
čane, Potočnik Franc, tov. delavec, 
Vranji   vrh,  Hambruš   Jože,   kmet, 
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Vranji vrh, Raduta Stefan je pred- 
sednik, Koren Jože pa tajnik od- 
bora. 

Okrožno sodišče v  Mariboru, 
dne 6. avgusta  1952. 

149. Zadr IV 81 718? 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Srednja Bistrica. 
Izbrišejo se Horvat Avgust, Ku- 

stev Ivan mL, Vučko Sabina, Kra- 
pec Martin, Mlinaric Ivan, Gjura 
tufemija in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Horvat Štefan, Balažič Matija, 
Skledar Ignac, Graj Ivan, Vučko 
Jožef, kmetje v Srednji Bistrici, 
Djura Jožef je predsednik, Horvat 
Štefan pa tajnik odbora. 

Okrožno sodišče v  Mariboru 
dne 18. novembra 1952. 

Zadr III 16 10590 
150. 

Besedilo: »Obnova« OZZ Ljuto- 
mer. 

Izbriše se Mišic Vojmir in vpiše 
pooblaščenec  za  podpisovanje: 

Kozel Jože, knjigovodja, Ljuto- 
mer. 

Okrožno sodišče v  Muriboru 
dne  15. decembra   1952. 

Zadr VI 119 11470 
151. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Dol. Lendava. 

Na podlagi dovoljenja OLO M. 
Sobota z dne 28. I. 1953, Št. II. 768/2- 
1953 se vpiše obrat: poslovalnica 
Pince — kolonija s sedežem v za- 
družnem domu. 

Poslovni predmet: Trgovina z me- 
šanim   blagom,   tobačnimi   izdelki, 
vžigalicami in cigaretnim papirjem. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 7. februarja 1953. 

Zadr II 99 993 
152. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Puconci. 

Z dovoljenjem OLO M. Sobota z 
dne 19. I. 1953, št. II 376'1-53 UP/Tr 
so vpiše zadružni obrat: Zadružna 
gostilna kmetijske zadruge z o j., 
Puconci št. 30, ki bo nakupovala in 
prodajala alkoholne in brezalko- 
holne pijače ter prodajala jedila. 

Zadr III 31 951 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Vuhred. 
Izbrišejo se Kovač Peter, Mrav- 

ljak Konrad, Gašper Roman, Vin- 
Šek Martin, Hudernik Maks, Sajtl 
Anton, Grace Anton in vpišejo novi 
'zvoljeni  člani  upravnega odbora: 

Robnik Fric, Anton. n./Poh.. Poker- 
|nik Ivan, Anton, n./Poh., kmeta; 
Hajtnik Jože, voznik, Planina, Strm- 
šek Ivan, Vid-Vuhrcd. Kolar Peter, 
Vuhred in Slinker Viktor, kmetje, 
ivrump Ivan, viš. kmet. delavec, 
Vuhred. 

Zadr IV 120     . 996 
Okrožno sodišče v Mariboru, 

dne 7. februarja 1953. 
153. 
. Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
'•.Duh na Ostrem vrhu. 
, Na podlagi dovoljenja OLO Mari- 
ât okolica z dne 1   XII. 1952, št. 

IL7848/3-1952, se vpiše obrat: Za- 
družna gostilna KZ Duh na Ostrem 
vrhu s sedežem v Vurmatu 17, ki 
bo točila alkoholne in brezalkohol- 
ne pijače ter prodajala jedila. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 11. februarja 1953. 

Zadr IV 10 2049 
154. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga, Kog. 

Zadruga je prešla na podlagi od- 
ločbe OLO Ljutomer z dne 15. IX. 
1952, št. 2278-1773/25 v likvidacijo. 

Likvidatorji so: Zabavnik Drago, 
uslužbenec, Jastrebci, predsednik, 
Meško Ivan, knjigovodja, Lača ves, 
Vnuk Peter, zadružnik, Jastrebci, ki 
podpisujejo po dva skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej 
s pristavkom >v likvidaciji«. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 17.  februarja  1953. 

Zadr V 80 2167 
155. 

Besedilo: Stavbna zadruga »Lastni 
dom« z o. j. Maribor. 

Zadruga je prešla na podlagi od- 
ločbe Gospodarskega sveta vlade 
LRS, št. 111-1/1071-2 lu odločbe MLO 
Maribor, sveta za komunalne zade- 
ve z dne 5. II. 1953, št. III-12100/5 v 
likvidacijo. 

Likvidatorji so: Hreščak Viljem, 
davčni inšpektor, Trifkovič Herta, 
rač. referent, Šprajcer Milan, usluž- 
benec, vsi v Mariboru, ki podpisu- 
jejo po dva skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej, 
s pristavkom »v likvidaciji«. 

Zadr II 50 2251 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga, žerovinci. 
Zadruga je prešla na podlagi 

sklepa občnega zbora z dne 18. V. 
1952 v likvidacijo. 

Likvidatorji so zadružniki: Stajn- 
ko Mirko, Mekotnjak, predsednik, 
Lačen Alojz, Žerovinci , Hole Janez, 
Radomerščak, ki podpisujejo po 
dva skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej, 
s pristavkom »v likvidaciji«. 

Okrožno sodišče v  Mariboru 
dne 21. februarja 1953. 

Zadr V 49 2252 
156. 

Besedilo: Zadružno gospodarstvo, 
Jurovski dol. 

Izbrišejo se Lorbek Franc, Vau- 
potič Franc, Kurnik Stanislav, Mli- 
naric Marija in vpišeta nova izvo- 
Ljena člana upravnega odbora, za- 
družnika: 

Kramberger Franc, Parttnje, Lo- 
renčič Kari, Jurovski dol, poobla- 
ščenca za sopodpisovanje sta Pur- 
gai Mimika, uslužbenec, Jurovski 
dol Satler Jožef, upravnik, Zgornja 
Maina. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 24. februarja 1953. 

Zadr   V 75 2345 
157. 

Besedilo: Kmetijsko obdelovalni: 
zadrugo, Ljutomer. 

Zadruga je Prešla na podlagi skle- 
pa občnega zbora z dne 14. II. 1953 

In odločbe OLO Ljutomer z due 31. 
II. 1953, št. 11.816/1-53 v likvidacijo. 

Likvidatorji so: Kikec Franc, 
kmet, predsednik, Fišer t rane, ki. -t, 
Lah Marija, gospodinja, vsi v LJLIO- 
meru, ki podpisujejo po dva skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej 
s pristavkom >v likvidaciji«. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 28. februarja 1953. 

Zadr V 48 2425 
158. 

Besedilo: Kmetijska zadruga t o. 
j., Bistrica pri Mariboru. 

Zadruga je prešla na podlagi skle- 
pa izrednega občnega zbora z dne 
9. IX. 1951 v likvidacijo. 

Likvidatorja sta: 
Rotner Ludvik, kmet, in Kosič Av- 

gust, upokojenec, Bistrica, ki pod- 
pisujeta skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej, 
s pristavkom  »v likvidaciji«. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 3.  marca   1933. 

Zadr II 91 2()99 
159. 

Besedilo: Potrošniška zadruga z o. 
j. Sv. Ožbald ob Dravi. 

Zadruga je prešla na podlagi skle- 
pa občnega zbora dne 3. VI. 1951 v 
likvidacijo. 

Likvidatorji so: Grögl Bernard, 
knjigovodja. Brezno, udar Franc, 
administrator, Vnrmat, Volmujer 
Simon, čevljar, Vurmat, ti podpisu- 
jejo po dva skupaj. 

Likvidacijska    firma:   kakor   do- 
slej ,s pristavkom >v likvidaciji«. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 15.  marca   1932. 

Zadr  II 97 2884 
160. 

Besedilo: Kmetijska zadrugo v 
Gnberju. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
z dne 2. IX. 1952 je zadruga prešla v 
likvidacijo. 

Besedilo odslej: kakor doslej, s 
pristavkom »v likvidaciji«. 

Likvidatorji so: 
Nose   Janez,   Gaberje   10,   Brulc 

Jože, Gaberje 14, kmeta in Erjavec 
niagdalena,  knjigovodja, Sela 2, ki 
podpisujejo po dva skupaj. 
Okrožno sodišče v  Novem mestu 

dne 29. decembra 1952. 
Zadr III 102/3 45 

161. 
Besedilo: Kmetijska zadruga. Stu- 

denec pri Sevnici. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

2. VI. 1952 so se spremenila zadruž- 
na pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijsko za- 
druga z omejenim jamstvom. Stu- 
denec pri Sevnici. 

Članski delež znaša 500 din. Člani 
odgovarjajo za obveznosti zadruge 
z tokratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oz. družinske- 
ga deleža. 

Izbrišejo se Pire Ivan, Mlakar Ma- 
fija, Mlakar Justin, Mlakar Jože, 
ivokovc Franc, Marušič Jože, Krnc 
Anton in pooblaščenka za sopodpi- 
sovanje Krevelj Fanika, vpišejo pa 
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novi izvoljeni člani  upravnega od- 
bora: 

štojs Franc, poštar, Studenec 28, 
Teraž Jože, upoKojenec, Dol. Impo- 
Ije 5, Bizjak Franc, kmet, Arto 12, 
Mlakar Anton, uslužbenec, Stude- 
nec 57, Zalokar Mirko, Rovišče 9, 
Rupar Peter, Zavratec 10, Povbe 
Alojz, Osredek 2, kmetje. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 25. februarja 1953. 

Zadr III 130/5 2401 

Razglasi sodišč 

Beogradu, št. 2S565/52 z dne 17. XII. 
1952 se ukinja državna ustanova 
>Zdravstvena služba železničarjev v 
Ljubljani« s 1. aprilom 1953. Prigla- 
sitveni rok: 30 dni od 1. aprila 1953 
dalje likvidacijski komisiji Zdrav- 
* vene službe železničarjev Ljub- 
ljana, Celovška 4, št. tek. računa 
601-T-335. 

Likvidacijska komisija 
2269 

Kmetijska   zadruga   Bistrica,   p. 
Limbuš, je prešla v likvidacijo. Pri- 
glasitveni  rok: do 31. marca 1952. 

Kmetijska zadrug*, z o. j. 
Bistrica v likvidaciji 

Amortizacije 
Uvede «e postopanje za amortizacijo 
vrednotnlc, katerih Imetniki se pozivajo, 
naj v danem roko priglasijo sodiSCu svoje 
pravice, sicer se bodo vrednotnlce izrekle 

za neveljavne. 
IR 632/53 2633 

Ambrožič Martin, posestnik, Sp. 
Laze 6, prosi za amortizacijo hra- 
nilne knjižice št. 2829 na ime Am- 
brožič Jože z zneskom 104849 din. 
Priglasitvenl rok: dva meseca od te 
objave. 
IR 631/53 2632 

;anežič Vera, Bled, Grad 185, pro- 
si •• amortizacijo hranilne knjižice 
št. 1423 na ime dr. Cerny Tomas s 
saldom 4897.04 din. In hranilne knji- 
žice št. 1424 na ime dr. Zahorsky 
Josip, s saldom 099550 din. Prigla- 
sitveni rok: dva meseca od te ob- 
jave. 

Okrajno sodišče v  Radovljici 
dne 2. marca 1933. 

Izgubljene listine 
p rek 1 i c u jejo 

Razne objave 

Poziv upnikom in dolžnikom 
naj   v   •••••   roku   priglasijo   terjatve 
oziroma   poravnajo   svoje  obveznosti  do 
podjetij    v    likvidaciji,    sicer   se    bodo 

dolgovi sodno Izterjali. 
St. 9 2346 

Po sklepu skupščine zadružnikov 
Kmetijske delovne zadruge »Matija 
Gubec«, Gorica, Vel. Podlog z dne 
4. X. 1952 je prešla zadruga v li- 
kvidacijo. Priglasitveni rok: 30 dni 
od te objave. 

Likvidacijska komisija 

Št. 97-1-53 2228 
Krajevna gostilna in mesnica Col 

sta z dnem 13. I. 1953 prešli v likvi- 
dacijo. Priglasitveni rok: 14 dni po 
tej objavi. Obč LO Col 

2671 
Trgovsko podjetje Radio Center, 

Ljubljana je z odločbo MLO glav- 
nega mesta Ljubljana, Tajn št. 
340/53 z dne 27. II. 1953 prešlo • li- 
kvidacijo. Priglasitveni rok: 30 dni 
od te objave. 

Likvidacijska komisija 

/     2424 
Z odločbo  direktorja Glavne  di- 

rekcij«   jugoslovanskih   ieleznic v 

Ajdovec Franc, Šenčur 128 pri 
Kranju, osebno izkaznico, reg. št. 
7831, izdano od OLO Kranj oko- 
lica. 2229 

Ambrožič Frančiška, Ilirska Bi- 
strica, Prešernova 159, osebno izkaz- 
nico reg. št. 11495. 2637 

Andlovic Terezija, Gradišče pri 
Vipavi 18, roj. 29. IX. 1903, osebno 
izkaznico, reg. št. 27362, ser. štev. 
0316213,  izdano  v Gorici. 2230 

Antlrič Slavko, Ljubljana, Hradec- 
kega 26, osebno izkaznico, reg. št. 
77475/51, ser. št. F-0099795, izdano v 
Ljubljani. 2665 

Babnik Štefan, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 62148/51, ser. •. 
F-0084458, izdano v Ljubljani.   2713 

Bagar Cecilija, Galušak 26, p. Vi- 
dem ob Ščavnici, roj. 6. X. 1934, 
osebno izkaznico, reg. št. 15733. ser. 
št. 0072743, izdano v Radgoni.   2516 

Bagar Marija roj. Krajne 1. VIL 
1887, Galušak 26, p. Videm ob Ščav- 
nici, osebno izkaznico, leg. št. 15565, 
ser. številka 0072575, izdano v Rad- 
goni. 2515 

Bauman Silva .Pesnica, zdaj Vrtiće 
pri Zg. Kungoti, preklic o izgubljeni 
osebni izkaznici, reg. št. 25308, ser. 
št. 0174327, izdani 1951 od OLO Ma- 
ribor okolica, ker se je našla.     2387 

Berdajs Danica, Spodnji Log št. 6, 
osebno Izkaznico, reg. št. 9011, ser. 
št. 0167315, izdano od OLO Ljub- 
ljana okolica. 2799 

Bohi Anton, Grajeničak 51, p. 
Grajena pri Ptuju, delovno knjižico 
št. 1490732, izdano od LIP, Ptuj. 2442 

Braune Majda, Ljubljana, osebno 
Izkaznico, reg. št. 80920/51, ser. št. 
F-0103230, izdano v Ljubljani.   2760 

Brečko Ivan, Kočevje, Cankarje- 
va 331, osebno izkaznico, reg. št. 
3752, ser. št. F-0550062, izdano 3. I. 
1951 v Koïevju. 2427 

Brglez Marija, Maribor, Studenci, 
Ruška 49, osebno izkaznico, reg. št. 
34147, ser. St. 0036080. izdano 1951 
v Mariboru. 2687 

Cafuta Franc, Maribor, Tezno, 
Štrekljeva 24, knjižico o predvoja- 
škl vzgoji, izdano 1, II. 1952 v Ma- 
riboru, 2694 

Celeč Štefan, Poznanovci 15, p. 
Bodonci, osebno izkaznico, reg. št. 
15056, ser. št. 0095766, izdano v M. 
Soboti. 2490 

Cener Malvlna, Lemerje 70, loj. 
1955, osebno izkaznico, reg. št. 14466, 
ser. št. 0095156, izdano v M. bo- 
hoti. 2297 

Cerovšek Zofija, Krško 119, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 21244, ser. št. 
0399554, izdano 1951 v Krškem. 2697 

Colnarič Katarina, Jurijski dol v 
Slov. goricah, osebno izkaznico, reg. 
št. 12564, ser. št. 0161807, izdano 1951 
od OLO Maribor okolica. 2699 

Cvikl Marija, Maribor, Pobrežje, 
Muršičeva 33, osebno izkaznico, reg. 
št. 43493, ser. št. 0043678, izdano 1951 
v Mariboru. 2689 

Čerin Ivan, Gorenja Sava 4, 
Kranj, osebno izkaznico št. 9156, sin- 
dikalno izkaznico in vojaško knji- 
žico. 2055 

Čulek Sabina, Godeninci, p. Sre- 
dišče ob Dravi, osebno izkaznico, 
reg. št. 18601, ser. št. F-0280611, iz- 
dano 9. XII. 1950 v Ptuju. 2487 

Dagarin Matevž, Suha 45, p. Šk. 
Loka, osebno izkaznico, reg. št. 
33339, izdano v Kranju. 2429 

Dermota Jakob, Ljubljana, oseb- 
no Izkaznico, reg. št. 9345/50, ser. št. 
F-0031655 In šofersko izkaznico II. 
razreda št. 1700. 2666 

Dolinar Franc, Škofja Loka, dija- 
ško železniško mesečno vozno karto 
za relacijo Škofja Loka — Ljub- 
ljana. 2735 

DoMnšek Drago, Trbovlje I, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 71081/51, ser. 
številka F-0093391, izdano v Ljub- 
ljani. 2714 

Državno posestvo Rakičan, štam- 
piljko delovišča Mačkovci' z besedi- 
lom: Živinorejsko poljedelsko go- 
spodarstvo Rakičan — delovišče 
Mačkovci. 2403 

Erjavec Alojzij, Ljubljana, Dom- 
žalska 20, osebno izkaznico, reg. št. 
58786/51, ser. št. F-008196, izdano v 
Ljubljani 30. .111. 1951. 2728 

Eršte Frančiška, Ljubljana, oseb- 
no Izkaznico, reg. št. 19695/50, ser. 
štev. F-0042005, izdano v Ljublja- 
ni. 2667 

Feibar Štefan, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 81998/52, ser. št. 
F-0104308, izdano v Ljubljani.   2650 

Ferenc Jože, Ljubljana, Kapitelj- 
ska 3, člansko sindikalno izkaznico 
št. 15656, izdano v Ljubljani.     2736 

Finster Terezija, Štrihovec 38 v 
Slov. goricah, osebno izkaznico, reg. 
št. 29541, ser. št. G-191751, izdano 
1951 od OLO Maribor okolica.   2711 

Frangeš Marija, Maribor, Poštel- 
ska 16, osebno izkaznico, reg. št. 
33740, ser. št. 0029571, izdano 1951 v 
Mariboru. 2701 

Gajser Frančiška. Borovnik 73, p. 
Zagorje, osebno izkaznico, reg. št. 
23213, ser. št. F-0724523, izdano v 
Trbovljah. 2430 

Gerečnik Jakob, Gerečia vas 66, 
p. Hajdina pri Ptuju, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 31338, ser. št. 0257098, 
izdano 1951 v Ptuju, sindikalno in 
tovarniško izkaznico. 2256 
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Gjergjek Mailja, Poznanovci 63, 
p. Bodonci, osebno izkaznico, reg. 
št. 15943, ser. St. 0096653, izdano v 
M. Soboti. 2489 

Godar Avgust, Gradbeno podjetje 
Beton, p. Zagorje ob Savi, osebno 
izkaznico. 2776 

Goličič Ivana, Suha 108, p. 5k. Lo- 
ka, osebno izkaznico, reg. St. 32567, 
izdano v Kranju. 2428 

Golja Marjan, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 34212, ser. št 
0142222, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 2715 

Gomivnik Peter, Sleme 30, p. No- 
va vas pri Rakeku, osebno izkazni- 
co reg. št. 33392. 2169 

Gorjup Jože, Delavsko naseljo 
Boštjan, p. Dravograd, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 27760, ser. št. 0363070 
in vojaško knjižico, Izdano od po- 
veljstva letališča v Zemunu.      2298 

Grčar Ivanka, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 30044/51, ser. št. 
F-0052354, izdano v Ljubljani.   2716 

Grm Jožefa. Tovarna meril, Slo- 
venj Gradec, osebno izkaznico, reg. 
št. 11758, ser. št. 0366368. 2443 

Habtč Justina, Dobrova, osebno 
izkaznico, reg. Št. 94355/51, ser. št. 
F-0116645, izdano v Ljubljani.   2717 

Habjanič Vida, Maribor, Ob bre- 
gu 20, osebno izkaznico, reg. št. 8591, 
ser. št. 009801, izdano 1951 v Mari- 
boru. 2691 

Hojnik Pavla, Slov. Bistrica 20, 
osebno izkaznico, rog. št. 31399, ser. 
št. 0767449 in sindikalno knjižico št. 
133345, izdano v Slov. Bistrici.   2712 

Janžek Anton, Ljubljana, osebno 
izkaznico, Teg. št. 67573/51, ser. št. 
F-0089883, izdano v Ljubljani.   2800 

Jerala Slavko, Ljubljana, Ptujska 
9, osebno izkaznico, reg. št. 55961/51, 
ser. št. F-0078271, partijsko knjižico 
št. 356390, izkaznico rezervnih ofi- 
cirjev PU 0001-S št. 6998, vozniško 
šofersko knjižico št. 690 In člansko 
sindikalno izkaznico, izdano v Ljub- 
ljani. 2761 

Judež Ana, Tolsti vrh 4, p. Šent- 
jernej, osebno izkaznico, ser. št. 
0315201. 2722 

Kancler Ivan, Starše 11, roj. 5. XI. 
1905, osebno Izkaznico, reg. št. 3689• 
ser. št 0262131. 2730 

. Kastelic Celestina, Ljubljana, Po- 
ljanska cesta, osebno izkaznico, reg. 
št. 69671/51, ser. št. F-0091981. izda- 
no v Ljubljani. 2668 

Kastelle Iva, Ljubljana, Zupanči- 
čeva ulica, osebno izkaznico, reg. 
ät. 3194, ser. št. F-0161498, Izdano v 
Litiji. 2762 

Klampfer Janez, Razvanje 150 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
?844, ser. št. 0585429, izdano 1951 v 
Mariboru. 2703 

Klampfer Marija, Razvanje 150 
Pri Mariboru, osebno izkaznico, reg. 
«. 9879, ser. št. 0585464, izdano 1951 
• Mariboru. 2704 

Knavs Ivioa, roj 23. VIII. 1926. Ko- 
čevje 65, osebno izkaznico, reg. št. 
£»83, ser. št. 0353193, izdano v Ko- 
čevju. 9042 

Kodrič Franc, Gor. Plrošica 22, p. 
Cerklje ob Krki, roj. 5- I. 1915, oseb- 
no izkaznico, reg št. 27990, ser. št. 
0406300, izdano v Krškem. 2778 

Kocbek Katarina, Mele 12, p. Slat. 
Radenci, osebno izkaznico, reg. št. 
3923•, ser. št. G-0060623, izdano v 
Gor. Radgoni. 2732 

Kogovšek Marija roj. Tome, Drav- 
lje, Vodnikova 295, osebno izkazni- 
co, reg. št. 49752, ser. št. F-0072062, 
izdano 1951 v Ljubljani. 2763 

Koren Miha, Maribor, Ruška 35, 
osebno izkaznico, reg. št. 5874, ser. 
štev. 0011685, izdano 1951 v Mari- 
boru. 2695 

Korpar Anica, Maribor, Vojašni- 
ška 11, osebno izkaznico, reg. št. 
4476, ser. št. 0000388, izdano 6. XII. 
1930 v Mariboru. 2702 

Košir Jože, Rudnik 14, vojaško 
knjižico za petnajstletno kobilo 
>Fuhs<. 2801 

Kovač Antonija, Petrovce 38, roj. 
30. IV. 1879, osebno izkaznico.   2375 

Kovač Pongrac, kolonist, Muta 6, 
roj. 11. V. 1906, osebno izkaznico, 
reg. št. 17227, ser. št. 0278537, izdano 
v  Slov.  Gradcu. 2779 

Kovačič Slavko, Maribor, Heroja 
Zldanška 3, osebno izkaznico, reg. 
št 44869, ser. št. 0047055, izdano 1951 
v Mariboru. 2681 

Kovic Ivanka, Domžale, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 24776, ser. številka 
0470686, izdano v Kamniku. 2764 

Kozmanovič Ranka Radivoj, Ljub- 
ljana, Indeks TVš, rudarsko meta- 
lurške fakulteto v Ljubljani.     2765 

Kralj Elizabeta, roj. 7. XI. 1912, 
Sp. ščavnica 5, p. Gor. Radgona, 
osebno izkaznico, reg. št. 17790, ser. 
št. G-0074800, Izdano v Gor. Rad- 
goni. 2491 

Kramberger Miha, Godeninci, p. 
Središče ob Dravi, roj. 2. IX. 1890, 
osebno Izkaznico, reg. št. 18745, ser. 
št F-0280755. 2457 

Kranjc Kazimir, Lahonci 39, p. 
Ivanjkovci, osebno izkaznico, reg. 
št. 14543, ser. št. F-0238854, izdano v 
Ljutomeru. 2669 

Krebelj Jože, Ostrožno brdo 55, p. 
Prem, preklic o izgubljeni osebni 
izkaznici, reg. št 2242, ser. številka 
0349552, objavljen v Urad. listu LRS, 
ker se je našla. 2103 

Krumpl Ljudmila, Brezje pri Ma- 
riboru, Ulica za vasjo, preklic o iz- 
gubljeni osebni izkaznici, reg. št. 
14415, ser. št. 0005124, izdani v Ma- 
riboru 1951, objavljen v Urad. listu 
LRS, ker se je našla. 2680 

Krušič Zvonka, Ljubljana, Polje, 
osebno izkaznico, reg. št. 60183/51, 
ser. št. F-0082493, izdano v Ljub- 
ljani. 2718 

Kustelj Ivan, Valburga 3, p. Smled- 
nik, osebno izkaznico, Teg. št. 11693, 
ser. št. 0188003, planinsko In mla- 
dinsko izkaznico- 2444 

Kušar Ivan, Ljubljana, indeks 
Ekonom, fakultete v Ljubljani. 2651 

Latin Dragica, Maribor, Strosma- 
jerjeva 8, osebno izkaznico, reg. št 
8426, ser. št 0004636, izdano 1951 v 
Mariboru. 2683 

Lepej Ncžka, Maribor, Plinarni- 
ška 1, osebno izkaznico, reg. št. 
22704, izdano 1951 v Mariboru.   2710 

Lesno industrijsko podjetje, Ljub- 
ljana, Parmova 33, evid. tablico 
osebnega avtomobila znamke Mer- 
cedes«, št. S-737. 2719 

Lesno Industrijsko podjetje, Po- 
stojna, evid. tablico motornega ko- 
lesa št. S-05117. 2458 

Lesjak Martin, Maribor, Koroška 
81, prometno knjižico za kolo znam- 
ke »Tempo«. 2709 

Lubšina Ivan, Gaberje 41, p. Do- 
bova, roj. 4. TI. 1926, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 3536, ser. št. 036S846, 
izdano v Krškem. 2659 

Lunar Janez, Ihan, p. Domžale, 
osebno izkaznico ser. št F-04524S7, 
izdano v Kamniku. 2•66 

Meden Rudi, Ljubljana, Cigla (je- 
va 16, člansko sindikalno izkaznico 
št. 15792, izdano • Ljubljanu      2737 

Meglen Anton, Kompolje, osebno 
izkaznico, reg. št. 6493, ser. številka 
0006803, izdano v Grosupljem.   2738 

Mikola Miroslav, Sarajevo, štu- 
dentovsko izkaznico TVš In objavo 
za 75% popust vožnje na železnici, 
izdano v Ljubljani. 2739 

Mlakar Ignac, Suha 10, Škofja Lo- 
ka, osebno izkaznico št. 39418.   2802 

Namestnik Kristina, Maribor, Ru- 
ška 35, osebno izkaznico, reg. št. 
49610, ser. št. 0050030, izdano 1951 v 
Mariboru. 2693 

Namestnik Mirko, Brestrnica 112 
pri Mariboru, osebno izkaznico, reg. 
št. 37695, ser. št. 0200214, izdano 1951 
od OLO Maribor okolica. 2700 

Nemet Ana roj. Gene 11. X. 1904, 
zdaj v Subotici, Jagodinska 10, 
osebno izkaznico, reg. št. 5495, ser. 
Št. G-0226205. 2408 

Novak Franc, Hlebce 2, p. Vel. 
Lašče, osebno izkaznico, reg. št. 
17097, ser. št. 0017407, izdano v Gro- 
supljem. 2785 

Novak Karel, Vevče, Internat, 
osebno izkaznico, reg. št. 86233/52, 
ser. št F-0108543, izdano v Ljub- 
ljani. 2652 

Nudi Vera, Maribor, Tezno, Ptuj- 
ska 135, osebno izkaznico, reg. št 
48596, ser. št 49118 .izdano 1951 v 
Mariboru. 2708 

Nusdorfer Milka, Nova vas 14, p. 
Lesce, osebno izkaznico,, reg. št. 
22S67, ser. št. 0813787. 2433 

Očišnik Jožica, Ptnj, Mestni vrh 
67, osebno izkaznico, reg. it. 31555, 
ser. St. 257063. 22.10 

Očkerl Franc, Zg. Hkpje v Slov. 
goricah, osebno Izkaznico, reg. št 
462Ó1, ser. št. 0196215, izdano 1953 v 
Mariboru. 2684 

Oroš Helena roj. Cigan 12. IV. 
1921, Dol. Lendava, samski blok 
Nafte, osebno izkaznico, reg. št. 8918, 
ser. št. G-0231638. - 2407 
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Papež Albina omožena Pezzetta, 
Pragersko 23, osebno Izkaznico, 
reg. št. 363, ser. št. 0567693, izdano 
1951 od OLO Maribor okolica.   2688 

Pavlic Ivan, Janžev vrh pri Pod- 
velki, osebno izkaznico, reg. št. 
44344, ser. št. 0195303, izdano 1951 v 
Mariboru. 2696 

Pečnik Sonja, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 67183/51, ser. št. 
F-0089493, izdano v Ljubljani.   2653 

Perne Angela, Sebenje 12, p. Kri- 
že, osebno izkaznico reg. številka 
2936 in člansko sindikalno izkaznico 
št. 2998704, izdano od OLO Kranj 
okolica. 2510 

Perpai Marjan, Ljubljana, indeks 
TVš, fakulteta za kemijo v Ljub- 
ljani. 2803 

Pihler Marija, Ljubljana, Cesta na 
Brdo 35, osebno izkaznico, reg. št. 
70014/51, ser. št. F-0092324, izdano v 
Ljubljani. 2804 

Poplatnik Julijana, Velika Nede- 
lja 2, osebno izkaznico, reg. štev. 
22000, ser. št. 0265310. 2460 

Potočnik Anton, Stolnik 12, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 8625, ser. št. 
F-0454962, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 2654 

Prašnikar Vladimir, roj. 22. X. 
1922, Šemnik 7, Loke-Krisovec, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 17763, ser. št. 
F-0751073. 2496 

Pust Ljudmila, Ljubljana, Jelov- 
škova 4, osebno izkaznico, reg. št. 
51312, ser. št. 0073622, izdano v Ljub- 
ljani. 2670 

Rejc Albin, Ljubljana, Vilharjeva 
23, osebno izkaznico, reg. št. 93836/ 
51, ser. št. F-0116146. izdano v Ljub- 
ljani. 2740 

Resman Anton roj. 20. I. 1934, Pra- 
proše 1,-p. Podnart, osebno izkazni- 
co, reg. št. 6658, ser. št. 0S17361, iz- 
dano 1951. 2435 

Rober Berta, Hoče 43 pri Maribo- 
ru, osebno izkaznico, reg. št. 38038, 
ser. 0569928, izdano 1951 od OLO 
Maribor okolica. 2686 

Rožnik Marjeta, Verd pri Vrhniki, 
osebno izkaznico, reg. št. 38162, ser. 
št. F-0146172, izdano od OLO Ljub- 
ljana okolica. 2786 

Rubin Anton, Pameče 19, Slovenj 
Gradec, roj. 6. XTI. 1935, osebno iz- 
kaznico št. 24496, izdano 1951.     2173 

Rudolf Stanko, Radoslavci 27, p. 
Buïkovci, kurjaško spričevalo št. 
55'46, izdano v M. Soboti 20. IX. 
1940. 2237 

Rutar Franc in Rutar Jelena, No- 
Sice 46 pri Kamniku, potni list za 
potovanje v Italijo, veljaven do 
leta 1953. 2767 

Sadar Stane, Breg 3, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 12399, ser. št. 0012709, 
izdano v Grosupljem. 2733 

Sečkar Štefan, Dolnjelendavske 
gorice 452, p. Dolnja Lendava, sin- 
dikalno izkaznico št. 113536.       2376 

Sešel Albin, Orlice, p. Vuhred, roj. 
21. II. 1906, osebno izkaznico, reg. 
št. 19984, ser. št. 0281294, izdano v 
Slov. Gradcu. 2377 

Sinič Srečko, Maribor, Pristani- 
ška 7, osebno izkaznico, reg. štev. 
12410, ser. št. 0012192. izdano 1931 v 
Mariboru. 2692 

Sivec Ivan, Krn 13, p. Kobarid, 
osebno izkaznico, reg. št. 13335, ser. 
št. 0392045. 2721 

Skralovnik Jože, Polena 90, p. Me- 
žica, osebno izkaznico, reg. št. 30771, 
ser. št. 0373481, izdano v Slovenjem 
Gradcu. 2781 

Slovše Helena, LjubLjana-Glince 
16, osebno izkaznico št. 8631/52, iz- 
dano v Ljubljani. 2787 

Sosič Viktor, Kozina 13, Sežana, 
osebno izkaznico, reg. št. 17375, ser. 
štev. 218085, izdano 7. II. 1951 v Se- 
žani. 2500 

Srebot Danica, Neverke 7, p. Ko- 
šana, roj. 19. VII. 1923, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 8853, ser. št. F-0619163, 
izdano v Postojni. 2501 

Strmšek Ivan, Maribor, Jadranska 
21, prometno knjižico za kolo štev. 
4868, izdano v Ivanjkovclh pri Lju- 
tomeru. 2707 

Šešerko Amalija, Stanovno 29, p. 
Ivanjkovci, osebno izkaznico, reg. 
št. 2327, ser. št. 0226537. 2662 

Škof Marija, Novo mesto, Gerde- 
švčeva 8, osebno izkaznico ser. št. 
0326859. 2723 

Škrinjar Pavle, Povir 15, p. Se- 
žana, osebno izkaznico, reg. št. 6113, 
ser. št. 0206823, izdano 1951 v Se- 
žani. 2306 

Škrinjar Nikolaj, Povir 15, p. Se- 
žana, osebno izkaznico, reg. št. 6430, 
ser. štev. 0207140, izdano 1951 v Se- 
žani. 2305 

Šmigoc Franc, Maribor-Košaki 36, 
osebno izkaznico, reg. št. 31010, ser. 
štev. 0033158, izdano 1951 v Mari- 
boru. 2706 

šmon Helena, Smiklavž, p. Slov. 
Gradec, osebno Izkaznico, reg. štev. 
12093, ser. štev. 0364803, izdano v 
Slov. Gradcu. .215 

Stante Milan, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 10384/51, ser. št. 
F-0022694, izdana v Ljubljani.   2768 

Švajger Milena, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 39107/51, ser. 
št. 0061417. izdano v Ljubljani.   2720 

Švarcbauer Hilda, Maribor, Bet- 
navska 18, delovno knjižico štev. 
1301454, izdano v Mariboru.        2705 

Toplak Marija, Maribor, Koseške- 
ga 33, osebno izkaznico, reg. štev. 
39952, ser. št. 0031698, izdano 1951 v 
Mariboru. 2685 

Trobentar Marija, Maribor, Mla- 
dinska 6, osebno izkaznico, reg. št. 
9791, ser. št. 0014001, izdano 1951 v 
Mariboru. 269S 

Trbovc Alojz, Ljubljana Robova 
ulica osebno izkaznico, reg št. 53831, 
ser. št. 0681949, izdano v Celju. 2378 

Verblč Marica, Tržič, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 2384, ser. št. 137094, 
izdano od OLO Kranj okolica.   2655 

Vogrinec Mirko, Jurij ob Pesnici, 
osebno izkaznico, reg. št. 27292, ser. 
št. 0190511, izdano 1951 od OLO Ma- 
ribor okolica. 2682 

Volf Stanko, Elektro-Radio, Gor. 
Radgona, roj. 13. XI. 1934, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 9343, ser. št. F- 
0066145. 2463 

Vozelj Marija roj. Cigale 15. III. 
1928, Učak l,p. Trojane, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 22257, ser. štev. 
F-0723567, izdano v Trbovljah.  2445 

Vrabec Rudi, Komen 24, okraj Se- 
žana, evid. tablico poltovornega av- 
tomobila znamke >Fiat 508« štev. 
S-7526. 2769 

Zaje Avgust, Ljubljana, Vodovod- 
na 86, osebno izkaznico, reg. štev. 
59214/51, ser. št. F-0081524, izdano v 
Ljubljani. 2741 

Zakrajšek Frančiška, Hlebce, p. 
Vel. Laško, osebno izkaznico, reg. št. 
17045, ser. št. 0017355, izdano v Gro- 
supljem. 2788 

Zavod za spomeniško varstvo LRS 
Ljubljana, reg. tablico avtomobila 
»Opel Kapitän« št. S-706. 2805 

Završnik Franc, Kranj, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 2218. 2648 

Zirer Viktorija roj. Strniša, Ljub- 
ljana, osebno izkaznico, reg. štev. 
82835/51, ser. št. F-0105143, izdano 
v Ljubljani. 2742 

Zor Frančiška, Nožice 11 pri 
Kamniku, osebno izkaznico št. 7192, 
izdano v Kamniku. 2770 

Zrim Marija, Kuzma 21, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 24269, ser. št. 0105979 
izdano v Murski Soboti. 2522 

Zupan Valentin, Vižmarje, osebno 
izkaznico, reg. št. 55753/51, ser. št. 
F-0078063, izdano v Ljubljani.   2743. 

Zupane Simon, Gradiš Vuzenica, 
roj. 10. X. 1899, osebno izkaznico, 
reg. št. 47024, ser. št. 0042249, izdano 
v Mariboru. 2797 

Žagar Berta, Kočevje 362, osebno 
izkaznico, reg. štev. 182, ser. štev. 
0146492. 2798 

Žerak Vincenc, Stojno selo 24, p. 
Rogatec, osebno izkaznico, •••. st. 
10589 ser. št. 0795348, izdano v Polj- 
čanah. 2411 

Žigman Francka, Trnje 19, p. Piv- 
ka, roj. 27. V. 1929, osebno izkazni- 
co, reg. št. 8735, ser. št. F-0619045, 
izdano v Postojni. 2649 

Žižek Marija, Maribor, Klavniška 
10, osebno izkaznico, reg. št. 41153, 
ser. št. 0041354, izdano 1951 v Mari- 
boru. 2690 

Žunko Terezija, roj. 13. X. 1929, 
Slovenja vas 63, p. Hajdina pri Ptu- 
ju, osebno izkaznico reg. št. 3366, 
ser. št. 0245679, izdano v Ptuju. 2446 

Izdaja  »Ucadnl  liât  LRS« — Direktor  Je  odgovorni   urednik:   dr. Raetko  Močnik —  tiska   tiskarna   »Toneta  TomiiCa« 
T Ljubljeni 
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Živila, ki so lahko pokvarljiva ali izpostavljena 
spremembam (vegetaciji mikroflore), se morajo po- 
šiljati v analizo v zabojčku z ledom. Pav tako je treba 
vzorce takih živil hraniti na ledu, če se ne morejo 
takoj odposlati. To pa se mora zapisati v zapisniku 
kot »posebna pripomba<. 

12 
Ko pristojni laboratorij sprejme poslani vzorec, 

mora najprej ugotoviti, ali sta oprema in  pečat ne- 
poškodovana; to mora zapisati v zapisnik ob odvzemu 
vzorca. 

13 
Vzorce živil smejo odvzemati  le tisti uslužbenci 

organov higienske službe (sanitarne inšpekcije), ki so 
za to delo s posebno legitimacijo posebej pooblaščeni. 

14 
To odredba velja od dneva objave v  »Uradnem 

listu LRS.< 
Št. S-I-1754/1 
Ljubljana, dne 27. januarja 1953. 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS za ljudsko zdravstvo 

in socialno politiko 
Dr. Jože Potrč 1. r. 

31. 

ODREDBA 
o izdajanju potrdil o izvoru divjačine 

Na podlagi 33. člena zakona o lovu (Uradni list 
LRS, št. 16-91/49) 

o dre ja m : 
I. Osebe, ki prodajajo divjaćino ali njene dele 

(meso, kožo, rogovje itd.), morajo s potrdilom do- 
kazati  izvor divjačine. 

II. Potrdilo o izvoru divjačine izdaja za svojo 
lovišča lovska družina lovišča ali uprava državnega 
lovišča, od koder divjačina izvira. Iz potrdila mora 
biti razvidno: 

1. ime lovišča, od koder divjačina izvira, in lov« 
ske družine oziroma uprava državnega lovišča, ki to 
lovišče upravlja; 

2. vrsta in število divjačine ali njenih delov, ki 
se prodaja; 

3. Ime o'sebe, ki je pooblaščena za prodajo. 
Potrdilo velja 30 dni od dneva izdaje in samo za 

enkratno  prodajo.  Po  tem  roku  njegova   veljavnost 
zapade. 

III. Kupci smejo divjačino ali njene dele kupovati 
le ob potrdilu iz I. odstavka te odločbe. O kupljeni 
divjačini morajo kupci — preprodajalci voditi redno 
evidenčno knjigo, iz katere mora biti razvidno: 

1. številka in datum potrdila o izvoru kupljeno 
divjačine in, kdo ga je izdal; 

2. kdaj je bila divjačina kupljena; 
3. ime,  priimek  ter bivališče prodajalca; 
4. vrsta (število) kupljene divjačine oziroma nje- 

nih tlelov. 
Ob nakupu divjačine prevzamejo kupci od pro- 

dajalca hkrati tudi ustrezno potrdilo o izvoru, ki ga 
vrnejo lovski družini oz. upravi drž. lovišča. 

IV. Kolikor ni kršitev te odločbe kazniva po ka- 
zenskem zakoniku, se za prekršek po tej odločbi 
kaznuje s kaznijo do 5000 din: 

1. kdor prodaja ali kupuje divjačino ali njene 
dele brez potrdila o izvoru; 

2. kdor izda potrdilo o izvoru z neresničnimi po- 
datki; 

3. kupec, ki namerno ne vodi predpisane evidence 
o nakupu divjačine ali njenih delov. 

V. Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS<. 

št. III/l-70/1-53 
Ljubljana, dne 27. januarja 1953. 

Podpredsednik vlade LRS 
in predsednik Gospodarskega sveta: 

Ivan Maček 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
23. 

Na podlagi 15. in 10S. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) v zvezi 
z uredbo o zatiranju in preprečevanju živalskih 
kužnih bolezni (Uradni list FLRJ, št. 48-378/48 in 
pravilnika za izvajanje te uredbe (Uradni list FLRJ, 
št. 51-430/49) izdaja Okrajni ljudski odbor Kranj na 
predlog sveta za gospodarstvo OLO Kranj na svoji 
seja dne 27. •. 1953 

ODLOK 
o obvezni tuberkulinizaclji goveje živine 

1. člen 
Na vsej goveji živini vseh sektorjev lastništva n.- 

območju okraja Kranj se mora izvršiti tuberkulinizn 
c'ja (preizkusno cepljenje). 

2. člen 
Žival, ki je pri pregledu določena za zakol, sme 

Wti zaklana samo na klavnici Kranj, Tržič, Naklo in 
Škof ja Loka pod veterinarjevim nadzorstvom. Navede- 
ne klavnice so dolžne odkupovati tuberkulozno živino. 

3. člen 
Stroške tuberkulinizacije plača lastnik živine. 

4. člen 
Neupoštevanje tega odloka se zaradi istočasne 

kršitve 48. in 49. člena pravilnika za izvajanje uredbe 
o zatiranju in preprečevanju živalskih kužnih bolezni 
v zvezi s 54. členom uredbe o izravnavi posebnih 
predpisov o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 56/51) 
kaznuje z denarno kaznijo do 10.000 din. 

5. člen 
Za izvedbo upravnega kazenskega postopka po 

tem odloku je pristojen sodnik za prekrške Okrajne- 
ga LO Kranj. 

6. 'Sien 
Natančnejše predpise in navodila za izvrševanje 

lega odloka izda svet za gospodarstvo OLO Krnj. 

7. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Uradnem 

listu LRS<. 
Št. 1593/7-53 
Kranj, dne 27. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Miran KoSmelj L r. 
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M. 
Na podlagi 3. točke 64. člena v zvezi s 96. členom 

zakona o okrajnih ljudskih odborih Izdaja Okrajni 
ljudski odbor Ljubljana okolica na seji okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 28. februarja 1953 

ODLOK 
o potrditvi zaključnih računov Okrajnih ljudskih 
odborov Ljubljana okolica, Kamnik in Grosuplje 

za leto 1951 

1. člen 
Potrjujejo se zaključni raîuni Okrajnih ljudskih 

odborov Ljubljana okolica, Kamnik in Grosuplje za 
leto 1951, sestavljeni po predpisih 37. člena temelj- 
nega zakona o proračunu in 39. člena uredbe o izva- 
janju proračuna. 

2. člen 
Doseženi dohodki in Izvršeni izdatki so znašali 

po zaključnih računih: 
a) OLO Ljubljana okolica: 

Dohodki        .    .   ,.    .    .    .    .   92,228.297 din 
Izdatki 60,286.839 din 

Presežek dohodkov nad izdatki    11,941.458 din 
b) OLO Kamnik: 

Dohodki 59,581.175 din 
Izdatki 57,827.894 din 

Presežek dohodkov nad Izdatki      1,753.281 din 
c) OLO Grosuplje: 

Dohodki 43,100.483 din 
Izdatki 34,628.250 din  

Presežek dohodkov nad Izdatki     8,478.233 din 

3. člen 
Zaključni računi Okrajnih LO Ljubljana okolica, 

Kamnik in Grosuplje obsegajo dosežene duhodke In 
izvršene izdatke po okrajnih proračunih za leto 1951 

a)  za OLO Ljubljana okolica 
aa)- po okrajnem proračunu: 
dohodke 62,042.638 din 
Izdatke 56,934.344 din 

Presežek dohodkov nad izdatki     5,108.294 din 
bb) po proračunih 59 krajevnih ljudskih odborov: 
dohodke 30,185.659 din 
izdatke 23,352.495 din 

Presežek dohodkov nad izdatki     6,833.164 din 
b) za OLO Kamnik 

aa) po okrajnem proračunu: 
dohodke 46,316.311 din 
izdatke 45,385.930 din 

Presežek dohodkov nad Izdatki       930.381 diD 
bb) po proračunih 38 krajevnih ljudskih odborov: 
dohodke 13,264.864 din 
izdatke 12,441.964 din 

Presežek dohodkov nad Izdatki       822.900 din 

c) za OLO Grosuplje 
aa) po okrajnem proračunu: 
dohodke 30,153.311 din 
izdatke 25,485.833 din 

Presežek dohodkov nad izdatki     4,667.478 din 
bb) po proračunih 29 krajevnih ljudskih odborov: 
dohodke 12,953.172 din 
izdatke 9,142.417 din 

Presežek dohodkov nad izdatki   3,810.755 din 

4. člen 
Obveznosti po proračunih okrajnih ljudskih od- 

borov Ljubljana okolica, Kamnik in Grosuplje za 
leto 1951 v skupnem znesku 35,782.216 din so krite iz 
presežkov dohodkov po proračunih za leto 1951 in Iz 
sredstev zveznega  računa za  likvidacijo obveznosti. 

5. člen 
Okrajni zaključni računi OLO Ljubljana okolica, 

Kamnik In Grosuplje za leto 1951 z obračuni porav- 
nanih obveznosti po okrajnih proračunih za leto 1951 
so sestavni del tega odloka. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem li- 

stu LRS<. 
Št.  1382/1-53 
Ljubljana, dne 28. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčlč 1. r. 

25. 
Zaradi preprečevanja tuberkuloze pn goveji ži- 

vini in zaradi varstva ljudskega zdravja izdaja 
Okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica na podlagi 
15. člena, 2. odstavka 64. člena ter %. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih v zvezi • določbami 
pravilnika za izvajanje uredbe o zatiranju in pre- 
prečevanju živalskih kužnih bolezni (Uradni list 
FLRJ, št. 51/49) na seji okrajnega zbora In zbora 
proizvajalcev  dne 28.  februarja  1953 

ODLOK 
o obvezni tuberkulinizaciji goveje živine na območju 

OLO Ljubljana okolica 
1. člen 

Zaradi čimprejšnje izločitve tuberkulozne goveje 
živine se mora na območju Okrajnega ljudskega 
odbora Ljubljana okolica preiskati na tuberkulozi in 
tuberkuliniziratl vsa goveja živina. Pregled opravijo 
na svojih področjih pristojni veterinarji. 

2. člen 
Pregled in tuberkulinizacija goveje živine se 

opravita v hlevih ali na dogovorjenih mestih, vendar 
pa mora biti pregledano vsako govedo. 

3. člen 
Pristojbina za dvakratni pregled goveda znaša 

50 din in jo mora živinorejec plačati živinozdravniku 
takoj pc opravljenem prvem pregledu, vsa sredstva, 
potrebna za tuberkulinizacijo pa so brezplačna. 

4. člen 
Neupoštevanje tega odloka se zaradi istočasne 

kršitve 48- in 49. člena pravilnika za izvajanje uredbe 
o zatiranju in preprečevanju živalskih kužnih bolezni 
v zvezi s 54. členom uredbe o izravnavi posebnih 
predpisov o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 56/51) 
kaznuje z denarno kaznijo do 10.000 din. 

5. člen 
Za Izvedbo upravnega kazenskega postopka in 

izrek kazni po tem odloku je pristojen sodnik za 
prekrške Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana 
okolica. 

6. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Uradnem 

listu LRS<. 
ŠL 1336/1-53 
Ljubljana, dne 28. februarja  1953. 

Predsednik OLO: 
MIha Berčlč 1. r. 
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2*. 
Na podlagi 15. in 106. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, 8t. 19-89/52) izdaja 
Okrajni ljudski odbor Maribor okolica dopolnilo k 
pravilniku za izvajanje uredbe o preprečevanju In 
zatiranju živalskih nalezljivih bolezni (Uradni list 
FLRJ, št. 51-430/49) zaradi preprečevanja tuberkuloze 
pri govedu in zaščite ljudskega zdravja, na svoji 21. 
seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 

ODLOK 
o obvezni tuberkulinizaciji goved na območju okraja 

Maribor okolica 
1. člen 

Vsa goveda na območju okraja Maribor okolicu 
morajo biti preiskana na tuberkulozo, da se čimprej 
Izločijo tuberkulozne živali. Lastniki živine jo morajo 
ob uradnem pozivu prlgnati na določeno mesto. 

2. člen 
Vsa sredstva, potrebna za tuberkulinlzacijo, so 

brezplačna, za kritje drugih stroškov morajo lastniki 
živine po opravljenem pregledu pavšalno plačati za 
vsako govedo 30 din. 

3. člen 
Neupoštevanje tega odloka se zaradi kršitve 48- 

člena pravilnika za izvajanje uredbe o zatiranju in 
preprečevanju živalskih kužnih bolezni v zvezi s 54. 
Členom uredbe o Izravnavi posebnih predpisov o pre- 
krških (Uradni list FLRJ, št 56/51) kaznuje z denarno 
kaznijo do 10.000 din. 

4. člen 
Za upravni kazenski postopek in izrekanje 

kazni po tem odloku je pristojen sodnik za prekrške 
okrajnega ljudskega odbora Maribor okolica. 

5. člen 
Ta odlok velja od dne objave v »Uradnem listu 

LRS«. 
Občinski ljudski odbori ga morajo takoj objaviti 

na krajevno običajni način. 
Št. 1-1203/1-53. 
Maribor, dne 4. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Stane škof L r. 

a?. 

Na podlagi 17. ki 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) In 29. 
člena zakona o proračunih (Uradni list FLRJ, št. 
58-570/51) Izdaja Okrajni ljudski odbor Maribor 
okolica 

ODLOK 
o začasnem finansiranju proračunskih potreb okraja 

Maribor okolica za mesec januar in februar 1953 
I 

Do sprejetja proračuna za leto 1953 se bodo pro- 
računske potrebe okraja Maribor okolica začasno 
"nansirale na podlagi mesečnih proračunskih načrtov 
^ mesec januar in februar 1953, v skladu s proraču- 
nom za leto 1952 in po njegovih splošnih določbah. 

• 
Zneski dohodkov in izdatkov, pobrani oziroma po- 

rabljeni na podlagi tega odloka, so sestavni del pro- 
računskih dohodkov in izdatkov po proračunu okraja 
Maribor okolica za leto 1953. 

• 
Ta odlok velja od 1. januarja 1953. 
Št. 1-1361/1-53 
Maribor, dne 4. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Stane škof 1, r. 

28. 
Na podlagi 96. člena v zvezi s 64. členom zakona 

o okrajnih ljudskih odborih je sprejel Okrajni ljud- 
ski odbor Sežana na skupni seji okrajnega zbora ia 
zbora proizvajalcev dne 12. februarja 1953 

ODLOK 
o okrajnem proračunu za leto 1953 

1. člen 
Okrajni proračun za leto 1953 s posebnimi pri- 

logami obsega: 
L okrajni proračun: 
z dohodki v znesku 127.846.000 din 
z izdatki v znesku 127,846.000 din 
IL predračune uradov in ustanov s samostojnim 

finansiranjem: 
z dohodki v znesku 80,965.825 din 
z izdatki v znesku 81,462.325 din 
s presežkom dohodkov 984.662 din 
s presežkom izdatkov 1,481.162 din 

2. člen 
Primanjkljaji v predračunih ustanov s samostoj- 

nim finansiranjem, ki znašajo skupno 653.000 dinarjev, 
se krijejo z dotacijami Iz okrajnega proračuna. 

Presežki dohodkov v predračunih ustanov s samo- 
stojnim finansiranjem se odvedejo v okrajni pro- 
račun kot dohodek. 

3. člen 
Zaradi uravnovešenja proračunov občinskih pro- 

računov za leto 1953 se občinam odstopajo tile zneski 
okrajnih dohodkov, ki se zbirajo na njihovem ob- 
močju, in sicer: 

1. od davka od dohodnine kmečkih gospodarstev, 
2. od davka od dohodnine obrtniških gospodarstev, 
3. od davka od dohodnine drugih poklicev in pre- 

moženj, 
4. od zaostale dohodnine iz prejšnjih let, 
5. od davka dediščin in daril, 

T tehle odstotkih: 
Občina Ad 1 Ad 2 Ad 3 Ad 4 Ad 5 

1. črni kal 78,9 78,9 78,9 78,9 100 
2. Divača 81 81 81 81 100 
3. Dutovlje 93,9 93,9 93,9 93,9 100 
4. Gračišče 933 93,3 93.3 93,3 100 
5. Herpelj© 100 100 100 100 100 
6. Komen 85,3 85,3 85,3 85,3 100 
7. Materija 56,3 56,5 66,3 56,3 100 
8. Podgorje 100 100 100 100 100 
9. Podgrad 87,3 87,3 87,3 87,3 100 

10. Senožeče 70,8 70,8 70,8 70,8 100 
11. Sežana 90 90 90 90 100 
12. Štanjel 38,3 58,3 38,3 38,3 100 
13. Vreme 70,5 70,5 70,5 70,5 100 

Nadalje se za kritje primanjkljaja v občinskem 
proračunu dodeli dotacija iz okrajnega proračuna, in 
sicer: 

1. občini Herpelje v znesku 1,051.000 din 
2. občini Podgorje v znesku 104.000 din 

4. člen 
Okrajni  ljudski odbor si pridrži pravico, da po 

izkazani potrebi med proračunskim letom spremeni 
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odstotke  udeležbe  občin   na  dohodkih,   navedenih   v 
3. členu. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati takoj s povratno močjo od 

1. januarja 1953. 
Št. 1-400/8-53-2 
Sežana, dne 12. februarja 1953. 

Predsednik OLO 
Danilo Petrinja 1. r.. 

29. 
Na podlagi 15. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 
zadnjega odstavka 5. člena uredbe o zatiranju in pre- 
prečevanju živalskih kužnih bolezni (Uradni list 
FLRJ, št. 48-378/48) ter drugega odstavka 5. člena pra- 
vilnika o zatiranju in preprečevanju živalskih bo- 
lezni (Uradni list FLR], št 51-430/49) in točke c) 8. 
člena temeljnega zakona o prekrških (Uradni list 
FLRJ, št. 46-428/51) izdaja Okrajni ljudski odbor Tol- 
min na skupni seji obeh zborov dne 20. XII. 1952 

ODLOK 
o preprečevanju in zatiranju goveje bruceloze za 

območje okraja Tolmin 

Splošne določbe 
1. člen 

Na območju okraja Tolmin se razglaša goveja 
bruceloza za bolezen, ki jo je treba zatirati in pre- 
prečevati njeno nadaljnjo širjenje. 

2. člen 
Glede na razširjenost goveje bruceloze se okraj 

razdeli na tri področja, in sicer: 
a) prvo področje obsega okužene kraje, 
b) drugo področje obsega sumljive kraje, 
c) tretje področje obsega zdrave kraje. 

3. člen 
Prepoveduje se prodajanje, nakupovanje in izpo- 

sojevanje goveje živine iz okuženega področja v 
ostala področja in narobe. Iz tega področja sme le 
živina, ki je namenjena za takojšnji zakol. 

4. člen 
Vsak živinorejec mora priglasiti svoji občini vsak 

primer zvrženja, vsak pogin teleta, vsak primer ne- 
otrebitve in oteklin sklepov pri goveji živini. 

5. člen 
Za celotno okuženo področje veljajo omejitve v 

prometu z mlekom in mlečnimi izdelki, ki jih pred- 
pise svet za gospodarstvo. 

6. člen 
Po 8. členu uredbe o zdravstvenem nadzorstvu 

nad živili, se postavljajo pod stalno zdravstveno nad- 
zorstvo v okuženem področju vse mlekarne in sirarne 
ter sirarnice po planinah. 

7. člen 
Vsak živinski potni list mora imeti na hrbtni 

strani pripombo z oznako področja. 
8. člen 

Javni plemenjaki morajo biti pod stalno veteri- 
narsko kontrolo. 

9. člen 
V okuženem in neposredno ogroženem področju 

je obvezno vsako leto cepljenje vseh telic od 4—9 
mesecev. 

Kazenske dolorile 
10. eleu 

Za prekršek se kaznuje z denti •• tv.i/in ju do 
3.000 din, kdor prekrši prepovedi ali dolžnosti iz 3., 
4. ali 5. člena ali kdor ue da cepiti telic pu v. členu 
tega odloka. 

Upravni kazenski postopek vodi in kazen izreka 
sodnik za prekrške pri OLO v Tolminu. 

11. člen 
Svet za gospodarstvo pri OLO Tolmin je poobla- 

ščen, da izda natančnejše predpise in navodila za 
izvajanje tega odloka. 

12. člen 
Odlok začne veljati z dnem objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
St. 1-86/15-1952. 
Tolmin, dne 20. decembra 1952. 

Predsednik OLO: 
Jože Primožič 1. r. 

30. 
Mestni ljudski odbor v Celju je na seji mestnega 

zbora in na seji zbora proizvajalcev dne 24. II. 1953 
sprejel na podlagi 13. in 88. člena zakona o volitvah 
in odpoklicu odbornikov ljudskih odborov tale 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 14, v kateri sta združeni volili odbornike v zbor 
proizvajalcev Tovarna pohištva in Lesno predelovalno 
podjetje v Celju, ker je prenehal mandat Jagru Sta- 
netu, odborniku zbora proizvajalcev, ki  je bil izvo- 
ljen v tej volilni enoti. 

Volitve bodo v soboto dne 28. III. 1953. 
H 

Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in na 
krajevno običajni način v volilni enoti št. 14. 

St. 1-241/53-8 
Celje, dne 5. marca  1953. 

Predsednik  MLO: 
Riko Jerman L. r. 

31. 
Občinski   ljudski   odbor   Grosuplje   je   na   svoji 

seji  dne 5. marca   1953  na  podlagi   13.  in  88. 'člena 
zakona o volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih 
olborov sprejel tale 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. VIII, ki obsega naselja Plešivica, Zagradec in za- 
selek Lobček, ker je prenehal mandat Okornu  Jo- 
žetu, odborniku občinskega ljudskega odbora, ki je 
bil izvoljen v tej volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo dne 10. maja 1953. 

II 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način v volilni enoti št. VIII. 
Št. 340/1-53 
Grosuplje, dne 5. marca 1953. 

Predsednik Obč. LO: 
Anton Janežič 1. r. 

Izdaja »Uradni Ust LRS« — Direktor in odgovorni urednik: dr. Raatko Močnik — tiska .1•••••• »Toneta Tomšiča« — vsi 
v LJubljani — Naročnina: letno 540 din — Posamezna Števil ka: 8 din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani 4 din več, po 
poèti 8 dia več — Urednlétvo in uprava: LJubljana, Erjavčeva ulica ll, postni predal 336 — Telefon uprave 23-379 — 

Čekovni račun: 601-»•«-• 



f oätnlna plačana v gotovini 

ÄDNI Libi 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

narodne oövob-wi 

Leto IX V LJUBLJANI, dne 26. marca 1953 Številka 8 

/ ••) Pravilnik o opravljanju strokovnega nadzorstva nad le- 
V_^ karnaml ter zavodi In podjetji, ki se ukvarjajo s proiz- 
.^^vodnjo In prodajo zdravil In sanitetnega blaga. 
(^•• Odredba o posebnih dodatkih delavcev v zdravstvenih In 

socialno skrbstvenih zavodih, ki delajo v težkih oziroma 
za zdravje škodljivih In za življenje nevarnih pogojih. 

VSEBINA: 

potovanja  v  mejah 

Odloki ljudskih odborov: 
32. Odlok  o  višini  dnevnic za službena 

okraja Celje okolica. 
33. Odlok o sklepnem računu o Izvršitvi proračuna OLO Ce- 

lje okolica za leto 1951. 
34. Odlok o začasnem flnanslranju proračunskih potreb OLO 

Črnomelj. 
35. Odlok o družbenem planu okraja Gorica za leto 1953. 
36. Odlok o proračunu OLO Gorica za leto 1953. 
37. Odlok o sklepnem računu OLO Gorica za leto 1951. 
38. Odlok o zaključnem računu OLO Kranj za leto 1951. 
39. Odlok o razvrstitvi katastrskih občin okraja Kranj v vred- 

nostne razrede. 

32. 

Na podlagi 3. čleaa uredbe o strokovnem nad- 
zorstvu nad lekarnami ter zavodi in podjetji, ki se 
ukvarjajo s proizvodnjo in prodajo zdravil in sani- 
tetnega materiala (Uradni list LRS. št 31-177/53) 
Izdaja Svet vlade LRS za ljudsko zdravstvo in so- 
cialno politiko 

PRAVILNIK 
o opravljanju strokovnega nadzorstva nad lekarnami 
ter zavodi in podjetji, ki se ukvarjajo s proizvodnjo 

in prodajo zdravil in sanitetnega blaga 

i. člen 

Pod strokovno nadzorstvo po predpisih tega pra- 
vilnika spadajo: lekarne in lekarniške postaje, pod- 
jetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prodajo 
zdravil in zdravilnih pripomočkov, galenskj labo- 
ratoriji in vsa tista podjetja, ki se ukvarjajo s pro- 
izvodnjo impregnirane in sterilne hidrofilne gaze 
m vate, ter podjetja, ki prodajajo strupe na debelo 
°li 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 pregledi zavo- 

dov in podjetij, navedenih v 1. odstavku. 
Lekarne, lekarniške postaje in galenski labora- 

toriji se praviloma pregledujejo vsako leto, druga 
podjetja in zavodi pa po potrebi. 

3. člen 
_ Preglede opravljajo praviloma strokovne komi- 

ke, ki jih imenuje predsednik Sveta vlade LRS za 
'judsko zdravstvo in socialno politiko. Za vodjo ko- 

je. Odlok o družbenem planu okraja Ljutomer za leto 195«. 
M. Odlok o proračunu okraja Ljutomer za leto 1953. 
K. Odlok  o sklepnem  računu o IzvrSltvl  proračuna  okraj« 

Ljutomer za leto 1951. 
43. Odlok o višini dnevnic za službena potovanja  v mejah 

okraja Novo mesto. 

"' ?oga°rsW 8°1•••1 0tUOka °LO PtUJ ° n,ZlVlh to pla5ah V 

"' okraji Ptuj51"1  ^16•10 "  služ°ena  Potovanja  v mejah 

* veđseUc°v0otraaju •?•• ° ^'^" PrlSpCVka «* »Vnlh 

"' ••? •••^^••1 ° raZPlSU nadomestalh volitev v vo- 

*8' ••1°••••«°•§1 ""J ° raZPlSU nadomestau> volitev v vo- 
49- SS?. LÄ ^6•10 •• 8lužbena ^0•1"v m*ah 
5
°' Soboti." P0k0palläkem redu ustnih Pokopališč v Murski 

— Popravek. 

misije imenuje farmacevta, za člane komisije pa še 
enega farmacevta, enega člana sveta za ljudsko 
zdravstvo in socialno politiko tistega ljudskega od- 
bora, ki opravlja pravice ustanovitelja lekarne in 
po potrebi sanitarnega inšpektorja ter še enega aH 
vec strokovnjakov. 

4. člen 

•=i?am-D ,P,reeleda Je ugotoviti, ali je strokovno 
poslovanje lekarne pravilno, zlasti: 

„Wn*1/ ima.,ekarna na zalogi dovolj kvalitetnih 
zdravil  In  sanitetnega   materiala; 

i2' ali •?  zdravila  izdelujejo'po  predpisih   Far- 
makopeje FLRJ in ali se uporabljajo primarna strt 
kovna  sredstva   lekarniško  posodje,  aparatura  itd.; 

->. au ima lekarna na zalogi preveč zdravil  in 
sanitarnega materiala in katerega; 

4- ali   ima   lekarna   po   predpisih   urejene   in 
opremljene prostore in  kako je organizirana; 

sanitetni meatSÏ;ln° *"****<> zdravila- suro"^ 

kvalifikacijo* lekarniško strokovno osebje predpisano 

7. ali vodi lekarna predpisane  knjige; 
8. ali se pravilno zaračunavajo zdravila in zdra- 

vilm pripomočki. 

Namen pregleda je tudi ugotavljati splošno pro- 
b ematlko strokovnega poslovanja lekarne in ji nu- 
diti z navodili in predlogi strokovno pomoč. 

5. člen 

Vodja lekarne mora dati komisiji na vpogled 
vse knjige, recepte, listine itd., da se lahko pregled 
natančno opravi. 

Finančno poslovanje lekarne se pregleda samo 
toliko, kobkor je potòAno aaradi samega strokov- 
nega pregleda. 
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6. Sien 

O vsakem pregledu lekarne mora komisija na- 
praviti zapisnik; vanj vpiše vse svoje ugotovitve in 
vse ukrepe, ki jih je izdala na mestu samem, da se 
odpravijo pomankljivosti. Zapisnik podpišejo vsi čla- 
ni komisije. 

En izvod zapisnika dobi lekarna, enega svet za 
ljudsko zdravstvo in socialno skrbstvo pristojnega 
ljudskega odbora, ki odredi predlagane ukrepe, ene- 
ga pa Svet vlade LRS za ljudsko zdravstvo in social- 
no politiko. Če LO ne odredi predlaganih ukrepov 
za odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti, odloči 
o tem predsednik Sveta za ljudsko zdravstvo in so- 
cialno politiko vlade LRS. 

7. člen 

Če komisija ugotovi v strokovnem poslovanju 
lekarne očitne ali škodljive nepravilnosti, odredi ta- 
koj na mestu samem, da se odpravijo, in vpiše to 
T zapisnik. 

8. člen 

Za zdravila in zdravilne pripomočke, za katere 
se samo domneva, da bi utegnili škodovati ali da so 
brez farmakološkega učinka, odredi komisija, da se 
začasno izločijo Iz prometa. Vzorec takih zdravil 
oziroma zdravilnih pripomočkov pa pošlje komisija 
v dveh primerkih z zapisnikom Centralnemu higien- 
skemu zavodu v Ljubljani zaradi analize. 

O tem sestavi komisija zapisnik; zaradi ugoto- 
vitve odškodninske In disciplinske odgovornosti vpiše 
vanj tudi svoje mnenje, kaj je vzrok, da so se zdra- 
vila oziroma zdravilni pripomočki pokvarili. 

9. člen 

Če so z analizo ugotovili neprimernost, škodlji- 
vost ali neuporabnost zdravila oziroma zdravilnega 
pripomočka, Centralni higienski zavod prepove pro- 
dajo. Y tem primeru se morajo zdravila oziroma 
zdravilni pripomočki uničiti, razen če se dajo po 
predlogu Centralnega higienskega zavoda predelati 
ali prečistiti za katero drugo uporabo. 

10. 'člen 

Strokovno nadzorstvo o kakovosti zdravil in zdra- 
vilnih pripomočkov pri podjetjih, ki se ukvarjajo s 
proizvodnjo zdravil, zdravilnih čajev In zdravilnih 
pripomočkov, opravlja Centralni higienski zavod po 
svojem laboratoriju za farmacevtske raziskave in 
kontrolo zdravil. Ta zavod lahko Izvaja nadzorstvo 
tudi nad samostojnimi galenskimi laboratoriji in ve- 
leskladišči. 

11. člen 

Če se ustanovi nova lekarna ali če se lekarna 
preseli, mora komisija pred pričetkom poslovanja 
ugotoviti, ali so prostori in ureditev v skladu z ve- 
ljavnimi predpisi. 

12. člen 

Svet vlade LRS za ljudsko zdravstvo in socialno 
politiko vodi razvid strokovnih pregledov lekarn in 
nadzira izvršitev ukrepov, ki so bili odrejeni na 
podlagi pregleda. 

13. člen 

Pravilnik o opravljanju strokovnega nadzorstva 
sad lekarnami ter zavodi In podjetji, kj se ukvar- 

jajo s proizvodnjo in prodajo zdravil in sanitetnega 
blaga (Uradni Idat LRS, št. 32-184/52) preneha veljati. 

14. člen 

Ta pravilnik velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS.C 

Št. S 1-1755/1 
Ljubljana, dne 27. januarja  1953. 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS za ljudsko zdravstvo 

in socialno politiko: 
Dr. Jože Potrč L r. 

33. 

Na podlagi 3. odstavka 22. člena uredbe o plačah 
delavcev, ki so zaposleni pri državnih uradih in usta- 
novah (Uradni list FLRJ, št. 16/52) izdajam 

ODREDBO 
o posebnih  dodatkih   delavcev   v   zdravstvenih   in 
socialno skrbstvenih zavodih, ki delajo v težkih ozi- 
roma za zdravje škodljivih in za življenje nevarnih 

pogojih 

I 

Za delo, ki je škodljivo ali nevarno za zdravje 
ali življenje, se šteje delo delavca: 

1. v območju rentgenskih oziroma radijskih žar- 
kov vseh zdravstvenih zavodov; 

2. v institutih in bolnicah za pljučno tuberkulozo, 
na oddelkih in odsekih splošnih in kliničnih bolnic 
za pljučno tuberkulozo, antituberkuloznih dispanzer- 
jih, dnevnih in nočnih sanatorljih za tuberkulozo; 

3. v specialnih bolnicah in na oddelkih splošnih 
bolnic za akutne nalezljive bolezni; 

4. v večjih klinično-diagnostičnih laboratorijih, 
kjer se pretežno dela'z okuženim ali strupenim ma- 
terialom; 

5. v prosekturah, anatomskih institutih, patološko- 
anatomskih institutih In sodno medicinskem institutu; 

6. v bakteriološko-seroloških in kemijskih labo- 
ratorijih; 

7. pri  dezinfekciji,  dezinsekciji  in   deratizaciji; 
8. v pralnicah bolnic in oddelkov za kostno tu- 

berkulozo; 
9. pri oskrbovanju  okuženih  poskusnih   živalic; 

10. pri zatiranju epidemij na terenu. 

H 

Za delo, ki se opravlja v težjih pogojih, se šteje 
delo: 

1. v bolnicah in oddelkih za duševne bolezni; 
2. v pralnicah vseh zdravstvenih in socialno skrb- 

stvenih zavodov; 
3. pri prenašanju bolnikov v bolnicah in na od- 

delkih za kostno tuberkulozo; 
4. osebja, ki ima opravka z nečistimi bolniki v 

zdravstvenih • socialno-skrbstvenih  zavodih. 

• 

Posebni dodatek se lahko prizna tudi izven pri- 
merov, navedenih pod I in •, 'če je delavčevo delo 
po ugotovitvi starešine očitno .in objektivno in težko 
oziroma Škodljivo ali nevarno za zdravje ali živ- 
ljenja (V. took«). 
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rv 
Posebni dodatki se določajo po stopnji teže dela, 

nevarnosti ali škodljivosti za zdravje, in sicer: 

A. Delavcev pri zdravju ali življenja škodljivih 
ali nevarnih delih mesečno: 

1. Delavcem, ki delajo stalno in ves redni delov- 
ni čas v območju radijskih oziroma rentgenskih žar- 
kov do 1500 din, 

delavcem, ki prihajajo dnevno v območje ra- 
dijskih oziroma rentgenskih žarkov  1000 din; 

2. vsem delavcem, ki stalno In ves delovni čas 
delajo v samih protituberkuloznih zavodih (1/2) 
800 din, 

snažilkam  v teh zavodih  1000 do  1200 din, 
strežnicam,    brivcem,   pericam    v    teh    zavodih 

1500 din, 
čistilkam jedilnega orodja (pomivalkam) 1000 din, 
delavcem, ki samo od časa do časa delajo v proti- 

tuberkuloznih zavodih ali oddelkih (n. pr. obrtnikom), 
pripada dodatek od 400 do 600 din, 

delavcem, ki so posebno izpostavljeni Infekciji 
n. pr. s čiščenjem pljuvalnikov, pranjem perila, pre- 
stiljanjem postelj in 'čistilkam v bakterioloških la- 
boratorijih s posebnim infekcijskim materialom in 
pod. se določi dodatek  1500 din; 

3. strežnicam, pericam, snažilkam in brivcem v 
bolnicah za akutno nalezljive bolezni oz. oddelkih 
800 do  1000 din, 

pericam, ki delajo s tehničnimi pripomočki 600 
dinarjev; 

4. čistilkam posod ja: •) v klinično diagnostičnih 
laboratorijih 500 do 1000 din, 

b) v bakteriološko-seroLoških laboratorijih 750 
do 1500 din, 

c) v kemijskih laboratorijih 600 do 1200 din, 
snažilkam prostorov v bakterioloških laboratori- 

jih 1000 din; 
5. delavcem v prosekturah, anatomskih institutih, 

patološko-anatomskih institutih in sodno medicinskih 
institutih 1000 do 1500 din; 

6. delavcem, ki delajo pri dezinfekciji, dezinsek- 
ciji in deratizaciji po 56 din dnevno, za vsak dan dela 
pri tem poslu; 

7. pericam v pralnicah za pljučno in kostno tu- 
berkulozo, ki delajo s tehničnimi pripomočki 1000 din, 

če delajo brez tehničnih pripomočkov 1500 din; 
8. delavcem, ki so v neposrednem stiku z okuže- 

nimi poskusnimi živalicaml 750 do 1500 din; 
9. šoferjem, kuharicam in drugim delavcem, ki 

delajo na terenu pri zatiranju akutnih nalezljivih 
bolezni po 50 din od vsakega dneva na terenu; 

10. šoferjem in spremljevalcem reševalnih postaj, 
ki večkrat mesečno prevažajo bolnike z nalezljivo 
boleznijo 400 din. 

B. Delavcev, ki delajo v težkih pogojih, mesečno: 

1. Strežnicam in drugim delavcem v bolnicah za 
tluševne bolezni, če imajo stalno opravka s dušev- 
nimi bolniki 800 do 1200 dinj 

2. pericam in pomožnemu osebju v pralnicah 
vseh zdravstvenih in socialno-skrbstvenih zavodov 
800 din, 

če delajo s tehničnimi pripomočki 400 din; 

3. strežnikom, ki so pretežno zaposleni s prena- 
šanjem nepremakljivih bolnikov v bolnicah in ua 
oddelkih za kostno tuberkulozo 500 do 700 din; 

4. osebju, ki Ima stalno opravka z nečistimi bol- 
niki ali z ročnim pranjem ponesnaženega perila, po- 
sod ja in opreme 1000 do  1300 din. 

Posebni dodatki po 111. točki se lahko priznajo 
samo do zneska 1000 din mesečno s privoljenjem 
pristojnega okrajnega (mestnega) sveta za ljudsko 
zdravstvo in  socialno politiko. 

VI 

Posebni dodatki, določeni v mejah najnižjega in 
najvišjega zneska, se dajejo praviloma v najnižjem 
znesku, znesek večji od najnižjega je treba posebej 
utemeljiti  v odločbi. 

Vil 
Posebni dodatki se smejo izplačevati samo toliko 

časa, dokler je delavec pri delu, za katerega je do- 
ločen dodatek in se mu ustavi, ko preneha opravljati 
to delo. 

VIII 

Če delavec samo deloma opravlja delo, za kate- 
rega je določen posebni dodatek, se mu mora dodatek 
sorazmerno znižati glede na čas, ko opravlja to delo. 

IX 

Će pripada delavcu posebni dodatek u dveh ali 
več naslovov, ki opravlja istočasno zdravju škodljivo 
oziroma nevarno in težko delo, se mu lahko določi 
skupni dodatek največ do 1500 din mesečno. 

,e^?g ° višini dodatka sestavi posebna komi- 
sija, ki jo določi starešina zavoda. V tej komisiji 
mora sodelovati tudi zastopnik sindikata. 

O določitvi ali spremembi višine dodatka se lahko 
izda skupna odločba, o ukinitvi dodatka pa izda pri- 
zadetemu vedno individualna odločba Odločbe o do- 
datkih izda starešina ustanove. 

XI 
Dodatki po tej odločbi se izplačujejo od 1. ja- 

nuarja 1953. 

Št. S-I-10371/10 
Ljubljana, dne 20. decembra 1952. 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS za ljudsko zdravstvo 

in socialno politiko: 
Dr. Jož« Potrč L r. 



Stran 96 URADNI LIST Štev. 8 — 26. III. 1953 

Odloki ljudskih odborov 
32. 

Na podlagi 15. in 108. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih in 7. člena uredbe o potnih in selit- 
venih stroških (Uradni list FLRJ, št. 59-693/52) je 
Okrajni ljudski odbor Celje okolica na svoji seji 
dne 13. II. 1953 izdal 

ODLOK 
o višini dnevnic uslužbencev in delavcev  uradov in 
zavodov   za   službena  potovanja   na   območju   OLO 

Celje okolica 

1. člen 

Za službena potovanja, izvršena v območju okra- 
ja ob pogojih 10. člena uredbe o potnih in selitvenih 
stroških, pripadajo uslužbencem in delavcem tele 
dnevnice: 

za uslužbence od IV. plačilnega razreda navzgor 
525 din, 

za uslužbence od IX. do V. plačilnega razreda in 
za visoko kvalificirane delavce 450 din, 

za druge uslužbence In delavce 375 din. 

2. člen 

Določila 1. člena tega odloka se nanašajo tudi na 
honorarne uslužbence, ki jim je honorarna zaposlitev 
glavni poklic. 

3. člen 

Ta odlok stopi v veljavo z dnem objave v »Urad- 
nem listu LRS«. 

St.  1/1-99-16 
Celje, dne 13. februarja 1953. 

Predsednik OLO. 
Miran Cvenk 1. r. 

33. 

Na podlagi 3. točke 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih, Uradni list LRS, št. 19-89/52 v zvezi 
z določili 48. člena zakona o proračunu, Uradni lisi 
FLRJ, št. 58-570/51 izdaja Okrajni ljudski odbor Celje 
okolica na svoji II. redni seji 

ODLOK 
o sklepnem računn o izvršitvi proračuna OLO Celje 

okolica za leto 1951 

1. člen 

Doseženi dohodki in izvršeni izdatki v proračun- 
skem letu 1951 po proračunu OLO Celje okolica za 
leto 1951 znašajo: 
a) Dohodki OLO Celje okolica 86,878.285 din 

Dohodki krajevnih ljudskih 
•odborov 32,983.037 din 

Skupni dohodki    119,861.322 din 

b) Izdatki Okrajnega  LO Celje ok.      81,298.059 din 
Izdatki krajevnih ljudskih odborov   28,059.054 din 

Skupni izdatki   109,357.113 din 

c) Presežki dohodkov nad izdatki 
OLO Celje okolica 5.580.226 din 
Presežki dohodkov nad izdatki 
krajevnih  ljudskih  odborov 4,923.983 din 

Skupni presežek 
dohodkov nad izdatki     10,504.209 din 

2. člen 

Sklepni račun za leto 1951 obsega dohodke in 
Izdatke 71 krajevnih ljudskih odborov ter dohodke 
in izdatke Okrajnega ljudskega odbora Celje okolica. 

3. člen 

Odobrijo se izdatki po 33. členu uredbe o izva- 
janju proračuna in 48. člena zakona o proračunu. 

4. člen 

Sklepni račun za leto 1951 se odobri. 

5. člen 

Sklepni račun je sestavni del tega odloka. 

6. člen 

Ta odlok stopi v veljavo takoj in se objavi v 
>Uradnem listu LRS<. 

Št. 1/1-99-16 
Celje, dne 13. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Miran Cvenk 1. r. 

34. 

Na podlagi 17., 19. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 
na podlagi 2. In 29. člena temeljnega zakona o pro- 
računu (Uradni list FLRJ, št. 58-570/51) je Okrajni 
ljudski odbor Črnomelj na skupni seji obeh zborov 
dne 7. II. 1953 izdal 

ODLOK. 
o  začasnem   finansirnnju   proračunskih   potreb 

Okrajnega   ljudskega   odbora   v   Črnomlju 

1. člen 

Do izdaje proračuna Okrajnega ljudskega od- 
*•)•• v Črnomlju za leto 1953 se bodo proračunske po- 
trebe Okrajnega ljudskega odbora v Črnomlju za- 
časno finansirale na podlagi mesečnih proračunskih 
načrtov dohodkov in Izdatkov v mejah proračuna 
Okrajnega ljudskega odbora v Črnomlju za leto 1952. 

2. člen 
Zneski dohodkov in izdatkov, pobrani oziroma 

porabljeni na podlagi tega odloka, so sestavni del 
proračunskih dohodkov in Izdatkov po proračunu 
Okrajnega ljudskega odbora v Črnomlju za leto 1953. 

3. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 1953. 

Št. 551/2 
Črnomelj, dne 7. februarja 1953. 

Predsednik OLO- 
Janez žunič 1. T. 
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35. 

Na podlagi lb. člena, 64. člena 2. točke in v zvezi s 96. in 108. členom zakona o okrajnih ljudskih od- 
borih ter v skladu z zakonom o družbenem planu Ljudske republike Slovenije za leto 1953 izdaja 
okrajni ljudski odbor po sklepu III. seje okrajnega /bora in zbora proizvajalcev z dne 12. februarja 1953 

ODLOK 
o družbenem planu okraja Gorica za leto 1953 

1. člen 

Potrjuje   in   razglasi   se  družbeni    plan    okraja Gorica za leto 1953, ki se glasi: 

Družbeni bruto produkt, ustvaritev in razdelitev  sredstev  ter temeljni  proporci 

1.  poglavje 

DRUŽBENI BRUTO PRODUKT PO GOSPODARSKIH PANOGAH  [N  STROKAH 

Skupni  družbeni  produkt,  ki   bo  dosežen   v   letu 1953,  znaša  5,332.902 tisočev dinarjev. 
Od  tega skupnega produkta bo dosežen  v  posameznih   gospodarskih   panogah   in   strokah   družbeni 

bruto produkt v tehle zneskih in strukturi: 

i stroke 
Družbeni Struktura 

Gospodarska panoga • bruto 
piodukt Amortizacija 

Potrošni 
sklad 

Akumulacija 
in skladi 

Gospodarstvo okraja Gorica v    tisočih 
• 

d i ti u . j e v 
Skupaj: 5,332.902 698.850 2,065.039 2,569.013 

v tisočih dinarjev 
Industrija Skupaj: 

razdelje- 
2,312.928 254.997 343.013 1,714.918 

111  Proizvodnja   in " 
vanje električne energije 428.557 86.771 32.153 309.633 

111/ 1'roizvodnja in  predelava 
nekovin 946.269 77.400 96.541 772.328 

111  kovinska    industrija    in 
predelovanje kovin 30.210 2.490 8.026 19.694 

121  industrija gradbenega ma- 
teriala 72.016 7.311 34.13b 30.569 

122 I.esna industrija in 
•• izkoriščanje gozd lov 332.124 59.915 115.475 156.734 
124  Tekstilna industrija 311.150 8.000 23.500 279.650 
12"» Industrija usnja i in obutve 103.988 2.760 16.490 84.738 
127 Živilsko industrij a 88.614 10.350 16.692 61.572 
Kmetijstvo Skupaj: 1,594.790 76.110 1,218.680 300.000 

Državni sektor 32.760 1.760 20.000 11.000 
Zffdružni sektor 103.030 7.350 76.680 19.000 
Privatni sektor 1,459.000 67.000 1,122.000 270.000 

Gradbeništvo 

Skupaj: 

t 

446.927 60.300 190.800 195.827 

Promet 610.830 285.341 137.859 187.630 
511 Železniški promei 481.728 255.301 92.669 133.758 
515 Cestni promet 79.758 17.8% 28.690 35.172 
516 Poštni promet 47.344 12.144 16.500 18.700 
Trgovina Skupaj: 103.414 

82.771 

3.801 56.175 43.438 
Državni sektor 3.241 44.175 35.355 
Zadružni sektor 20,643 560 12.000 8.083 

Gostinstvo 
in turizem Skupaj: 75.072 

39.473 

3.911 31.673 39.488 
Državni sektor 1.956 15.495 22.022 
Zadružni sektor 33.750 1.850 15.053 16.847 
Privatni sektor 1.849 105 1.125 619 

Obrt Skupaj: 188.941 14.390 86.839 87.712 
Državni sektor 99.811 7.860 51.439 40.512 
Zadružni sektor 9.600 500 5.400 3.700 
Privatni sektor 79.530 6.030 30.000 43.500 
V akumulaciji je i zajet tudi prometni davek. 
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II. p u g 1 a v j e 

USTVARITEV SREDSTEV ZA OKRAJ GORICA 

Na obnuvîju okraja se bodo ustvarila « letu 1953 
tale  iredstva: 

Akumulacija in skladi 
državnih podjetij 

Prometni davek 
Dohodnina kmečkih gospo- 

darstev 
Dohodnina obrtnikov 
Dohodnina zadrug 
Druga dohodnina 

Davek od dediščine in daril 
Takse 
Dohodki   uradov  in  ustanov 
Drugi  dohodki 

Skupaj 

v tisočih dinarjev 

2,121.505 
185.350 

6.600 
4.000 
3.500 

118.000 

14.100 

13.300 

2,452.255 

Razlika med gornjim zneskom 2,452.255 in skupno 
akumulacijo in skladi iz l. poglavja v zneuku 2,569 013 
je nastala zato, ker sta v sredstvih, ustvarjenih na 
območju okraja prikazana za zadružni in privatni sek 
toT le dohodnina in prometni davek, ne pa prispevek 
za socialno zavarovanje in njihova lastna akumu 
lacija. 

III. poglavje 

RAZDELITEV   SREDSTEV,   KI   SE   USTVARJAJO 
V OKRAJU GORICA 

Sredstva, ki se ustvarjajo v okraju Gorica, se 
v skladu z zakonom o družbenem planu LR Slovenije 
za leto 1953 razdelijo takole: 

Akumulacija državnega 
sektorja skupaj 

Od tega za   razdelitev 
Del akumulacije za samo- 

stojno razpolaganje 
podjetij 

10% prispevkov za zdrav 
stveno zaščito od  po- 
trošnega sklada 

Ostanek  za delitev 
na zvezne sklade 
66.6% prispevek za zvezne sklade 

Ostanek   za delitev 
na republiške sklade 
38,7°/o prispevek za so- 

cialno zavarovanje 238.859 
57,5% prispevek za Inve- 

sticijske sklade 354595 
Ostanek za razdelitev 

na republiške In okrajne sklade 
40% prispevek za 

republiški proračun 
Ostanek   akumulacije 

za okrajni proračun 
Dohodnina kmečkih gospodarstev 

20% prispevek 
za republiški proračun 

Ostanek   za okrajni 
proračun 

Dohodnina obrtnikov 
sa okrajni proračun 

v tisočih dinarjev 

2,121.505 
2,001.272 

73.066 

80.27S      153.344 

1,847.928 
1,230.720 

617.208 

593.754 

23.454 

9.362 

118.000 

23.600 

14.072 

94.400 

6.600 

Dohodnina zadrug 
za okrajni proračun 

Druga dohodnina 
za okrajni proračun 

Prometni davek 
41% prispevek za repu- 

bliški proračun 
Ostanek   za okrajni 

proračun 
Drugi dohodki 

za okrajni proračun 
Dopolnilna sredstva okraja 
a) Del akumulacije za sa- 

mostojno razpolaganje 
podjetij 
Od tega se uporabi za 

potrebe delovnih  kolek- 
tivov znesek 

Ostanek   za  potrebe 
- okrajnega odbora 

b) Zaradi višjih stopenj 
akumulacije in skladov 
je presežen znesek aku- 
mulacije in skladov, pred- 
viden v družbenem planu 
LR Slovenije za 
Od tega se uporabi za 

potrebe delovnih ko- 
lektivov  znesek 

Ostanek   za potrebe 
okraja 

185.350 

75.994 

4.000 

3.500 

109.356 

13.300 

73.066 

63.514 

9.552 

120.233 

54.00T 

66.228 

Skupna   sredstva   okraja 

IV,   poglavje 

321.00S 

321.008 

RAZDELITEV OKRAJNIH  SREDSTEV 
Sredstva,   razpoložljiva   na   območju   okraja,   se 

razdelijo takole: 
v tisočih dinarjev 

Skupna sredstva okraja 
2. Razdelitev sredstev okraja ter lastnih 

sredstev podjetij in zadrug 

Družbeni skladi skupaj 
prosveta in kultura 
ljudsko zdravstvo 
socialno skrbstvo 
državna uprava 
mestni in občinski 

ljudski odbori 
proračunska rezerva   din 

Investicije skupaj 

rug «t 731.95 

280.00» 
din 59.444 
din 33.350 
din 22.077 
din 99.040 

din 56.189 
din 9.900 

420.495 
investicije mestnih 

in občinskih ljud- 
skih odborov iz 
sredstev okraja 

investicije Iz lastnih 
sredstev podjetij 

zadružne investicije 

din     9.552 

din 275.943 
din 135.00(1 

Razlika za splošne 
potrebe okraja, ki se bo, 
če bo ustvarjena, upora- 
bila v prvi vrsti za naj- 
nujnejše  neobvezne in- 
vesticije okraja 31.455 
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•        321.008 

280.000 

9.552 

31.456 

skupna sreds.tva okraja 
so razdeljena na 
družbene sklade 
Investicije mestnih in 

občinskih ljudskih 
odborov Iz sredstev 
okraja 

razlika za splošne 
potrebe okraja 

V. poglavje 
INVESTICIJSKA GRADITEV 

skupna vrednost v tisočih dinarjev 
investicijske graditve znaša 420.495 

Od tega: 
investicije v gospodarstvu 401.845 
Investicije za družbeni standard 18.650 

Važnejši objekti investicijske izgradnje v gospo- 
darstvu bodo tile: 

Obleki 
Produkcijska zmoglji- 
vost, ki »e bo dosegla 

po dovriitvl 

Industrija     cementa 
in salonita, Anhovo: 

Žičnica 
Klinker   skladišča 

Tovarna pohištva 
»Edvard Kardelje, 
Nova Gorica: 

Upravno   poslopje, 
skladišče, bazen za 
požarno vodo 

Tekstilna tovarna, 
Ajdovščina: 

Barvarna 

40.200    1953   118.000 t laporja 
22.000   1954   zboljšanje   kva- 

litete 

37.100   1953   večja   ekspeditiv- 
nost   r   delu   in 
večja požarna 
varnost 

18.900 1953 barvanje 2,005.000 
metrov bombaž- 
nih tkanin 

VI. poglavje 

STOPNJA  AKUMULACIJE IN  DRUŽBENIH 
SKLADOV 

Glede   na   temeljne  proporce  družbenega  plana 
LR Slovenije  se določijo  za podjetja   ha območju 
okraja tele stopnje akumulacije in družbenih skladov: 
otroka 111 Proizvodnja in  razdeljevanje  elek- 

trične energije 
Elektroenergetski »istem LRS 
Elektro Gorica, direkcija Kanal 
Soške elektrarne Doblar* 
Soške elektrarne Piave*, N. Gorica 

Stroka 116 Proizvodnjo in  predelava nekovin- 
skih rudnin 
Industrija cementa In salonita >15 

september«, Anhovo 
Stroka   117 Kovinska industrija in  predelo- 

vanje kovin 
Livarna »štrukelj«, Solkan 
Tovarna poljedel. orodja, Batuje 

Stroka 12-1  Industrija gradbenega materiala 
Solkanska industrija apna, Solkan 
Okrajna opekarna, Dombrava 

 Goriške opekarne, Bilje 

* Soške elektrarne Doblar in Piave zajamejo vee 
Postranske delavnosti. 

1370 
106 
203 

94 

800 

360 
110 

120 
55 
90 

Stroka 122 Lesna industrija in 
313 izkoriščanje gozdov 

Tovarna pohištva, Nova Gorica 
Invalidsko mizarsko podjetje . 

»Istok«, Miren 
LIP Ajdovščina 
LIP Postojna 

Stroka 124 Tekstilna industrija 
Tekstilna tovarna, Ajdovščina 

Stroka 125 Industrija usnja in obutve 
Tovarna  usnja,  Miren 
Tovarha čevljev >Jadranc, Miren 

Stroka 127  Živilska industrija 
Tovarna likerjev in sadnih izdelkov, 

Ajdovščina 
Mlinsko podjetje, Ajdovščina 

Stroka 211   Kmetijstvo 
Splošno kmetijsko gospodarstvo >N. 

Gorica« — Ajševica 
Državno posestvo  Lože 
Okrajno državno posestvo Vlpolže 
Ekonomija MLO Gorica — Nova 

Gorica 
Ekonomija Tovarne pohištva  >E. 

Kardelj«, Nova Gorica 

Gradbeništvo 
Stroka 412 Gradnje 

SGP Gorica, Nova Gorica 
SGP Primorje, Ajdovščina 

Promet 
Železniški promet — stopnja AS je 
določena z republiškim planom 

Stroka 511 

Stroka 515 Cestni promet 
Avtoprevozniško  podjetje   »Avto- 

promet« Gorica, Solkan 
Avtoobnova, Šempeter pri Gorici 

Mroka 516 Poštni promet — stopnja AS je do- 
ločena z republiškim planom 

Stroka 611 
do 617 

Stroka 648 
do 619 

Stroke 711 
do 712 

120 

117 
160 
160 

1190 

1000 
290 

88 
110 

55 
55 
55 

55 

55 

101 
105 

Trgovina 
Trgovsko podjetje  Vino Gorica 

Solkan 
Odpad, podjetje za promet 

z odpadki 
Za vsa druga državna trgovska pod- 

jetja 

Gostinstvo in turizem 
Za vsa državna podjetja 

Obrt 
Krajevni mlin. Bilje 
Krajevni mlin, Grgar 
Krajevni mlin, Miren 
Krajevni mlin, Ozeljan 
Krajevni mlin, ReniSe 
Mestni mlin, Solkan 
Krajevni mlin, Vlpolže 
Valjèod mKn, Vrtovin 
Klavno podjetje, Vipave 
Občinska mesnica, Ajdovščina 
Občinska mesnica, Kanal 
Občinska mesnioa, Lokav.ec gei Aj- 

dovščini 

125 
120 

•0 

80 

60 

55 

80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
70 
70 
70 
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Občinska mesnica, Sempas 70 
Občinska mesnica, Vipava 70 
Občinska mesnica, Zali hrib 70 
živinopromet, Solkan 70 
Agroservis, Šempeter pri Gorici 60 
Mehanična delavnica, Šempeter 60 
Elektromontersko podjetje, Nova 

Gorica 60 
Radio delavnica, Ajdovščina 60 
Krajevno mizarsko podjetje, Branik 60 
Krajevno mizarsko podjetje, Selo- 

Črniče                         . 60 
Krajevno mizarsko mehanično pod- 

jetje Trnovo 60 
Obrtno podjetje lesnih izdelkov, 

Čepovan 60 
Mizarska delavnica. Črni vrh 60 
>IMA<, industrija apna in marmor- 

ja. Miren 60 
Knjigoveznica, Šempeter 55 
Remontno podjetje, Ajdovščina 55 
Remontno podjetje, Kanal 55 
Remontno podjetje, Solkan 55 
Remontno podjetje, Šempeter 55 
Remontno podjetje, Vipava 55 
Vsa druga proizvodna in uslužnost- 

na državna obrt 50 

V Izračunu stopenj prometni davek ni upoštevan, 

2. člen 
Gospodarski svet OLO Gorica je pooblaščen, da 

v nujnih primerih spremeni kvote in stopnje tega 
družbenega plana, vendar tako, da je zagotovljen 
znesek za zvezne in  republiške sklade. 

Vse spremembe predloži gospodarski svet v po- 
trditev  okrajnemu   ljudskemu  odboru. 

3. člen 
Ta- odlok velja od dneva objave, njegovo dolo'čbe 

pa se izvajajo od 1. januarja  1953. 

Št.  1. 34/2-53 
Nova Gorica, dne 12. februarja  1953. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec 1. r. 

36. 

Na podlagi 17-, 19. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih izdaja Okrajni ljudski odbor Gorica 
na svoji 3. redni skupni seji okrajnega zbora in zbo- 
ra proizvajalcev z dne 12. II. 1953 , 

ODLOK 
o proračunu okrajnega ljudskega odbora Gorica 

za leto 1953 

1. člen 
Okrajni proračun za leto 1953 s posebnimi prilo- 

gami obsega: 
1. okrajni proračun: 
z dohodki v znesku 
in izdatki v znesku 
2. predračune  ustanov s 

njem: 
z dohodki v znesku 
in izdatki  v  znesku 
in presežkom izdatkov 

255,659.000 din 
255,659.000 din 

samostojnim finansira- 

282,031-970 din 
283,976.970 din 

1,945.000 din 

.   2. člen o 
Primanjkljaji v predračunskih ustanovah s sa- 

mostojnim finansiranjem, ki znašajo skupaj 1,945.000 
dinarjev, se krijejo z dotacijami Iz okrajnega pro- 
računa. 

3. člen 

Gospodarski svet OLO Gorica je pooblaščen, da 
razdeli izdatke, ki so določeni za predračune okraj- 
nih organov, ki bi se v letu 1953 odpravili, spojili 
ali spremenili, na novoustanovljene okrajne organe. 
Tako določene predračune okrajnih organov pošlje 
gospodarski svet OLO Gorica v potrditev odboru za 
gospodarski plan in finance. 

4. člen 

Predsednik okrajnega sveta za gospodarstvo je 
pooblaščen, da sme pregledovati osebne in material- 
ne izdatke v predračunih okrajnih organov in usta- 
nov in kontrolirati uporabo dotacij Iz okrajnega pro- 
računa. 

5. člen 

Osnutke pravnih predpisov organov okrajnega 
ljudskega odbora, ki predvidevajo nove ali večje 
proračunske izdatke, je treba poslati poprej v po- 
trditev gospodarskemu  svetu OLO Gorica. 

6. člen 
Kolikor še ni Izdana dokončna odločba o siste- 

matizaciji, se more število uslužbenskih mest v okraj- 
nih organih in ustanovah povečati samo s potrditvijo 
državnega sekretarja za proračun in državno admi- 
nistracijo LRS. 

Nove postavitve so dovoljene samo v mejah po- 
trjene sistematizacije, če so v ta namen zagotovljena 
v proračunu potrebna finančna sredstva. 

7. člen 

Predsednik gospodarskega sveta OLO Gorica 
lahko ustavi izplačevanje osebnih izdatkov, ki niso 
v skladu z zakonitimi predpisi. Če se pristojni od- 
redbodajalec ne strinja z ustavitvijo, odloči o tem 
Okrajni ljudski odbor Gorica. 

8. Člen . 
Ta odlok velja od dneva sprejema, uporablja pa 

se od 1. januarja 1953. 
Št. Pov 34/2 
Nova Gorica, dne 12. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec 1. r. 

37. 

Na podlagi 3. točke 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih izdaja Okrajni ljudski odbor Gorica 
na svoji 3. redni seji okrajnega zbora in zbora pro- 
izvajalcev dne 12. II. 1953 

ODLOK 
o sklepnem računu okrajnega ljudskega odbora 

Gorica za leto 1951 

1. člen 
Potrjuje se okrajni zaključni račun za leto 1951, 

sestavljen po predpisih 37. člena temeljnega zakona 
o proračunih in 39. člena  uredbe o Izvajanju  pro- 
računa. 
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LJUDSKE  REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik X Priloga 8. kosu z dne 26. marca 1953 Štev. 8 

Odbornikom ljudskih odborov, podjetjem, ustanovam, 
uslužbencem in drugim sporočamo: 

tf LJUDSKA   UPRAVA »• številka 2 je izšla 

in prinaša na uvodnem mestu obrazložitev dr. Marijana 
Breclja o ustavnem zakonu in temeljih družbene in 
politične ureditve in o organih oblasti Ljudske republike 
Slovenije, dalje članek o nekaterih vprašanjih iz prakse 
o upravnih sporih, članek o nalogah ljudskih odborov pri 
popisu prebivalstva, članek o izvršitvi odločbe o prekrških, 
članek o ugotavljanju strokovne izobrazbe pri delavcih. 

Poleg tega zelo aktualnega gradiva vsebuje številka 
nekaj zanimivih primerov iz prakse vrhovnega sodišča v 
upravnih sporih, dalje tehten prispevek o disciplinski od- 
govornosti, postopku in kazni v zavodih s samostojnim 
linansiranjem in v gospodarskih podjetjih ter odločbe iz 
prakse senata za prekrške. Praktično zelo poučno gradivo 
zaključujejo odgovori »Ljudske uprave« na razna vpraša- 
nja ter pregled važnih pravnih predpisov. 

»Ljudska uprava« izhaja mesečno, letna naroč- 
nina znaša 360 dinarjev. Naročajte jo pri »Uradnem listu 
LRS«, Ljubljano, Erjavčeva 11 a, poštni predal 336, številka 
tekočega računa 601-T-157. 

Razglasi in objave 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpisi 
475. 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Pri- 
morje«,  Ljubljana,  (Celovška  30a). 

Poslovni predmet: Opravljanje 
ysch zadev, ki spadajo v področje 
gostinskega obrata gostilne. 

Ustanovitelj podjetja: MLO glav- 
nega mesta Ljubljane, odločba 
"• 146/1952 z dne 23. IV. 1952. 
„ Organ gospodarske uprave je 
3vet za gospodarstvo MLO gl. me- 
sta Ljubljane. 

Za podjetje podpisujejo: 
Ercegovič  Marjan,  upravnik,  sa- 

mostojno, v obsegu zakonitih poob- 
lastil   in   pravil   podjetja;   Korošec 
,7*4,  knjigovodja,   ki  »podpisuje 
Al    ie   po   47>   'aenu   szd?P; ^•1 

'v'enka, blagajnik,  ki  podpisuje v 

odsotnosti   upravnika   ali   računo- 
vodje, v istem obsegu. 

MLO glavnega mesta Ljubljana 
oddelek za gospodarstvo 

dne 12. marca 1953. 
G-št. 1876/53 1552 

4,76. — 
Besedilo: Trgovske podjetje OZZ 

Kočevje. 
Poslovni predmet: Prodaja kme- 

tijskih pridelkov, sadja, zelenjave, 
kmetijskih strojev, gradbenega ma- 
teriala, reprodukcijskih sredstev 
živil jn gospodarskih potrebščin na 
drobno. 

Ustanovitelj: Upravni odbor 
••••••• zadružne zveze Kočevje 
dne 22. XII. 1952. 

Podjetje je pod gospodarsko upra- 
vo Okrajne zadružne zveze Kočevje. 

Za podjetje podpisujejo: 
Vodopivec Jože, upravnik, v vseh 

zadevah samostojno; v njegovi od- 
sotnosti pa Pavlin Jože, komercia- 
list; v finančnih zadevah pa poleg 
upravnika Rus Edvard, računovodja, 
v njegovi odsotnosti Lavrič Rezka, 
blagajnik, vsi pa v skladu s pravili 

•?- očevje, odd. za gospodarstvo 
dne 21. februarja 1953 

Št. 362/1-53        '    1369 

4??. 
Besedilo: Križevske opekarne. 
Poslovni predmet: Izdelovanje 

opečnih izdelkov iz gradbenega ma- 
teriala, nilh prodaja ter izdelova- 
nje potrebnega pomožnega materi- 
ala za lastne potrebe. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Lju- 
tomer, svet za gospodarstvo. 

Za podjetje podpisuje: 
Svenšek Rudolf, direktor, samo- 

stojno, po zakonitih pooblastilih in 
pravilih podjetja. 
OLO Ljutomer, odd. za gospodarstvo 

dne 5. marca 1953 
št II-848/1-53 1497 

478. 
Besedilo:    Krajevna    trgovina, 

Pekre (Št. 13). 
Poslovni predmet: Nabava in pro- 

daja špecerijskega, kolonialnega, 
manufakturnega, galanterijskega 
blaga, železnine, usnja, stekla, ku- 
riva in tobačnih izdelkov na drobno. 

Ustanovitelj In gospodarski vodi- 
telj podjetja: Občinski LO Pekre- 
Limbuš. 

Za podjetje podpisujejo: 
Lepenek Nežka, upravnik, neome- 

jeno, Škofca Jožica, računovodja, ki 
sopodpisuje z upravnikom v finan- 
čnih zadevah. 

Št. H-1804/1-53 1465 
Besedilo: Krajevna žaga, Pekre 

(št. 13). 
Poslovni predmet: Razrez hlodo- 

vine. 
Ustanovitelj in gospodarski vodi- 

telj podjetja: Obč. LO Pekre-Lim- 
buš. 

Za podjetje podpisujeta: 
Kaudek Alojz, upravnik, neome- 

jeno in Škofca Jožica, računovodja, 
ki sopodpisuje v finančnih zadevah, 
skupaj z upravnikom. 

It. II-1805/1-53 1462 
Besedilo: Krajevni mlin, Pekre 

(št. 17). 
Poslovni predmet: Mletje žita. 
Ustanovitelj in gospodarski vodi- 

telj podjetja: Občinski LO Pekre- 
Limbuš. 

Za podjetje podpisujeta: 
Graber Ivan, neomejeno in škofca 

Jožica, računovodja, skupaj z uprav- 
nikom, v finančnih zadevah. 

Št. IM803/Ì-53 1464 
OLO Maribor okolica 

oddelek za gospodarstvo 
dne 27. februarja 1953. 

479. 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 

Podlehnik. 
Poslovni predmet: Kmetijska de- 

lavnost, pridelovanje, predelav« in 
prodaja kmetijskih pridelkov. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Ptuj, 
sklep št. 1-892/1-53 z dne 28. II. 1953. 

Za podjetje podpisuje: Jureš An- 
ton, direktor, samostojno, v obsegu 
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zakonitih   pooblastil  in  pravil pod- 
jetja, ter Košar Brigita, računovod- 
ja, sopodpisuje listine po 47. členu 
szdgp. 

OLO  Ptuj,  odd.  za  gospodarstvo 
dne 5. marca 1953. 

Št. II/12-778/3-53 1489 
480. 

Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 
Zavrč. 

Poslovni predmet : Vinogradniška, 
sadjarska, poljedelska in živinorej- 
ska proizvodnja, vnovčevanje pro- 
izvodov v predelanem ali neprede- 
lanem stanju in sklepanje in uprav- 
ljanje vseh drugih s tem povezanih 
poslov. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Ptuj, 
sklep z dne 28. II. 1953, št. 1-893/1-53. 

Za podjetje podpisujeta: 
Babič Netko, direktor, v mejah 

zakona in pravil, Žula Ivan, raču- 
novodja, sopodpisuie listine po 47. 
členu szdgp. 

OLO Ptuj, odd. za gospodarstvo 
dne 6. marca  1953. 

Št. H/12-779/4-53 1491 

481. 
Besedilo: Gostilna »Olševa«, črna 

Koprivna. 
Poslovni predmet: Vsa dela go- 

stinske stroke. 
Ustanovitelj in upravni voditelj: 

Občinski LO Črna. odločba št. 29/1 
z dne 7. I. 1953 

Za podjetje podpisujejo: 
. Dežman Anton, poslovodja, Ladi- 

nlk Gustav in Reiter Ivan. 
OLO Slovenj Gradec 

oddelek za gospodarstvo 
dne 12. februarja  1953. 

Št. ÏV/27-137/9-53 1382 
482. 

Besedilo: Gostilna »Pece« v črni 
Poslovni  predmet:  Vsa  dela go- 

st-nske stroke. 
Ustanovitelj  In  upravni  voditelj: 

Obč. LO Črna, odločba št. 29/1 z dne 
7, I. 1953. 

Za podjetje podpisujejo: 
Hovnik Stanko, poslovodja, Ladi- 

nlk Avgust in Reiter Ivan 
OLO Slovenj Gradec 

oddelek za gospodarstvo 
dne 13. februarja 1953. 

Št. IV/29-137/13 1383 

Spremembe 
483. 

Besedilo:   »Tovarna   dekorativnih 
tkanin«, Ljubljana. 

Izbriše se Srebot Marija in vpiše 
Kante Andreja,  računovodja, so- 

Eodpisuje listine po 47. členu szdgp. 
Iržavni sekretariat za proračun in 

drž. administracijo LRS, Ljubljana 
dne 21. februarja 1953. 

Št.  243-93-1953 1506 
484. 

Besedilo: >Tovarna glasbil«, Men- 
geš. 

Vpišeta se 
Guček Maks, obratovodja, ki pod 

plsuje v odsotnosti direktorja, v 
{stem obsegu, in Marinšek Francka, 

knjigovodja,  ki  sopodpisuje  v 
sotnosti   računovodje,  v   istem  ob- 
segu. 
Državni sekretariat za proračun In 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 27. februarja 1953. 
Št. 243-97-1953 1508 

483. 
Besedilo: Trgovsko izvozno pod- 

jetje za domačo in umetno obrt 
»Dome v Ljubljani. 

Izbriše se dr. Zidarič Boris in 
vpiše 

Gorjan Leopold, direktor, ki pod- 
pisuje samostojno, v obsegu zak. 
pooblastil in pravil podjetja. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 5. marca 1953. 
Št  III-72/1-1933 1510 

486. 
Besedilo: Državno trgovsko pod- 

jetje. Miren v Mirnu. 
Gospodarski voditelj odslej: Obč. 

LO Miren. 
Poslovni predmet odslej: Trgova- 

nje z mešanim in tekstilnim bla- 
gom, z obutvijo, pohištvom, sadjem 
in zelenjavo ter kruhom in slašči- 
cami. 

Št.   11/2,105/24-53 1429 

Besedilo: Krajevno krojaško pod- 
jetje v Vipavi. 

Besedilo odslej: Krojaško podjet- 
je, Vipava. 

Gospodarski voditelj odslej: Obč. 
LO Vipava. 

Izbrišeta se Krapež Ernest in Ši- 
rok Franc ter vpišeta 

Semiž   Ivo,   upravnik,  in   Krapež 
Franc ìL Premrl Vinko, ki bosta so- 
podpisovala z upravnikom. 
OLO Gorica, odd. za gospodarstvo 

dne 24. februarja 1953. 
Št. II-2-105/18-53 1425 

487. 
Besedilo: Krajevna gostilna, 

Avče. 
Besedilo odslej- Gostilna »Lipa«, 

Avče. 
Gospodarski voditelj odslej: Obč. 

LO Kanal. 
Izbrišeta se Bukovec Terezija in 

Križnic Stanko ter vpišeta 
Križnic Andrej in Gorjup Ivan. 

OLO Gorica, odd. za gospodarstvo 
dne 3. marca 1953. 

Št. •-2-105/19-53 1479 
488. 

Besedilo: Gorenjska tiskarna, 
Kranj. 

Gospodarski   upravni   organ   od- 
slej: Mestni odbor OF Kranj. 
LO MO Kranj, odd. za gospodarstvo 

dne 3. marca 1953 
Št. 4052 1530 

489. 
Besedilo:    Kino-podjetje,    Kranj. 
Besedilo odslej: Kinematografsko 

podjetje, Kranj. 
Vpišejo se novi obrati: Letni kino 

Partizan«, .Kino »Zadružnik«, Bife 
»Kino Storžič«, Bife »Kino Parti- 
zan«, 

Izbrišeta se Jarc Janez in Ažman 
Karol ter  vpišeta 

Seršen   Vajukia,   knjigovodja,   in 
Mikec Dana, blagajnik. 
LO MO Kranj, odd. za gospodarstvo 

dne 3. marca 1953. 
Št. 822 1531 

490. 
Besedilo: sPremogokop in glino- 

kop« Globoko, skrajšano »Rudnik 
Globoko«. 

Izbriše se  Pavlic  Lvuid  In   vpiše 
Maričič Ivo, z Istimi pooblastili. 

OLO  Krško,  odd.  za   gospodarstvo 
dne 13. februarja 1953 

Št.   1985/2-1953 1294 
491. 

Besedilo:   Mestna   krojaška   de- 
lavnica, Brežice. 

Besedilo odslej: Mestna krojaška 
delavnica  »v  likvidaciji«,  Brežice. 

Izbrišejo se Vrenko Karel, Spačal 
Karel, Kodrič Rezlka in Sečen 
Anica. 

Št. 3336/1-53 1519 
Besedilo: Mestna menza, Brežice. 
Besedilo odslej: Mestna menza >v 

likvidaciji«, Brežice. 
Izbrišejo se Vrenko Karel, Rožer 

Fani, Rugel Anica in škrobič Sa- 
veta. 

3335/1-53 1518 
Besedilo: Mestna slaščičarna, Bre- 

žice. 
Besedilo odslej: Mestna slaščičar- 

na >v likvidaciji«, Brežice. 
Izbrišejo se Vrenko Karel Stra- 

šek Karel, Rugel Anica in Kostevc 
Mira 

Št. 3337/1-53 1520 

Besedilo :Mestna šiviljska delav- 
nica, Brežice. 

Besedilo odslej: Mestna šiviljska 
delavnica  »v  likvidaciji«,  Brežice. 

Izbrišejo se Vrenko Karel, Janko- 
vič Ivanka, Kodrič Rezika In Vo- 
grinc Marija. 

Št. 3358/1-53 1516 

Podjetja so prešla v likvidacijo 
1. III. 1953. V likvidacijski komisiji 
so: Zorko Franjo, predsednik, To- 
pllšek Maks, Likvidator, Vrenko Ka- 
rel, cerne Vlado in Švajger Stanko, 
člana komisije. 
OLO Krško, odd. za gospodarstvo 

dne 10. marca 1953. 
492. 

Besedilo:      Krajevna      gostilna, 
Stična. 

Izbriše se Bašelj Jože In vpiše 
Lavrič Zvonko, poslovodja. 

OLO Ljubljana okolica 
oddelek za gospodarstvo 
dne 30. januarja  1953. 

VII-400-6-1933 1514 
493. 

Besedilo: Trgovsko podjetje, Lo- 
vrenc na Pohorju. 

Besedilo odslej: Trgovsko pod- 
jetje »Preskrba«, Lovrenc na Po 
iiorju. 

Izbrišeta se Torej Mirko in Perti- 
nač Hecbnka ter vpiše 
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Kas Jakob, knjigovodja, ki so- 
podpisuje po zakonitih pooblastilih 
in pravilih ter poslovodja posloval- 
nice II, ki podpisuje neomejeno. 

OLO Maribor okolica 
oddelek za gospodarstvo 
dne 24. februarja 1953. 

St.   11-1248/2-1953 1430 
494. 

Besedilo: Krajevna mesnica, Le- 
nart v Slov. goricah. 

Besedilo odslej. Mesnica in klav- 
nica, Lenart v Slov, goricah. 

Izbrišejo se Brumen Marjeta, 
Breznik Franc, Hercog Natalija In 
vpiSe 

Felzer Anica, knjigovodja, ki so- 
podpisuje po zakonitih pooblastilih. 

Št, 11-1696/2-1953 1431 
Besedilo: Krajevno krojaško pod- 

jetje, Lenart v Slov. gor. 
Besedilo odslej Jirojaštvo, Lenart 

v Slov. gor. 
Izbrišeta se šiker Ivan in Hercog 

Natalija ter vpiše 
Kristl Emilija, knjigovodja, ki so- 

podpisuje po zakonitih pooblastilih. 
Št.   II-1692/2-53 1433 

Besedilo: Parna pekama, slašči- 
čarna, metlicama in izdelovalnica 
sodavice in pokalic, Lenart v Slov. 
goricah. 

Besedilo odslej: Parna pekarna, 
slaščičarna in medicama, Lenart 
v Slov. gor. 

Izbrišeta se Filipič Anton in Brez- 
nik Franc ter vpise 

Brumen   Marjeta,   poslovodja,   ki 
Ï»odpisuje neomejeno, in Kristl Emi- 
ija, ki sopodpisuje po zakonitih po- 

oblastilih. 
Št. II-1693/2-53 1432 

Besedilo: Okrajna lesna industri- 
ja. Pesnica. 

Besedilo odslej: Okrajna mizarska 
delavnica, Pesnica. 

Poslovni predmet odslej: Pohišt- 
vena in stavbna mizarska dela. 

Št. II-1606/2-53 1466 
OLO Maribor okolica 

oddelek za gospodarstvo 
dne 27. februarja 1953. 

495. 
, Besedilo: Podjetje za impregna- 

cijo lesa, Hoče pri Mariboru. 
Poslovni predmet odslej: Nakupo- 

vanje lesa za predelavo in impreg- 
niranje železniških pragov, drogov, 
kock za tlakovanje in raznega stavb- 
nega lesa ter impregniranje lesa po 
naročilih. 

.   Št. •-1362/3-1953 1476 
Besedilo: Krajevna trgovina, Pod- 

velka. 
. Bosedilo odslej: Trgovsko podjet 
Je »Pohorje«, Podvelka. 

Izbrišeta se Lavko Viktor in Sed- 
mak Vilko ter vpise 

Požauko Štefka, knjigovodja, ki 
sopodpisuje po zakonitih poobla- 
stilih. 

Št. II-9447/3-52 1477 
OLO Maribor okolica 

oddelek   za   gospodarstvo 
dne 3. marca  1953, 

496. 
Besedilo: Gospodarsko podjetje 

MLO Slov. Bistrica >Hotel Beograd«. 
Podjetje je prešlo z odločbo OLO 

Maribor okolica, Tajn št. 1-1625/1- 
53 z dne 18. II. 1953 pod začasno pri- 
silno upravo. 

Izbrišeta se Podbraški Karel in 
Pelko Josip ter vpišeta 

Suša Mirko, upravnik, ki podpi- 
suje neomejeno, in Bizovičar Mari- 
ja, knjigovodia, ki sopodpisuje po 
zakonitih pooblastilih. 

OLO Maribor okolica 
oddelek za gospodarstvo 

dne.3. marca 1953. 
Št.  II-1625/2-53 1475 

497. 
Besedilo: Mestno gostinsko pod- 

jetje Metropol, Novo mesto. 
Izbriše se Zupančič Franc in 

vpiše 
Pintar Rudolf, ki bo podpisoval 

v smislu 13. in 47. člena szdgp, v 
primerih 47. člena skupaj z glavnim 
knjigovodjo Nahtigal Pavlo; kot 
namestnik enega ali drugega bo so- 
podpisoval Zupančič Alojzij, refe- 
rent za gospodarstvo LO MO Novo 
mesto. 

OLO Novo mesto 
oddelek  za gospodarstvo 

dne 11. marca 1953. 

št. II-2754/1-53 1550 

498. 
Besedilo: Zidarsko in tesarsko 

obrtno podjetje, Gotna vas. 
Izbriše se Plevnik Franc in vpiše 
štangelj Alojz, ki podpisuje sa- 

mostojno, v primerih po 47. členu 
szdgp pa skupaj z Grilom Karlom, 
tajnikom Obč. LO Gotna vas. 

OLO Novo mesto 
oddelek za gospodarstvo 

dne 13. marca 1953. 
št.  11-2859/1-53 1548 

499. 
Besedilo: Mesarija trga Radlje ob 

Dravi. 
IzbriSe ee Maček Franc in vpišejo 
Blaznlk   Matija,  poslovodja,   Ha- 

mer Franc, pomočnik, Petroviî Ro- 
zallja, hon. računovodja. 

OLO Slovenj Gradec 
oddelek za gospodarstvo 

dne 10. februarja 1953. 
Št 195•1-137/43-53 1352 

300. 
_ Besedilo: Krajevno gostinsko pod- 
jetje, črna. 

Podjetje se reorganizira. 
V likvidacijski komisiji so: 
Ladinik  Avgust,  predsednik, Vo- 

dovnik Albert in  Ramšak  Avgust, 
člana. 

OLO Slovenj Gradec 
oddelek »a gospodarstvo > 
dne 12. februarja 1953. 

St. 7//II-137/8 1353 

501. 
Besedilo: Obrat »Fina mehanika« 
Obrat v sklopu Obrtnega podjet- 

ja MLO Tolmin preide s 1. februar- 
jem 1953 v likvidacijo. Člani likvi- 
dacijske komisije so: Rutar Janko, 

fredsednik,  Rutar  Anton  in Logar 
rane, člana. 

OLO Tolmin, odd. za gospodarstvo 
dne 4. marca 1953. 

Št  II/4-36/39-53 1500 
502. 

Besedilo: Mizarsko-kolareka de- 
lavnica, Dole pri Litiji. 

Podjetje je z 20. VIII. 1952 prešlo 
v likvidacijo. Člani likvidacijske 
komisije so: Zupan Anton, predsed- 
nik, Grčar Franc in Pavlin Leo- 
pold, člana. 
OLO Trbovlje, odd. za gospodarstvo 

dno  5.   marca   1953. 
Št. 375/3-53 1475 

Izbrisi 
503. 

Besedilo: Ljutomerske opekarne, 
Križevci pri Ljutomeru. 

Ker je z odločbo vlade LR Slove- 
nije, št. II-139/1-53 z dne 26. I. 1955 
prenehalo s poslovanjem. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 7. marca 1953. 
Št. •-102/1-1953 1512 

504. 
Besedilo: Gostilna >Pri tovarišu«, 

družbene organizacije OF — Sol- 
kan. 

Ker je prenehala poslovati. 
OLO Gorica, odd. za gospodarstvo 

dne 20.   januarja  1953. 
Št  It/2-105/4-53 UIT 

505. 
Besedilo:    Krajevno   čevljarstvo, 

Pirniče, v likvidaciji. 
Ker je likvidacija končana. 

OLO Ljubljana okolica 
oddelek za gospodarstvo 
dne 17. februarja 1953. 

VIL št 6S0/2-1953 1529 
506. 

Besedilo: »Mestne lekarne, Ma- 
ribor« (Maribor, Partizanska 1). 

Ker se podjetje razdružuje in se 
ustanovijo javne lekarne kot gospo- 
darske ustanove s samostojnim fi- 
nansiranjem. 
MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne 27. januarja 1953. 
Št II Pov 4/15 1413 

507. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Vi- 

no«,  OLO  Poljčane. 
Zaradi prenosa v pristojnost 

Okrajne zveze kmetijskih zadrug, 
Maribor. 

OLO  Maribor okolica, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 27. februarja 1953. 

Št.   11-1415/1-53 1465 
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508. 
besedilo: Mestno gostinsko pod- 

jetje >Pivo-depo« v Murski Soboti. 
Zaradi združitve s Trgovskim 

podjetjem »Pridelki« v Murski So- 
boti. 

OLO Murska Sobota 
oddelek  za  gospodarstvo 

dne 10. marca  1953 
Št •-2564/1-53 1532 

509. 

Besedilo: Otroška restavracija 
MLO Idrija. 

Zaradi spojitve z gostinskim pod- 
jetjem »Soča« v Idriji. 

Št.   11/4-36-26-53 1403 

Besedilo: Krajevna gostilna z 
mesnico, Podbrdo. 

Zaradi prehoda v sklop Kmetij- 
ske zadruge Podbrdo. 

Št.  II/4-36/21-53 1401 

OLO Tolmin, odd. za gospodarstvo 
dne 23. februarja 1953. 

510 . 
Besedilo: .»Vodovod« KLO Dol 

pri Hrastniku. 
Ker je prešlo v ustanovo s samo- 

stojnim finansiranjem. 
OLO Trbovlje, odd. za gospodarstvo 

dne 7. marca  1953. 
Št.   1334/1-53 1524 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

Zadružni registei 

Register 
invalidskih podjetij 

Spremembe 
511. 

Besedilo: Invalidsko podjetje 
>Fotolik«, Ljubljana. 

Izbrišeta se Kopeeky Dolfe in 
Žitnik Marija ter vpišeta 

Đaulič Niko. direktor, ki podpisu- 
je samostojno, v obsegu pooblastil 
določenih v pravilih podjetja; Pe- 
rovšek Vinko, knjigovodja, sopod- 
pisuje listine računovodskega po- 
mena. 
Državni'sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 25. februarje 1953. 

Št. 243-96-1953 1513 

512. 
Besedilo: Invalidsko podjetje 

»Domača obutev«:, Vipava. 
Ker je bilo z, odločbo gl. odbora 

Zveze VVI SloVenlje, št. II/4-4/53 z 
dne 22   XII.  1952 ukinjeno. 
Državni sekretariat za proračun in 
djž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 28. februarja  1953. 

Et 243-84/1-1953 1514 

Vpisi 
513. 

Besedilo: Centralna dijaška ku- 
hinja,   Ljubljana,   Kidričeva   9. 

Naloçe ustanove: Nuditi učencem 
osnovnih šol, dijakom in učencem 
v gospodarstvu zaposlenih staršev, 
vozačem in siromašnim zdravo in 
tečno hrano po najnižji ceni, da se 
jim omogoči redno šolanje in zdrav 
telesni  razvoj. 

Ustanovitelj ustanove: MLO glav- 
nega mesta Ljubljana, odločba 
Tajn št 124-1953 z dne 15. I. 1953. 

Ustanova spada pod upravo sve- 
ta za prosveto in kulturo MLO 
glavnega  mesta  Ljubljana. 

MLO glavnega mesta Ljubljana 
oddelek  za  gospodarstvo 
dne 27. februarja  1953. 

G-št.   1549/53 1436 

514, 
Besedilo: Gospodarska pisarna, 

Celje, skrajšano »Ekopisc, Celje. 
Naloge ustanove: Dajanje knjigo- 

vodskih navodil, komercialno finanč- 
na instrukcija, dajanje gospodar- 
skih nasvetov, sestavljanje gospo- 
darskih vlog in pritožb, opravlja- 
nje revizij, zastopanje pred držav- 
no arbitražo in komisijska prodaja 
nepremičnin. 

Ustanovitelj in organ za upravo 
ustanove: MLO Celje, odločba št. 
16S1/1952-5. 

Za ustanovo podpisujejo: 
Čevnik Franc, v. d. ravnatelja, sa- 

mostojno, v okviru zakonitih do- 
ločil in pravil ustanove, ter Vudler 
Zoran, pravni referent sveta za 
gospodarstvo, ki sopodplsuje listine 
finančnega pomena. 

MLO  Celje,  odd.   za  gospodarstvo 
dne 3. februarja 1953. 

Št. II-1010/1-53 1228 
515. 

Besedilo: Dom onemoglih, Pod- 
brdo. 

Delovno področje: Oskrbovanje 
starih in onemoglih oseb, ki so po- 
trebne splošne domske oskrbe. 

Ustanovitelj: OLO Tolmin, odloč- 
ba Št, 1.-18/1-1-1953 z dne 17, I, 1953. 

Gospodarski voditelj: OLO Tol- 
min, svet za ljudsko zdravstvo in 
socialno politiko. 

Za ustanovo podpisujeta: 
Laharnar   Ludvik,   upravnik   in 

Žuber Julka,  računovodja. 

OLO Tolmin, odd. za  gospodarstvo 
dne  5.  marca   1953. 

et 11/4-72/1 1501 

Vpisi 
162. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Bcsnici. 

Na ustanovnem zboru 8. II. 1953 
je bila zadruga ustanovljena za ne- 
določen čas in deluje po potrjenih 
pravilih. 

Osnovni delež 100 din znaša z 
1 ha en osnovni delež, z 2 ha dva 
osnovna deleža, s 3 ha tri osnovne 
deleže, od 3 ha dalje pa pet osnov- 
nih deležev. Družinski člani pla- 
čajo en osnovni delež. Vsak zadruž- 
nik jamči za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom svojih ob- 
veznih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Za zadrugo podpisujeta po dva čla- 
na upravnega odbora, od katerih 
lahko nadomešča enega po uprav- 
nem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: Kle- 
menčič Jože, Nemilje 5, Bester Ja- 
nez, Zg. Besnica 54, kmeta; Kalan 
Janko, kmečki sin, Zg. Besnica 69, 
Berce Franc, Zg. Besnica 11, Knific 
Janez, Zg. Besnica 21, Kozjek Franc, 
Zg. Besnica 50, Pogačnik Janez, Zg. 
Besnica 57, kmetje. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 16. marca  1953. 

Zt •/53-Zadr VIII 95/1      2877 
163. 

Besedilo: Zadružno mlinsko pod- 
jetje OZZ Maribor (Košaki, Sent- 
ii jska cesta). 

Podjetje je bilo ustanovljeno na 
seji OZZ Maribor 22. I. 1953. 

Upravni odbor šteje 3 člane. 
Za podjetje podpisujeta 
Grešovnik Viktor, upravnik in 

Slanic Franc, računovodja, Mari- 
bor 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 9. februarja 1953. 

Zadr VI 132 2029 

164. 
Spremembe 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j. Velike Žablje. 

Po sklepu izrednega občnega zbo- 
ra 10. XII. 1952 je zadruga prešla v 
likvidacijo. 

Besedilo: kakor doslej, s pristav, 
kom: »v likvidaciji«. 

Likvidatorji so kmetje Bat Franc, 
Velike žablje, štor Rado, Velike 
Žablje, Merkelj Rafael, Velike Žab- 
lje. 

Okrožno  sodišče v Gorici 
dne 28. februarja 1953. 

Zt 155/48-52 2478 
165. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v 
Dornbergu. 

Z ozirom na zakon o razdelitvi 
LRS na mesta, okraje In občine 
(Uradni list LRS, št. 11 iz leta 1952) 
se vpišejo spremembe: 
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Besedilo. Kmetijska zadruga • 
Zalem hribu. 

Na podlagi sklepov občnega zbo- 
ra Kmetijske zadruge v Zalem hri- 
bu z dne 21. XI. 1952 in občnega 
zbora Kmetijske zadruge v Zalo- 
ščah z dne 8. V. 1952 v zvezi z od- 
ločbo tajništva za gospodarstvo 
OLO Gorica, št II/2-OS-1000/123-52 
z dne 24. XII. 1952 se Kmetijska 
zadruga v Zaloščah pridruži tej za- 
drugi. 

Okrožno   sodišče  v  Gorici 
dne 4. marca 1953. 

Zt 218/48-10 2749 
166. 

Besedilo: Kmetijska delovna za- 
druga »Peter Skalar« v Desklah. 

Po sklepu izrednega občnega zbo- 
ra 5. ,XII. 1953 je zadruga prešla v 
likvidacijo. 

Besedilo: kakor doslej, s pristav- 
kom »v likvidacijic. 

Likvidatorji so: Grebenjak Ivan, 
Deskle 98, Stanič Cvetko, Deskle 
174,  Žnidarčič  Ivan,  Deskle 90. 

Z t 18f50-6 2751 
Besedilo: živinorejska zadruga z 

o. j. v Hruševju. 
Na podlagi sklepa občnega zbo- 

ra z dne 14. XII. 1952 se izbrišejo 
Čebokelj Ivan, Lunder Miroslav, 
Kavčič Vladimir, Ogrizek Miroslav 
in Simšič Anton, vpišejo pa novi iz- 
voljeni člani upravnega odbora. 

Karuza Albert, Landol 13, Turk 
Edo, Hrenovke 41, Dolenc Albin, 
Razdrto 50, Fajdiga Franc, Hrašče, 
Magajna Janez, Gorice 14, Kono- 
belj Edvard, Hruševje 17, Dolenc 
Ivan Sajevče 9, Premru Janez, Mal. 
Ubeljsko 9, Dolenc Ludvik, Slavi- 
nje Ì8. 

Zt 29/47-7 2745 

Besedilo: Kmetijska zadruga. 
Logie. 

Na podlagi sklepov skupščine 
Kmetijske zadruge Logje z dne 9. 
XI. 1952 In skupščine Kmetijske de- 
lovne zadruge >Nadižac Ronedišče- 
Logje v zvezi z odločbo gospodar- 
skega sveta OLO Tolmin, ši 14/25- 
Zp-53 z dne 23. I. 1953 se Kmetijska 
delovna zadruga >Nadiža« Robedi- 
ščc-Logjo pridruži tej zadrugi. 

Okrožno sodiš'Se v Gorici 
dne 5.  marca   1953. 

Zt  183/48-14 2748 
167. 

Besedilo: Kmetijska zadrnga v 
Solkanu. 

Na podlagi sklepa rednega letne- 
ga občnega zbora z dne 19. II. 1953 
»e izbrišejo člani upravnega odbo- 
ra: Figel Jože, Rudan Jurij, šavor 
Jakob, čadež Mario, Bitežnik Jože, 
Srebrnič Jože in Zavrtanik Ivan, 
vpišejo pa novi izvoljeni člani: 

Savle Ciril, uslužbenec, Nova Go- 
rica, Gabrijelova 44, predsednik, 
Bašm Avgust, kmet, Solkan, Dor 
203, Jug Vladimir, mizar, Solkan, 
Ulica IX. korpusa 200, Gomišček 
/enceslav, ključavničar, Solkan, 
Ulica IX. korpusa 185, Žgavc Stan- 

no, usiu/.benec, Solkan, lovarniška 
100, Zavrtanik janež mL, kmet, Sol- 
kan,  Partizanska 99. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne  11. marca   1953. 

Zt 36/49-7 2789 
168. 

Besedilo: »Agraria«, trgovsko 
podjetje okrajne' zadružne zveze, 
Postojna. 

Izbrišeta se Fili Junko In Godeša 
Tončka, na novo pa vpišeta: 

Urbančič Vladimir, upravnik, II. 
Bistrica, Vojkov drevored, Pirih 
Franc, računovodja, II. Bistrica, 
Lah uva 345. 

Okrožno   sodišče   v   Gorici 
dne  16. marca  1953. 

Zt  25/52-12 2874 
169. 

Besedilo: Okrajna zveza kmetij- 
skih zadrug z o. j., Dravograd. 

Zveza temelji odslej na novih 
pravilih, sprejetih na zboru 21 V. 
1952. 

Besedilo odslej: Okrajna zadruž- 
na zveza z o. j., Dravograd. 

Izbrišejo se Bricmnn Franc, Aber- 
šek Kari, Kordež Ivan, Hajnc Ivan, 
Hcfler Baltazar, Senlca Feliks, Hu- 
d .pisk Lipe, Hovuik Franc, Bukov- 
nik Ivan, Mazgan Ivan in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Lakovšek Ivan, kmet, Kotlje, Pa- 
potnik Olga, gospodinja, Muta, 
Mravljak Viktor, kmet, Vuzenica, 
Klavž Rado, kmet. Jazbina, Črna. 
Krevh Ivan, nameščenec, Dravo- 
grad, Cas Ivan, kmet, Turiška vas, 
Bart Franc je predsednik zveze. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
due 29.  januarja  1953. 

Zadr III 62 2673 
170. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga, Vogričevci. 

Zadruga je prešla na podlagi 
sklepa občnega zbora z dne 25. I. 
1953 In odločbe OLO Ljutomer z 
dne 21. II. 1953, št. 434/2-53 v likvi- 
dacijo. 

Likvidatorji so: Stajnko Stanko, 
ekonom, Vogričevci, predsednik. 
Lepoša Alojz, kmet, Vogričevci, 
Onišak Terezija, gospodinja, Vogri- 
čevci, ki podpisujejo po dva sku- 
paj. 

Likvidacijska   firma:    kakor  do- 
slej, s pristavkom »v likvidaciji«. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 28. februarja  1953. 

Zadr VI 10 2422 

171 
Izbrisi 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga Selo-šalek. 

Zaradi prenehanja poslovanja In 
združitve s Kmetijsko zadrugo z o. 
j. Selo-šalek. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 6. marca 1953. 

Zadr VIII 41/11 2672 

172. 
Besedilo:  Kmetijska   obdelovalna 

zadruga »Gradiča« v Grantu v li- 
kvidaciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
Okrožno sodišče v Gorici 
dne 28. februarja  1953. 

Zt 54/49-10 2481 
173. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j. v Zaloščah. 

Zaradi pridružitve h Kmetijski 
zadrugi z o. j. Zali hrib. 

Okrožno  sodišče  v  Gorici 
dne  4.   marca   1953. 

Zt  35/48-12 2750 
174. 

Besedilo: Kmetijska delovna za- 
druga  »Nadiža« v Robedišču. 

Zaradi pridružitve h Kmetijski 
zadrugi  Logje. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne   5.  marca   1953. 

Zt 27/50-8 2747 
175. 

Besedilo:    »Mlekotrg«,    nabavno- 
prodajna  zadruga  trgovcev  z mle- 
kom  in  mlečnimi  izdelki  z omeje- 
nim  jamstvom  v  Ljubljani. 

Zaradi   končane   likvidacije 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne   4.   marca   1953. 
Zadr IV 122/9 2631 

176. 
Besedilo:   Kmetijska    zadruga   z 

omejenim jamstvom v Bcsnici- 
Zaradi   končane   likvidacije. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne  13.  marca   1953. 

Zadr VI 6S/3 2876 
177. 

Besedilo: Kmetijska zadruga čr- 
neča vas. 

Ker se je združila s Kmetijsko za- 
drugo z o. j. Kostanjevica na Krki. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 21. februarja 1953. . 
Zadr II 32/15 2324 

178. 
Besedilo: Kmetijska delovna za- 

druga »Enotnost« v Boštanju pri 
Sevnici. 

Zaradi združitve s Kmetijsko za- 
drugo z o. j. Boštanj pri Sevnici. 

Zadr III 118/5 2325 

Besedilo:   Kmetijska  delovna   za- 
druga »A. Mnjnik« v Ribnici na Dol. 

Zaradi združitve s Kmetijsko za- 
drugo z o. j. Ribnica na Dol 

Zadr II 39'9 2326 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 21.  februarja  1953. 
179. 

Besedilo: Kmetijska delovna za- 
druga »Rdeča zvezda«, Bela cerkev 
in Kmetijska zadruga z o. j.. Bela 
cerkev. 

Ker sta se združili  s  Kmetijsko 
zadrugo    z    omejenim     jamstvom, 
šmarjeta. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 21. februarja  1953. 

Zadr III 2/6 2323 
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Razglasi sodišč 

Oklic o skrbnikih in razpravah 
Postavljeni skrbniki bodo v toibab za- 
stopali tožence, katerln bivališče nI zna- 
no, na njihovo nevarnost In stroške, 
dokler se sami ne zglasijo ali ne Ime- 

nujejo pooblaščence. 
Tožbe za razveze zakona: 

G 13/53-? 2823 
Žetko Gabrijel, hišnik, Postojna, 

Kosovelova 2, proti Žetko Marjeti 
roj. Vodtero, prej snažilka, sedaj 
neznanega bivališča. Obravnava bo 
6. maja 1953 ob 8. uri pri tem so- 
dišču. Toženki neznanega bivališča 
se postavi za skrbnika Birsa Edvard, 
referent za skrbništvo pri OLO Go- 
rica. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 16. marca  1953. 

G  897/52-4 279J0 
Robnik Julijana, delavka, Veliki 

Boč 20, zoper Robnika Franca, to- 
varniškega delavca, neznano kje. 
Tožencu neznanega bivališča je po- 
stavljen za skrbnika Guček Janko, 
pravni referent — pripravnik pri 
tem sodišču. Razprava bo 15. apri- 
la 1953 ob 8. uri pri tem sodišču, 
v sobi št. 86/11 

Okrožno sodišče v  Mariboru 
dne 12. marca 1953, 

G   166/53-4 2824 
Čeh Elizabeta, trgovska pomoč- 

nica, Maribor, Studenci, Oorežna 
ulica št. 31, proti Čehu Francu, av- 
tomehaniku, neznano kje. 

Tožencu neznanega bivališča se 
postavi za skrbnika Guček Janko, 
pravni referent-pripravnik pri tem 
sodišču. Razprava bo 15. aprila 1953 
ob pol 9. uri v sobi št. 86/11 tega 
sodišča. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne  14.  marca 1953. 

2827 

Dražbe 

Opr. št. Vil R 283/51 
Dražbeni oklic in poziv k napovedi 

Na predlog Mere Amalije, posest- 
nice v Ljubstavi 26 kot predlaga- 
teljice bo dne 19. VI. 1953 ob rxjl 
9. uri pri tem sodišču v šobi št. 13 
na podstavi odobrenih pogojev 
dražba nepremičnin, zemljiška knji- 
ga, k. o. Ljubttava, vi. št 1, in si- 
cer nepremičnine Št. p. 18 in 70, 
zemlj. pare. it. 2 njiva, 3 pašnik, 
5 vinograd, 8/1 travnik, 8/3 njiva, 
8/4 gozd, premičnin« in pritlkline, 
cenilna vrednost 334.437 din, naj- 
manjši ponudok 222.958 din. 

Ponudniki lzdražitelji se morajo 
lzkaajjü x dovoljenjem Prometne 
komiiöje z« nadzorstvo prometa z 
nepremičninami pri OLÖ v Ptuju. 
Pod najmanjšim ponudkom se tie 
prodaj«. 

Dražbeni pogoji In listine glede 
nepremičnin  »mejo   tisti,   ki   žele 

kupiti, pregledati v sodnem oddelku 
tega sodišča med uradnimi urami. 

Pravice, ki bi ne pripuščala draž- 
be, je treba priglasiti sodišču, naj- 
pozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne 
mogle več uveljaviti glede nepre- 
mičnine same, v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. O nadalj- 
njih dogodkih dražbenega postopa- 
nja se obvestijo osebe, ki imajo se- 
daj na nepremičninah pravice ali 
bremena, ali jih zadobe v teku 
dražbenega postopanja, samo z na- 
in tko m pri sodišču tedaj, kadar niti 
ne stanujejo v okolišu tega sodišča, 
niti ne imenujeji temu sodišču v 
sodnem okraju stanujočega poobla- 
ščenca za vročitve. 

Poziv za javne organe glede dav- 
kov in drugih javnih davščin 

Javni organi, ki so poklicani, da 
predpisujejo in izterjujejo davke, 
pristojbine, doklade in druge jav- 
ne davščine, ki jih je treba plačati 
od nepremičnine, se pozivajo, da ge 
izjavijo glede teh davščin najpoz- 
neje v 8 dneh pred dražbenim ro- 
kom, če zahtevajo plačilo teh ter- 
jatev v gotovini ali so zadovoljni s 
(em, da prevzame dolg zdražitelj. 
tCot taka pritrditev velja, ako jav- 
ni organ zahteva najpozneje 8 dni 
pred dražbenim narokom plačila v 
gotovini. 

Davke, doklade, pristojbine in 
druge javne davščine od nepremič- 
nine, ki so do dražbenega naroka 
nastali, }e treba priglasiti z obrest- 
mi in drugimi pripadki vred naj- 
pozneje pri dražbenem naroku pred 
dražbo, sicer se jim ne bi mogla 
priznati prednostna pravica izpla- 
čila. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 13. marca 1953. 

Amortizacije 
Uvede se postopanje ta amortizacijo 
vrednotnic, katerih Imetniki se pozivajo, 
naj v danem roka priglasijo sođUču svoje 
pravice, sicer se bodo vrednotnlce izrekle 

za neveljavne. 

• R 437/52 2825 
Reich Josip, upokojenec, Maribor, 

Tezno, Ptujska 42. prosi za amorti- 
zacijo zavar. police št. 39144 na ime 
Reich Josip, tovarnar, Tezno pri 
Mariboru, izdano od banke Slavlja 
v Ljubljani zav. vsota 200.000 din, 
ki je sedaj prešla na Drž. zav. za- 
vod FLRJ, ravnateljtvo za LRS v 
Ljubljani, valorizirana vrednost 
5.200 din, in zavarovalno polico št. 
39793 na ime Reich Josip, tovarna, 
Tezno pri Mariboru, zav. vsota 
100-000 din, ki je prešla sedaj na 
Državni zavarovalni zavod FLRJ, 
ravnateljstvo v Ljubljani, današnja 
valorizirana vrednost 3100 din. Pri- 
glasitveni rok: dva meseca od to 
objave. 

Okrajno sodišče I v Mariboru 
dne 7, marca 1953, 

• 
'm—--mrmrmivirT- .—••• 

Razne objave 

Poziv upnikom in dolžnikom 
aaj   v   dan:m   roku   priglasijo   terjatve 
oziroma  poravnajo  svojo  obveznosti  do 
podjetij    v   likvidaciji,   slcei    se   bodo 

dolgovi sodno izterjali. 
Št. 1/9 2791 

Kmetijska delovna zadruga Nor- 
šinci je v likvidaciji. Priglasitveni 
rok: 14 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 
Št.  1461 2635 

Delavsko-uslužbenska restavra- 
cija Keramične industrije, Liboje 
pri Celju je prešla po sklepu de- 
lavskega sveta Keramične industri- 
je, Liboje, s 1. III. 1953 v likvidacijo. 
Priglasitveni rok: do 25. III. 1953. 

Likvidacijska komisija 

izgubljene listine 
prek I i eu jejo 

Berlič Marija, Maribor, Meljska 
92, osebno izkaznico, teg. št. 29305, 
ser. št. 0022464, izdano 1951 v Mari- 
boru. 2854 

Bizjak Ana, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 66762/51, ser. št. F- 
0089072, izdano v Ljubljani.       2815 

Bogataj Anton, Medvode, osebno 
izkaznico, rcg. št. 6947, ser. št. F- 
0657257, Izdano  v  Postojni.       2915 

Bolha Jože, Gorica vas 38, p. Rib- 
nica, Dol., osebno izkaznico, reg. št. 
12081, ser. št. 0558391, izdano v Ko- 
čevju. 2773 

Bremšak Ivan, Mlaka št. 5, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 1219, ser. št. 
0447529, izdano v Kamniku.       2930 

Bricman Jožefa, Nova vas pri 
Mariboru, Bolfenška 44, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 116S5, ser. št. 0006567, 
izdano 1951 v Mariboru. 2845 

Brian Jožefa, Zagradec pri Gro- 
supljem, osebno izkaznico, reg. št. 
3705, ser. št. 0004015, izdano od OLO 
Ljubljana okolica. 2951 

Brumec Anton, Maribor, Pivkovo 
3, osebno izkaznico, reg. št. 3616. 
ser. št. 0026681, izdano 1951 v Mari- 
boru. 2848 

Butinar Milan, Ljubljana, osebno 
Izkaznico, reg. Štev 9934, ser. štev. 
0357244. 2932 

Cankar Julljana, Vižmarje, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 6744•51, ser. 
št F-0089753  izd. v Ljubljani.   2892 

Capi Mirko, Planina, Tinjie, p. 
Slov. Bistrica, osebno izkaznico, reg. 
Št. 27312, ser. št. 0782172, izdano 1951 
od OLO Maribor okolica. 2S56 

Caric Božo, Mengeš 184. osebno 
izkaznico, reg. Štev. 13S03, ser. štev. 
t'-0460113, Izdano v Kamniku.   2933 

Cerar Janez, Domžale. Ljubljan- 
ska 59, osebno izkaznico, reg. štev 
22826, ser. št. 046836, izdano od OLO 
Ljubljana okolica. 2942 
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Ciglar Jakob, Maribor, Taborska 
6, osebno izkaznico, reg. št. 16910, 
ser. št 0017825, izdano 1951 v Ma- 
rlboru. 2847 

Čad Ferdinand, Studa pri Dom- 
žalah, osebno izkaznico, reg. štev. 
24690, ser. št. F-0470600. izdano v 
Kamniku. 2859 

Ceh Justina, Cinžat 17 pri Fali, 
osebno izkaznico, reg. št. 21459, ser. 
št. 0161025, izdano 195) od OLO Ma- 
ribor okolica. 2857 

Čelik Vera, Grosuplje, osebno iz- 
kaznico, št. 0001064/754, izdano 29. IX. 
1950 v Grosupljem. 321 

Černi'5 Frančiška, Dobrova 19, 
osebno izkaznico, reg. št. 12944, ser. 
št. 0132941   izdano v Ljubljani. 2S60 

česnik Jožef, Dupla 13, p. Vipava, 
osebno izkaznico, reg. št. 17275, ser. 
štev. 0333150, izdano v Gorici.   2934 

čoš Milan, Ljubljana, Hrenova 
19, vojaško knjižico, izdano od vo- 
jaškega   odseka   Ljubljana.        2967 

Debevec Frančiška, Postojna, 
Ljubljanska 31, osebno izkaznico, 
reg. št. 1989, ser. št. F-O6302O6, iz- 
dano v Postojni. 2727 

Deli-Olivo Umberto, Maribor, Ja- 
dranska 21, osebno izkaznico, reg 
št._ 33024, ser. št. 0028954, izdano 
1931 v Mariboru in sindikalno iz- 
kaznico sindikata Uprave nepremič- 
nin  v  Mariboru. 2928 

Dodič Tereza, Obrov 2, osebno 
izkaznico, reg. štev. 1079, ser. štev. 
0348389, izdano 14. XII 1950 v Ilir. 
Bistrici. 2888 

Bolen ec Stefica, Maribor, Ob že- 
leznici 8, oseono izkaznico, reg. št. 
43270, ser. št. 0041088, izdano 1951 v 
Mariboru. 2838 

DoliJ Mehmed, Ljubljana, Vogal- 
na 5, osebno izkaznico, reg. št. 76388' 
51, ser. št. F-003S69S. izdano v Ljub- 
ljani. 2816 

Emeršič Veronika, Maribor, Stu- 
denci, Obrežna 77, osebno Izkaznico, 
reg. št. 37615, ser. št. 37527. izdano 
1951, v Mariboru. 2908 

rajon Bogdan, Kranj, univerzitet- 
no izkaznico univerze v Ljublja- 
ni.     ' 2893 

vergola Otmar, RadomeršČak 54, 
P- Ljutomer, osebno izkaznico, reg. 
ft. 3299, ser. št. F-0227609. izdano 
6. I. 1951 v Ljutomeru. 2829 

Filej    Alojzija,   Maribor,   Stalin- 
grajska 9, osebno izkaznico, reg. št. 

•17889, ser. št. 0023SO6, izdano 1951 • 
Mariboru. 2841 

- Forjanič Štefan, Žitnice, Jurij v 
öiov. goricah, osebno izkaznico, reg. 
st. 13198, ser. št. 0161841, izdano 
'951 od OLO Maribor okolica, in 
Prometno knjižico za kolo znamke 
>Goerke<, izdano v Mariboru.   2927 

Fujan Franc, Smlednik, Hraše, 
«sebno izkaznico reg. št. 10821, iz- 
nano v Kranju. 2943 
IOS^C" Jezdimir, star. vodnik VP 
'-98, Postojna, vojaško izkaznico 
aktivnih podoficirjev št. 25435, ser. 
<-. izdano od VP 1170, Pivka.   2518 

Caspar Dano, Dovže, p. Mislinje. 
osebno izkaznico, reg. št. 25982, ser. 
§t 0361292, izdano • Slov. Gradcu 

1951, in sindikalno izkaznico štev. 
512167. 2858 

Godec Štefan, Maribor, Betnav- 
ska 53, prometno knjižico za kolo 
št. 282594. 2911 

Gornik Alojz, Maribor, Žični pre- 
hod 5, osebno izkaznico, reg. štev. 
38446, ser. št. 0196993. izdano 1951 
od OLO Maribor okolica. 2920 

Gostan Marija roj. Smej, Odranci 
74, osebno izkaznico, reg. št. 16S73, 
ser. štev. 0241183, izdano v Len- 
davi. 2901 

Gradišnik Roža. Brezje pri Mari- 
boru, Ravne 8, osebno izkaznico, 
reg. št. 14440, ser. št. 0005149, izda- 
no 1951 v Mariboru. 2850 

Grčar Marija, Podgorica, osebno 
izkaznico, registrska štev. 10533, 
ser. št. 0168837. 2944 

Grgorčič Jože, Maribor, Cesta 
zmage 54, preklic o Izgubljeni oseb- 
ni izkaznici, reg. št. 40240, ser št. 
0037986, izdani 1951 v Mariboru, ob- 
javljen v Ur. listu LRS, ker se je 
našla. 2925 

Gruden Danica, Jurjevski dol v 
Slov. goricah, osebno izkaznico, reg. 
št. 44871 ser. št. 0S73447. izdano 1952 
v Mariboru. 2912 

Grum Antonija, Brezovica 34, 
osebno izkaznico, reg. št. 16140, ser. 
št. F-0135882, izd. v Ljubljani.  2861 

Gujt Marjeta roj. Kozar 17. II. 
1922, Dolnja Lendava 90, osebno Iz- 
kaznico, reg. št. 10723. ser. št. G- 
0233433. 2639 

Harc Franc, St. Ilj, osebno izkaz- 
nico, reg. š* 23759. ser. št. 0182413, 
izdano 1951 r Št. Ilju. 2922 

Hiti Angela, Štrleti 1, p. Rob, 
osebno Izkaznico, reg. št. 18785, ser. 
številka 0019095, izdano v Grosup- 
ljem. 2935 

Hmelak Marija-Ana, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 16731/50, 
ser. št. F-0039041, izdano v Ljub- 
ljani. 2862 

Horvat Karel, Slatina Radenci, 
osebno Izkaznico, reg. št. 3516/1, ser. 
št. G-0060215, izdano v Gornji Rad- 
goni. 2519 

Hrga Avgust, Pernica 4, p. šmar- 
jeta ob Pesnico, osebno izkaznico 
za režijsko vožnjo po železnici in 
sindikalno izkaznico. 2793 

Hrucič Stanko, Ljubljana, oseb- 
no Izkaznico, reg. št. 83123/51, ser. 
št. F-0105433 vojaško knjižico in 
sindikalno izkaznico. 2863 

Ivančič Mihael, Naklo 3, p. Diva- 
ča, osebno izkaznico, reg. št. 15028, 
ser. št. 0215738, Izdano 20. I. 1951 v 
Sežani. 2808 

Janša Marjeta, Litija, osebno iz- 
kaznico št. 6082, izdano v Litiji. 2936 

Jenko Franc, Ljubljana, Vodni- 
kova 259, vojaško knjižico, izdano 
od vojaškega odseka Tinja- 
Tstra. , 296S 

Jeronči'2 Marija, Maribor, Parti- 
zanska 6, preklic o izgubljeni oseb- 
ni izkaznici, reg. št 46556, ser. št. 
iK)39278, izdani 1951 v Mariboru, ob- 
javljen r Ur. listu LRS, ker se je 
našla. 2639 

Jordan Franc, major, VP 5956, 
Cerklje- ob Krki, oblačilno knjižico 
št. 11837. 2775 

Kavar Bernard, Maribor, Fochova 
16, osebno Izkaznico, reg. št. 40317, 
ser. št. 0038063. izdano 1951 v Mari- 
boru. 2840 

Kejžar Marjeta, Javornik, Gor. 
Stalingrajska 4, osebno izkaznico in 
invalidsko  izkaznico. 2640 

Kladnik Franc, Luče 28, osebno 
izkaznico, reg. št. 19916, ser. št. F- 
0443227. 2754 

Knafelc Albin, Knežak 82, osebno 
izkaznico, reg. št. 4178, ser. št. F- 
0351488. 2420 

Koprive Amalija, Zagorje o. S. 4, 
osebno izkaznico, reg. št. 98640, Iz- 
dano  1951  v Ljubljani 2733 

Koren Janez, Sp. Duplek 21 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg št. 
5632, ser. št. 0578742, izdano 1951 v 
Mariboru. 2907 

Kostanjšek Terezija, Dečno selo 
22, p. Artičc, osebno izkaznico, reg. 
št. 9543, ser. št 0374853. izdano v 
Krškem. 2809 

Kralj Leopold, Radlje ob Dravi, 
osebno izkaznico, reg. Št. 18956, ser. 
št. 0280266. 2492 

Kramar Ignac, Jesenice, diplomo 
kemijske stroke št. 337, izdano od 
VP 9005. 2864 

Krček Fredo, Maribor, Tezno, Ir- 
šlčeva 6, osebno izkaznico, reg. št 
19166 ser. št. 0008512, izdano 20. XII. 
1950 v Mariboru. 2842 

Kraup Marija, Sv. Duh 19, Dravo- 
grad, osebno izkaznico, reg. štev. 
15405,  ser. št. 0276715. 2794 

Križaj Gizela, Solkan 111, osebno 
Izkaznico, reg. št. 42272. ser. štev. 
0306595. 2831 

Kugovnič Franc, mizar, Topol- 
Sica 67 pri Šoštanju, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 9318, ser. št. 0432628, 
izdano v Šoštanju. 2755 

Kušar Janez, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 1222/50 ser. štev. 
1577063, izdano v Zenici, Bosna. 2817 

Lebar Anton, Izlake 39, osebno 
izkaznico, reg. štev. 19547, ser. štev. 
0732857, sindikalno izkaznico, izdano 
od sindikata rudarjev v Zagorju, in 
sindikalne izkaznice za popust na 
železnici, 2894 

Lepener Neža, Ilrastje št 87 pri 
Llmbušu, osebno izkaznico, reg. št. 
14322 ser. št. 0581777, izdano 1951 
od OLO Maribor okolica. 2913 
* Lcsjak Franc, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 93952/51, ser. št. 
F-0116262, izdano v Ljubljani.   2865 

Lovrač Alojz, Kolovrat, Mlinše, 
p. Izlake, osebno izkaznico, reg. št 
19193, ser. št. F-0732503, izdano v 
Trbovljah. 2969 

Luthar Oton, Maribor, Ljubljan- 
ska 45, knjižico o predvojaški vzgoji 
št. 211, izdano 1951 v Mariboru. 2916 

Mahnlč Milan, Sežana 228, osebno 
izkaznico, reg. štev. 8616. ser. šte?. 
0209326, izdano v Sežani. 2660 

Majerič Silva, Dvor, p. Šmartno 
pri Litiji, osebno izkaznico, reg. št. 
61051/51, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. •   2818 
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Malačič Koloman, Prosenjakovci 
16, osebno izkaznico, reg. št. 43199, 
ser. št 124900. 2642 

Markovič Fran, Ljubljana, Graj- 
ska planota 1, osebno izkaznico, reg- 
st. 79383/51, ser. št F-0101693, izdano 
v Ljubljani. 2970 

Markun Angela, Srednja Bela, 
osebno izkaznico reg .št. 14124, iz- 
dano v Kranju. 2938 

Marinči'5 Franc, Postojna, Ulica 
bazoviških žrtev 1, osebno izkazni- 
co, reg. štev. 18008, ser. štev. F- 
0628318. 2674 

Marolt Alojzij, Ljubljana, Polje, 
osebno izkaznico, reg. št. 15888/50, 
ser. št. F-0038198. knjižico za kolo 
znamke >Alfa<, in člansko sindikal- 
no izkaznico, izd. v Ljubljani.   2866 

Mauko Elizabeta, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 12094, ser. št. 
0600227, izano v Celju 2867 

Medved Mihael, Gaberke 21, p. Šo- 
štanj, osebno izkaznico, reg. štev. 
96S8, ser. št. F-043298, izdano 31. III. 
1951. 2643 

Metličar Marija, Maribor, Delav- 
ska 4, osebno izkaznico, reg. št. 
40396, ser. št 0038142, izdano 1951 v 
Mariboru. 2844 

Modere Ivan, Kojsko 26, osebno 
izkaznico, reg. št. 12530. ser. št. 
0329469. 2675 

Mornar Vesna, Maribor, Koroška 
81, vojaško knjižico št 91/348, izda- 
no v Pazinu 9. IX. 1930. 2914 

Muhič Franc, Maribor, Tezno, 
Štrekljeva 24, osebno izkaznico, reg. 
št 1677, ser. št 0008989, izdano 1951 
v Mariboru. 2915 

Namestnik   Franc,   Sleme 61  pri 
Selnici ob Dravi, osebno izkaznico, 

' reg. št. 40119, ser. št 0197332, izdano 
1951 v Mariboru. 2851 

Nečemar Jože, Ljubljana, indeks 
in univerzitetno izkaznico pravne 
fakultete univerze v Ljubljani, vpis 
1. 1945. 2945 

Novak Gregor, Ljubljana, osebno 
izkaznico št. 23926-51, izdano v Ča- 
kovcu. 2946 

Novak Janez, Vel. Cerovec 36, p. 
Stopiče, osebno izkaznico ser. št 
0320244. 2956 

Palko Franc, Kozji vrh, Brezno 
v Dravski dolini, osebno izkaznico, 
leg. št. 51913, ser. it. 0113897, izda- 
no 1951 od OLO Maribor ok.     2923 

Pelko Marija, Ljubljana, Mesar- 
ska 1, osebno izkaznico reg. št. 
91665/51, izdano v Ljubljani.      2895 

Pehar Kareli, roj. 13. I. 1921. Za- 
bovci 22, vozniško knjižico številka 
476/53, izdano v Ptuju. 2795 

Petaus Serafina, Vrhnika, osebno 
izkaznico reg. št. 39871, ser. št. 
0147881, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 2819 

Pintar Milan, Ljubljana, Dalma- 
tinova 1, osebno izkaznico, reg. št 
51050/50, ser. št. F-0075360 in štu- 
dentsko izkaznico TVš v Ljublja- 
ni. 2868 

. Pintaric Ivan, Maribor, Kolodvor- 
ska   3,   osebno   izkaznico,   reg.  št. 

42318, ser. št. 0044519, izdano 1951 
v Mariboru. 2855 

Pitner Ilonka, Maribor, Kneza 
Koclja 15, osebno izkaznico, reg. št. 
30960, ser. št. 0033108, izdano 1951 
v Mariboru. 2918 

Poglajen Stanislav, Ljubljana, 
Štrosmajerjeva 16, osebno izkazni- 
co, reg. št. 74837/51, ser. štev. F- 
0097)47, izdano v Ljubljani.       2971 

Požar Jože, roj. 20. III. 1907, Go- 
renje 29, p. Postojna, osebno izkaz- 
nico, reg. št 7690, ser. številka F- 
0618000. 2780 

Praks Jožica, Slov. Bistrica, Šol- 
ska 86, osebno izkaznico, reg. št. 
41612, ser. št. 0876472. izdano 1952 v 
Slov.  Bistrici. 2924 

Pungerčar Pepca, Gruča 6, p. 
Šentjernej, osebno Izkaznico, reg. 
št. 8774,  ser.  št  0347074. 2833 

Pušenjak Marija, Radomerje 11, p. 
Ljutomer, osebno izkaznico, reg. št. 
5577, ser. št. F-0229887, izdano v 
Ljutomeru. 2757 

Ramšak Egidij, Šmartno pri Slo- 
venjem Gradcu 38, roj. 18. VIII. 
1902, osebno izkaznico reg. št. 25870, 
izdano v Slovenjem Gradcu.      2811 

Rajniger Marija, Maribor, Trža- 
ška 20, osebno izkaznico reg. št. 
17149, ser. št 0018164, izdano 1951 
v Mariboru. 2852 

Repanšek Antonija roj. Oblak, 
Ljubljana, osebno izkaznico, reg. št. 
31744/51, ser. št. F-0054054, izdano v 
Ljubljani. 2821 

Repanšek Julijana, Sovinja peč, 
p. Tuhinjska Srednja vas, osebno 
izkaznico, reg. št. 10331, ser. št. F- 
0456641, izdano v Kamniku.       2820 

Ribič Alojz, Maribor, Pobrežje, 
Zrkovska 176, osebno izkaznico, 
reg. št. 16315, ser. št. 0013321, izdano 
1950 v Mariboru 2816 

Rozman  Malči,   Gotna  vas 6,   p. 
Šmihel, osebno izkaznico ser. št 
0319040. 2957 

Saje Jože, Golobinjek 10, p. Mir- 
na peč, osebno izkaznico ser. št. 
0323116. 2958 

Skledar Ludvik, Dolič 44, p. Kuz- 
ma, osebno izkaznico št. 249025. 2645 

Sluga Franc, Ljubljana, Pohlino- 
va 5, osebno izkaznico, reg. št 
27932/51, ser. št F-0050242. izdano v 
Ljubljani. 2939 

Smrajc Tomaž, češnjice, Morav- 
če, osebno izkaznico, reg. št 14012, 
ser. št 0153510. 2947 

Sopotnik Frančiška, Toplice 121, 
Zagorje o/S., osebno izkaznico, reg. 
Št. 15860, ser. št. F-0729110. 2782 

Stramič Alojz, Ptuj, Miklošičeva 
4, pomočniško spričevalo za kova- 
ško obrt,-izdano od Inšpekcije dela 
v Ptuju  15. IX. 1952. 2921 

Šmigoc Marija, Dolnja Počehova 
3 pri Mariboru, osebno izkaznico, 
reg. št. 25902, ser. št. 0173926. Izdano 
1951 v Mariboru. 2843 

Štamic Marija, Maribor, Pobrež- 
je, Zrkovska 166, osebno izkaznico, 
reg. št. 15959, ser. št. 0012869, izdano 
1951 v Mariboru. 2849 

Štrukelj Konrad, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 90366, ser. št 
F-0112676, izdano  v  Ljubljani. 2943 

Tacar Martin, ljudski poslanec, 
Senovo 104, poslansko izkaznico št 
238/91. 2646 

Tomazin Marija, Dobravica 15, p. 
št. Jernej, osebno izkaznico ser. št 
0346869. 2959 

Tomič Dobrivoje, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico št. 244215, izdano v 
Beogradu. 2869 

Tovarna mesnih izdelkov Bohova 
pri Mariboru, evid. tablico Št. S- 
5575 za tovorni avtomobil znamke 
>Borgvard«. 2853 

Tršar Hermina, Ljubljena, Bol- 
garska 32, osebno izkaznico, reg. št 
74193/51, ser. št. F-0096503, izdano • 
Ljubljani. 2822 

Vaš Dezider, Prosenjakovci 96, 
osebno izkaznico, reg. št. 38922, ser. 
Št. 120632. 2647 

Verbič Marica, Bistrica 76, Tržič, 
osebno izkaznico, izdano od OLO 
Kranj okolica, reg. št. 3408, ser. št 
0138118. 2837 

Večaj Adela, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 777361/51, ser. št. 
F-O1O0O46  izdano v Ljubljani.   2940 

Vele Vida, Zg. Radvanie, Grizol- 
dova 6 pri Mariboru, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 26573, ser. št. 0027272, 
izdano 1951 v Mariboru. 2917 

Verderber Jože, Ljubljana, pro- 
metno knjižico za motorno kolo 
znamke »Guzzi« št. S-660, št. mo- 
torja ER 43405. 2949 

Vidmar Alojz, Brezje, p. Krmelj, 
osebno Izkaznico št. 8045. 2663 

Vidmar Antonija, Brezje, p. Kr- 
melj, osebno izkaznico št. 8385. 2664 

Vrečko Erna, Jelovec 12 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. štev. 
31632, ser. št. G-0384910, izdano 
1951 v Mariboru. 2919 

Weinberger Katarina, Zagorje 40, 
osebno izkaznico št. 14912, izdano 
1950  v  Trbovljah. 2734 

Zibelnik Antonija, Kokrca 120, 
osebno izkaznico, reg. št. 5555, ser. 
št. 0181865, izdano v Kranju.    2941 

Zmasek Antonija, Podkraj 21, 
Radeče pri Zid. m., osebno izkazni- 
co reg. št. 37835, ser. št. F-0751145, 
izdano v Trbovljah. 2678 

Žan Ivana, Stanežiče 37, p. št Vid 
n/Lj., osebno izkaznico, reg. štev. 
23422/51, ser. št. F-0128032, izdano 
od OLO Ljubljana okolica.       2950 

Žavrlan Janez, Rogoza pri Mari- 
boru, osebno izkaznico, reg. št. 
2479, ser. št. 0580164, izdano 1951 v 
Mariboru In prometno knjižico za 
kolo. 2926 

Žunko Alojz, Razvanje 120 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
34401, ser. št. 0844177, izdano 1951 
v Mariboru. 2910 

Žunko Svetozar, Razvanje 120 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
9523, ser. št 0580908. izdano 1951 v 
Mariboru. 2909 

Izdaj«  »Uradni  list  LBS« — Direktor  In  odgovorni   urednik:  dr. Kastko  Močnik  —  tiska  tiskarna   »Toneta  TomSlca« 
r LJubljani 
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2. člen 

Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali 
po okrajnem zaključnem računu v proračunskem letu 
1951: 

dohodki 121,434.740 din 
izdatki 117,222.362 din 
Presežek dohodkov nad izdatki    4,212.378 din 

3. člen 

Okrajni zaključni račun za leto 1951 obsega do- 
sežene dohodke in izvršene izdatke po okrajnem 
proračunu za leto 1951: 

a) Po proračunu Okrajnega ljudskega odbora 
Gorica: 

dohodke 93,291.103 din 
izdatke 92,202.781 din 
Presežek dohodkov nad Izdatki    1,088.322 din 
b) Po proračunih  krajevnih ljudskih odborov: 
dohodke 28,143.637 din 
izdatke 25,019.581 din 
Presežek dohodkov nad izdatki     3,124.036 din 

4. člen 

Obveznosti po okrajnem proračunu za leto 1951 
v znesku. 19,090.826 din so krite iz presežka dohodkov 
nad Izdatki po proračunih za leto 1951, iz vračil pro- 
računskih sredstev, ki izvirajo iz proračuna za leto 
1951, iz presežkov investicijskih sredstev iz leta 1951 
ter iz sredstev republiškega računa za likvidacijo 
obveznosti. 

5. člen 

Odobravajo se izvršena prekoračenja kreditov 
po okrajnem proračunu za leto 1951, ki so nastala 
zaradi izrednih ukrepov vlade FLRJ in vlade LRS 
ob prehodu na nov gospodarski sistem. 

6. člen 

Okrajni zaključni račun za leto 1951 skupno z 
obračunom poravnanih obveznosti po okrajnem pro- 
računu za leto 1951 je sestavni del tega odloka. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva, ko je bil sprejet. 
Št.   Pov  34/2 
Nova Gorica, dne  12. februarja  1953. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec 1. r. 

38. 

Na podlagi 64. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih izdaja Okrajni ljudski odbor Kranj na svoji 
seji 12. U. 1953 

ODLOK 
o zaključnem računa Okrajnega ljudskega odbora 

za leto 1951 

1. člen 

Doseženi dohodki in izvršeni izdatki znašajo v 
Proračunskem letu 1951 po proračunu: 

Dohodki 92,057.757 din 
Izdatki 92,057.757 din 

2. člen 

v Okrajni zaključni račun za leto 1951 obsega do- 
sežene dohodke in izvršene izdatke po proračunu za 
le*o 1951, 

3. člen 
Odobrava se okrajni zaključni račun za leto 1951, 

sestavljen po predpisih temeljnega zakona o pro- 
računu in uredbe o izvajanju proračuna. 

4. člen 
Okrajni zaključni račun je sestavni del tega 

odloka. 
5. člen 

Ta odlok velja od dneva, ko ga je sprejel Okraj- 
ni ljudski odbor Kranj. 

Št. 773/1-1233/1 
Kranj, dne 12. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Miran Košmelj 1. r 

39. 
Na podlagi 15. In 108. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih in v zvezi s 4. členom uredbe o usta- 
novitvi skladov za obnovo gozdov (Uradni list LRS, 
št. 2/9-53) izdaja Okrajni ljudski odbor Kranj na 
predlog gospodarskega sveta na svoji seji 27. II. 1953, 

ODLOK 
o razvrstitvi katastrskih občin v vrednostne razrede 

1. člen 
Za plačevanje prispevka v sklad za obnovo go- 

zdov se razvrstijo katastrske občine okraja Kranj v 
vrednostne razrede takole: 

I. razred: Drulovka, Huje, Kranj, Primskovo, Rupa, 
Struževo, Čirčiče, Klane, Stražišče, Breg 
ob Savi, Strahinj, Pivka, Naklo, Duplje. 
Žeje, Okroglo, Prcdoslje, Britof, Kokrica, 
Hrastje, Visoko, Godešič, Reteče, Stari 
dvor, Suha, Tržič, Bitnje (sp. del), Žabnica, 
(sp. del), Dorfarje. 

II. razred: Tenetiše, Jama, Praše, Mavčiče, Podbrez- 
je, Udni boršt I. in II., Suha pri Predos- 
ljah. Luže, Šenčur, Draga, Puštal (del), 
Škofja Loka (del), Bistrica (sp. del), Križe 
(sp. del), žiganja vas. Bitnje (gornji del), 
Žabnica (gor. del), Pevno. 

•. razred: Sv. Jošt, Sp. Besnica, Cerklje, Cešnjevek, 
Zg. Besnica, Zalog (del), Lahoviče, Sp. Br- 
nik, Zg. Brnik, Velesovo, Golnik, Gorice, 
Podreča, Tupaliče, HraŠe, Moše, Smlednik, 
Trboje, Zapoge, Voglje, škofja Loka (del), 
Lubnik, Puštal (del), Senično, Kovor. Lese, 
(sp. del), Zvirče, Zminec. 

IV. razred: Nemilje (sp. del), Grad, Pšata, Šmartno, 
Dobrava, Zalog (del), Dol. Dobrava, Gore- 
nja vas, Hotavlje, Lucine, Srednja vas- 
Gorice (sp. del), Babni vrt (sp. del), Visoko 
pri Poljanah, Dobje, Dolenje brdo, Podo- 
beno, Dolenčice, Bela (niž. del). Breg (del), 
Bukovica, Dolenja vas. Selca, Olševck, 
Sveta Barbara, Lese (gorski del). Križe 
(gorski del), Bistrica pri Tržiču (gorski 
del), Kovski vrh, Sopotnica, Staniče, Sv. 
Ožbolt, Križna gora. Žiri, Dobračeva, 
Opale, Vrsnik II, Žirovski vrh, Sv. Niko- 
laj, Studeno, Železniki. 

V. razred: Nemilje (goÄtji del), Šenturška gora, Šte- 
fanja gora, Gor. Novaki, Leskovica, Tre- 
blja, Sred. vas-Goriče (gorski del), Babni 
vrt (gorski dpi), Sp. Jezersko, Zg. Jezersko. 
Gorenja ravin, Ìódvrh, Bela (gorski del), 
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Zg. Luža, Kališe, Javorjev dol, Koprivnik, 
Lanišče, Podjelovo brdo, Stara Oselica, 
Ledinica, Sv. Katarina, Sv. Ana, Danje, 
Davča, Sorlca, Zali log, Leskovlca (del). 
Sv. Križ. 

2. člen 
Meja med posameznimi deli katastrskih občin, ki 

go uvrščeni v različne vrednostne razrede, je razvidna 

iz pregledne karte okraja Kranj, ki je sestavni del 
tega odloka, 

3. člen 
Odlok velja od 1. januarja 1953. 
St. 1617/-53 
Kranj, dne 27. februarja 1953. 

Predsednik OLO. 
Miran Košmclj I. r. 

40. 

Na podlagi  prvega odstavku   lb. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih je sprejel Okrajni ljudski 
odbor Ljutomer na skupnem zasedanju obeh zborov dne 16. februarja 1953 

ODLOK 
o družbenem planu okraja Ljutomer za leto 1953 

1. člen 
Potrjuje  se družbeni   plan  okraja   Ljutomer  za 1933; glasi se: 

I. poglavje 
URU2BEN1 BRUTO PRODUKT  PO GOSPODARSKIH PANOGAH IN STROKAH 

Skupni družbeni bruto produkt, ki bo dosežen v letu 1953, znaša skupno v tisočih 2,044.949 din. 
Od skupnega družbenega produkta bo dosežen v posameznih gospodarskih panogah in strokah druž- 

beni bruto produkt v tehle zneskih in strukturi: (v 1000 dinarjev) 
s t r « k ( u r « 

Uospodjrski panog« lo stroki                                               Urulbenl Amorti»- PeiroinlSkl          Akumulacija 
bruto produkt clja «klad                lo skladi 

Gospodarstvo okraja Ljutomer skupaj   .   ,.   r„ ,.. r.           2,044.949 199.857 1,303.620         641.473 
Industrija in  rudarstvo               265.543 28.500 64.823          172.220 
Stroka 11 — proizvodnja in razdeljevanje električne 

energije                  59.055 12.500 3.160            43.375 
Stroka 112 — proizvodnja in predelovanje premoga                  3.896 350 1.612             1,934 
Stroka   117 — kovinska industrija                  3.900 300 1.800             1.800 
Stroka 121 — industrija gradbenega materiala   .   .               54.145 5.156 22.808           26.181 
Stroka 122 — lesna industrija ,.                16568 2508 4.951             9.109 
Stroka 124 — tekstilna industrija  .    .    .    .  ..   :.   r.                 9.397 500 4.044             4.853 
Stroka 125 — Industrija usnja in obutve   • •   .•,   .    .                69.750 1.650 3.700            64.400 
Stroka 127 — živilska industrija   .    ....    .   t..   .    ..               49.132 5536 22,728           20.568 
Kmetijstvo ,.,,., ,.. ,.  ,.-, r.   •.           1,373.465 118.770 957.137          297.578 
državni  sektor   ....   ., -., -.,  -.,  t„  ,.   r.i »   ;•              107.491 10.375 56.120           40.9% 
zadružni   sektor      .    .   r.   ;.i  w  i.   r.,  t..  r.   •.-. ,.•   .             147.194 12.120 77.467            57.607 
privatni sektor   .    .   ,.   ,.    .,   .   •    .,  r.   ..,  ,.,  ,.   ...            1,118.800 96.275 823.550          193.975 
Gradbeništvo      .   ..   <.   t.    .;   .;   r.;   w  (.    .   i„  t.-  r.               97.670 2.400 39.185           56.082 
državni  sektor   .   «   r.,  r.    .•   ••   :i   m   .i   .-  • w  r.-               97.670 2.400 .    39.185            56.082 
Promet      .    .    .   v   M   '.   r.i >   •  «i T.i   v w  r.<  r.               82.654 36.446 20•00           26.106 
železniiki promet   .i r.,  .:  »•,  ., «  «i   .i  ••< '•   r.- '.               55.754 29.548 10.725            15.481 
poätni promet    .- ••• v   • r., -.i  ta  •»;   .•   -.   r.   i.   i.               26.900 6.900 9.375            10.625 
Trgovina    ,    .    .   r.   r.   r.-  t.,  r.,   K  r/ i.    .    •    .   r.                65.843 3.499 32.914            29.450 
državni  sektor   .    .  r.    .   ..i   .<  «  r.i   .,   .    .   ,.   •.                26.220 1.556 13.194           11.430 
zadružni   sektor       .    .   -.i   •„   .i  r.   r.   r.    .    .   r.   >.                39.623 1.903 19.720            18.000 
Turizem in gostinstve    ,.,   .    .,  r„  ,..   .,   .,   .,   ..   ,.                32.729 2.245 13.255            17.229 
državni  sektor   .    .    .    .,   .   •..  •„  f„   f.-,   -.    .    .    .                19.162 1.484 8543             9.435 
zadružni  sektor      •   :.;  M  v   .   <.   t.   ,.   ...   .   .  -.                 3.748 361 1.164             2.223 
privatni sektor   .   .   r.   v   v   .   -.j  r.i   .    ....                 9519 400 354S             5.571 
Obrt           .    .   w  v,   a   u   r.-  r..  v  w   r.    .    .. r.   r.               127.025 7.993 76.203            42.827 
državni sektor   .   .   v   -.   r., -.-   ..  „   .    .    ., -.   ,.               47.996 2.714 23.955            21.327 
zadružni  sektor      .    .   -«   :• t.    ..   .<   .-   .    .   -.   ..                 2502 193 1.368             1541 
privatni sektor   ...••••-                 76.227 5.088 50.880           20.259 

Opomba: V masi akumulacije in skladov po gospodarskih panogah in strokah je zajet tudi prometni 
davek od vseh sektorjev v znesku 140.032. 

II. poglavje 
Formiranje  sredstev  na  območju   okraja Ljutomer 

Na območju okraja Ljutomer se bodo formirala v letu  1933 tale sredstva. 
akumulacija In skladi državnih podjetij   ....                 276.445 
prometni  davek         140.032 
dohodnina  vseh  oblik     .    ,   .  169.875 
drugi dohodki  • ktJ t., t#i k., U1 w 0.          13.000 

Skupaj     599.352 
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276.449 
242.397 

13.285 
22.362 

206.550 
137.562 
68.988 

26.698 
39.668 

III. poglavje 
Razdelitev sredstev, ki se formirajo na območju okraja Ljutomer 

Sredstva, ki se formirajo na območju okraja se v skladu z zakonom o družbenem planu LR Slovenija 
takole razdelijo: 

1. Akumulacija državnega sektorja  ,.,   a   •   >:   m  >• 
od tega za razdelitev   .    .    .   ,.  r.  /.- ,.   .  ,.-, 

Del   akumulacije   za   samostojno   razpolaganje 
podjetij ...,., 

10 % prispevek za zdravstveno zaščito ,. ..i ,. t«, 
ostanek za delitev na zvezne sklade .,-, ..-, ,. (. 
66 % prispevek za zvezne sklade . . .• t. t, 
ostanek za delitev na republiške sklade t. ,. t. 
38.7 % prispevek za socialno zavarovanje . r. 
57.5% prispevek za republiške investicijske sklade 
ostanek za razdelitev za republiški in okrajni sklad 
50 % za republiški proračun . • • t> .. 
ostanek   za  proračun  okraja     .   /.   •:•- ,.    « 

2. Dohodnina kmečkih gospodarstev   .... 
30 % prispevek za republiški proračun   .   ,-. 
ostanek   za  okrajni  proračun  
dohodnina   obrtnikov   za  okrajni   proračun 
dohodnina zadrug za okrajni proračun   . 
druga  dohodnina  za  okrajni  proračun   .    . 
prometni  davek         <. 
53 % prispevek za republiški proračun . . 
47 % ostanek za okrajni proračun .... 
drugi dohodki za okrajni proračun     .   /.   ,. 

3. Dopolnilna sredstvo »krnjn 
a) del   akumulacije   za   samostojno   razpolaganje 

podjetij         
od tega se uporabi za potrebe delovnih kolekti- 

vov 60 %  v znesku ,. 
ostanek 40 % za potrebe ljudskih odborov    .    . 5-51* 

b) zaradi   višjih   stopenj  akumulacije  in  skladov 
je presežen znesek akumulacije in skladov, 
predviden v republiškem družbenem planu 
kot  ahsolutna  obveznost okraju, za    .    .    . 

od tega •• uporabi za potrebe delovnih kolekti- 
vov   50%   v   znesku  

ostanek 40 % za potrebe ljudskega odbora v 
znesku          

2.622 
1.311 

156.475 
46.942.5 

140.032 
74.217 

13.285 

7.971 

34.049 

17.024 

Skupnu sredstvu okraja  za   leto  1954   .     ..... 

IV. poglavje 

Razdelitev okrajnih sredstev 

Sredstva   razpoložljiva   na  območju okraja se takole razdelijo: 
.    .    .    .    ,.    . 225.396.5 

215.744 
53.722 
41.2075 
3.532 

96.662.6 
16.400 
4.219.9 
9.652.5 

9.652.5 
16.400 

131f 

109.532.5 
7.200 
3.000 
^200 

05.815 
13.000 

17.024 

225•96.5 

t. Skupna   sredstva 
2. Razdelitev 

a) družbeni   skladi   skupaj    ......... 
prosveta   in   kultura  
socialno   skrbstvo  
ljudsko   zdravstvo         
državna  upravo  in  sodstvo   . ,  
investicije   gospodarske   delavnosti    .    .    .   •. 
rezerva  

b) investicije gospodarsko delavnosti   .    .   /.    .   i. 

V. poglavje 
Skupna vrednost investicijskih graditev znaša 
Od tega : Investicije v gospodarstvu   .... 

investicije za družbeni standard .   ,. 
Najvažnejši objekti investicijske graditve v gospodarstvu bodo tile: 

!• okrajni   premogovnik   Ljutomer   ....   5.000  dovršitev 1953 povečanje proizvodnje za 60001 
2- zdravilišče Slatina  Radenci      ...    .    .    .   2.000 »        1953 instalacija vodovoda 
'• regulacija   Plitvice      1-000 »        1957 začetna dela 

•*• zobno  ambulanta  Ljutomer   .....      800 „        1953 nabava strojev 
5- Žica Ljutomer 6o2-5      «        1954 nabava strojev 
h- Kino  Križevci     .  ..  M   i-     250 „        1953 oprema 

26.052.5 
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^Najvažnejši objekti izgradnje 

1. šola  Rog      ...,.,....,... 6.000 
2. šola   Sv.   Tomaž  2.000 
3. šola  Murščak  ..   ,.J c  . 900 
4. vajenska šola  Ljutomer   . .    .j   ••   .-i  ••   . 1.000 
5. kmetijska šola Gor. Radgona   .,   .,  2.500 
6. oprema    •    •'   ••   •)   •    • 1-000 
7. stanovanjski  fond   .... to t«   '•   .••« »•   :*  i* 3-000 

*V1. poglavje 

Stopnja akumulacije in družbenih skladov  po 
posameznih podjetjih 

Glede na temeljne proporce družbenega plana 
LRS se določijo za podjetja na območju okraja Lju- 
tomer tele stopnje akumulacije in skladov: 

Industrija in rudarstvo 
Stroka 111 — proizvodnja      in      razdeljevanje 

električne energije 1364 

Stroka 112 — proizvodnja in predelava pre- 
moga .      .      .      .    ; 120 

Stroka 117— kovinska industrija 
Žica • okrajno podjetje Ljutomer     100 

Stroka 121 — industrija gradbenega materiala 
Križevske  opekarne  Križevci 125 
Gornjeradgonsko       opekarniško 
podjetje Gor. Radgona   ....     129 
Okrajna opekarna Ljutomer.    .      61 

Stroka 122 — lesna industrija 
Lesni   industrijski   obrat   Ljuto- 
mer—Gor.   Radgona      ....     178 
Žaga  Črnci      .    .    .i ,.   [.   ..  ..    215 
Žaga Logarovci     .  (.i t.» ,.< •.-. t.    215 

Stroka 124 — tekstilna industrija 
Konfekcija  — okrajno  podjetje 
Ljutomer   .     120 

Stroka 125 — industrija usnja in obutve 
Tovarna usnja Ljutomer   .. i.  ..   1200 

Stroka 127 — živilska industrija 
Mlekopromet  Ljutomer    .... 60 
Slatinsko podjetje Slatina Radenci 100 

Kmetijstvo       .,   .   ... ,.  55 

Gradnje r.-i r.* r«i r*i r.. r.* r«* r.i r.   r.-» i. t <• >   100 

Trgovina Okrajno podjetje za odkup živine 
in poljedelskih proizvodov Lju- 
tomer       65 
Trgovsko podjetje OZZ Ljutomer 
v Gor. Radgoni   .    .    ......      65 
Druga trgovska podjetja   .- ,.t.      60 

Turizem in gostinstvo   .   i.  ..   - r.      55 

Obrt 

Stroka 711 — proizvodna obrt 
Mestna mizarska delavnica  Lju- 
tomer       75 
Občinska     mizarska     delavnica 
Apače 60 
Občinska     mizarska     delavnica 
Razkrižje  60 
Občinska     mizarska     delavnica 
Sv.   Miklavž 60 
Občinsko  tesarsko podjetje Kri- 
ževci        60 
Občinska žaga Ivanjci   ,, t._ .,  „.      60 

družbenega standarda bodo tile: 

dovršitev 1955 novogradnja 
„ 1953 2 učilnici 
„ 1953 2 učilnici 
„ 1955 2 učilnici 
„ 1953 3 učilnice in oprema 
„ 1953 oprema 4 matičnih uradov 
„ 1953 4 družinska stanovanja 

Občinska žaga Sv. Tomaž    ,.,,.• 60 
Vse čevljarske delavnice   .... 55 
Mestna  krojaška  delavnica   Lju- 
tomer      .,  60 
Občinska     krojaška     delavnica 
Gor   Radgona        55 
druge krojaške delavnice  .    .  ,. 50 
Kruh, pecivo Ljutomer  .... 80 
Občinska pekarna Gor. Radgona 70 
Občinska pekarna Slat. Radenci 70 
KZ pekarna Gor. Radgona ,., ,.. 70 
druge   pekarne    .    .    .    .   ,., f.i 50 
Občinski mlin Cezanjevci . . r., 75 
Občinski   mlin   Grabe in Rado- 
slavci      ..!,.!,.,',.    .    .   ,.   ,. 70 
drugI  mlini      .  60 
Občinska     kolarska     delavnica 
Razkrižje          ,.   ,. 50 
vse klavnice in mesnice ... 70 
Mehanična     delavnica     Gornja 
Radgona  80 
Kleparska in inštalaterska delav- 
nica Gor. Radgona   ...... 60 
Občinsko pečarstvo Križevci   .    . 50 
Občinska oljarna Cezanjevci    ,. 157 

Stroka 712 — storitvena obrt 
Slikoplesk Ljutomer . ,. ,.• f. 60 
Elektro-radio Ljutomer . . ,. 70 
Elektro-radio   Gor.   Radgona.   ..      70 
vsa druga podjetja       50 

Razen akumulacije in skladov po stopnjah, dolo- 
čenih v tem planu, plačujejo vsa podjetja še prometni 
davek, kolikor je predpisan za posamezne proizvode 
oziroma delavnosti. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva", ko sta ga sprejela oba 

zbora OLO Ljutomer, uporablja pa se od 1. januarja 
1953. 

Št. 280/12-53. 
Ljutomer, dne 16. marca 1953. 

Predsednik OLO 
Bogo Verdev I. r. 

41. 
Na podlagi prvega odstavka 17. člena ter 3. itočke 

64. člena v zvezi g 96. elenom zakona o okrajnih ljud- 
skih odborih izdaja Okrajni ljudski odbor Ljutomer 
na seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
16. februarja 1953 

ODLOK 
o proračunu okraja Ljutomer za leto 1953 

1. člen 
Okrajni proračun za leto 1953 s posebnimi prilo- 

gami obsega: 
I. Okrajni proračun: 

dohodki   v  znesku 173,340.000 din 
In izdatki v znesku 173,340.000 din 
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II. predračune ustanov s samostojnim finansiran jem : 
z dohodki v znesku . . . . ,. .. 18,361.776 din 
in z izdatki v znesku ,., i. /. ,. 20,937.776 din 
in s presežkom izdatkov  .   »-   /.-   /-.    2,576.000 din 

2. člen 

Primanjkljaji v predračunih ustanov s samostoj- 
nim finansiranjem, ki znašajo skupaj 2,576.000 din, se 
krijejo z dotacijami iz okrajnega proračuna, 

3. člen 

Samo v pristojnost OLO spada razdeljevanje \? 
datkov, ki so v proračunu OLO Ljutomer določeni 
za razne organe državne uprave, ki se po potrebi na 
novo ustanovijo, in da določi njihove predračune, 
kakor tudi, da ob odpravi, spojitvi ali spremembi 
okrajnih organov enako ravna s sredstvi, ki so dolo- 
čena v njihovih predračunih. 

To pravico izvaja okrajni ljudski odbor po 2. od- 
stavku 64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih. 

-> 4. člen 

Svet za gospodarstvo OLO Ljutomer je poobla- 
ščen, da sme pregledati osebne in materialne izdatke 
v predračunih okrajnih organov in zavodov ter kon- 
trolirati uporabo dotacij iz okrajnega proračuna. 

5. člen 

Kolikor še ni izdana dokončna odločba v siste- 
matizaciji, se sme število uslužbenskih mest v okrajni 
upravi in ustanovah povečati samo s , potrditvijo 
državnega sekretariata za proračun in državno admi- 
nistracijo. Nove postavitve so dovoljene samo v mejah 
potrjene sistematizacije, če so v ta namen zagotov- 
ljena v prora'čunu potrebna finančna sredstva. 

6. člen 

Svet za gospodarstvo OLO Ljutomer lahko ustavi 
izplačevanje osebnih izdatkov, ki niso v skladu z za- 
konitimi predpisi. 

7. člen 

Ta odlok začne veljati z dnem, ko se objavi v 
»Uradnem listu LRS<, uporablja pa se že od 1. janu- 
arja 1953. 

St. 940/1-53. 
Ljutomer, dne 16. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Bogo Verdev 1. r. 

42. 

Na podlagi prvega odstavka 17. člena ter 3. točke 
64- člena in v zvezi s 96. členom zakona o okrajnih 
ljudskih odborih izdaja Okrajni ljudski odbor Ljuto- 
mer na seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
lne 16. februarja 1953 

ODLOK 
° sklepnem računu o izvršitvi proračuna okraja 

Ljutomer za leto W51 

1. člen 
Dohodki in izdatki po proračunu OLO in KLO 

Za leto 1951 znašajo: 
dohodki    .    .    .    .   r.i fi r.' f ».   43,902.485 din 
^datki        .    .    .    .  r.i i.i i«« f" r.   43,688.626 din 

2. člen 

Zaključni račun OLO Ljutomer za leto 1951 ob- 
sega dohodke in izdatke po proračunu OLO in pro- 
računih KLO, in sicer: 

a) po proračunu OLO: 
dohodki      .    .    ... ...  ,., t.  ,. 33,964.449 din 
izdatki        rf   ,., .. 33,846.626 din 
presežek   dohodkov    ,i A, „j   lt 116.823 din 

b) po proračunih KLO: 
dohodki . ... <., M im d. 9,938.036 din 
izdatki . . . f., ,.. & « ,. 9,841.000 din 
presežek dohodkov ,    .  ,.        97.036 din 

3. člen 

Ta odlok velja od dneva, ko ga je sprejel okraj- 
ni ljudski odbor Ljutomer. 

Št. 940/1-53. 
Ljutomer, dne 16. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Bogo Verdev 1. r. 

43. 

Na podlagi 9. točke 126. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) raz- 
glaša predsednik Okrajnega ljudskega odbora Novo 
mesto odlok o višini dnevnic za službena potovanja 
v mejah okraja, ki je bil sprejet na skupni seji 
odbornikov obeh zborov Okrajnega ljudskega od- 
bora Novo mesto dne 6. II. 1953 na podlagi 15 m 1. 
točke 69. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih 
in 7. člena uredbe o potnih in selitvenih stroških 
(Uradni list FLRJ, št. 59-693/52) in ki se glasi: 

ODLOK 
o višini dnevnic za službena potovanja v mejah 

okrajnega ljudskega odbora Novo mesto 

1 
Dnevnica za službena potovanja  uslužbencev  in 

delavcev   državnih   organov   In   zavodov   v   mejah 
okraja znaša: 

1. za uslužbence od IV. plačilnega razreda nav- 
zgor 525 din; 

2. za uslužbence od IX. do V. plačilnega razreda 
in za visoko kvalificirane delavce 450 din; 

3. za druge uslužbence in delavce 375 din. 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 
stu LRS<, uporablja pa se od 10. XII. 1952. 

Št. 1-870/1-33 
Novo mesto, dne 6. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič 1. r. 

Presežek dohodkov i.:t,j iu to i'i 213.859 din 

44. 

Na podlagi 7. točke 64. Člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih izdaja Okrajni ljudski odbor Ptuj 
na seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
28. •. 1953 

ODLOK 
o odpravi odloka o nazivih in plačah v logarski službi 

1. člen ' 
Z uveljavitvijo pravilnika o nazivih in "plačah 

uslužbencev pomožne tehnične gozdarske shižbe 
(Uradni list FLRJ, it. 33-416/52), ki ga je predpisal 
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predsednik Sveta za kmetijstvo in gozdarstvo vlade 
FLRJ, je postal odlok št. 1-240-2/52 o nazivih in pla- 
čah v logarski službi, ki ga je sprejel Okrajni ljud- 
ski odbor Ptuj  na svoji seji dne 31. V.  1952, brez- 
predmeten in se zato odpravi. 

2. člen 
Ta   odlok velja   od dneva objave v >Uradnem 

Mstu LRS<. 
št. I 996/1 
Ptuj, dne 28. februarja  1953. 

Predsednik OLO: 
Janez Petrovič 1. r. 

45. 
Na podlagi 15. točke 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih in 5. odstavka 7. člena ter 28. člena 
uredbe o potnih in selitvenih stroških (Uradni list 
FLRJ, št. 59-693/52) izdaja Okrajni ljudski odbor Ptuj 
na seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
28. II. 1953 

ODLOK 
o  visini dnevnic za službena potovanja in o  višini 
povračila za terensko delo na območju okraja Ptuj 

1. člen 
Za službena potovanja In terensko delo v mejah 

okraja Ptuj se določijo za uslužbence in delavce or- 
ganov in zavodov Okrajnega ljudskega, odbora Ptuj, 
občinskih ljudskih odborov in ljudskih odborov mest- 
nih občin okraja Ptuj, ter za uslužbence tistih ura- 
dov in ustanov, katerih delo je omejeno na območje 
okraja Ptuj, ne glede na to, ali gre za zvezne ali 
pa republiške urade In ustanove oziroma zavode, 
tele dnevnice: 

a) za uslužbence, ki so razporejeni od IV. pla- 
čilnega razreda navzgor v znesku 490 din; 

b) za uslužbence, ki so razporejeni od X. plačil- 
nega razreda do V. plačilnega razreda in za visoko 
kvalificirane delavce v znesku 420 din; 

^ c) za uslužbence, ki so razporejeni od X. plačil- 
nega razreda navzdol in za vse druge delavce v zne- 
sku 350 din. 

2. člen 
•• odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
Št. I 995/1-53 
Ptuj, dne 28. februarja  1953. 

Predsednik OLO: 
Janez Petrovič 1. r. 

46. 
Na podlagi 8. točke 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih  (Uradni list LRS, št. 19/52)  izdaja 
Okrajni ljudski odbor Ptuj na seji okrajnega zbora 
In zbora proizvajalcev dne 28. II. 1953 

ODLOK 
o odpravi odloka o plačevanju prispevka 

od javnih veselic 
1. Člen 

Odpravi se odlok št. P 4/2-51 o plačevanju pri- 
spevka od javnih veselic, ki ga je izdal Okrajni ljud- 
ski odbor Ptuj na svoji seji dne 24. X. 1951, 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS<. 
Št. I 997/1-53 
Ptuj, dne 28. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Janez Petrovič L r. 

4Ü. 
Okrajni ljudski odbor Šoštanj je na •. seji 

zbora proizvajalcev dne 17. III. 1953 sprejel na pod- 
lagi 13. in 88. člena zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 
19-89/52) tale 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. A 5, za volitve v zbor proizvajalcev, ki obsega 
državno posestvo Ravne, ker je prenehal mandat 
Jakliču Alojzu, odborniku zbora proizvajalcev Okraj- 
nega ljudskega odbora Šoštanj, ki je bil Izvoljen v tej 
volilni enoti. 

Nadomestne volitve bodo v nedeljo dne 26. apri- 
la 1953. 

2. člen 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS<, na 

razglasni deski Okrajnega ljudskega odbora Šoštanj 
in na krajevno običajni način v volilni enoti A 5. 

Št. 882/1-53 
Šoštanj, dne 17. marca 1953. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1  r. 

48. 
Okrajni ljudski odbor Šoštanj je na seji okraj- 

nega zbora dne 17. III. 1953 v Šoštanju sprejel na 
podlagi 13. in 88. člena zakona o volitvah in odpo- 
klicu odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, 
št.   19-89/52)   tale 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 1, ki obsega naselja Velenje, Novo Velenje in 
Stara vas, ker je prenehal mandat Pogorelčniku 
Juriju, odborniku okrajnega zbora Okrajnega ljud- 
skega odbora Šoštanj, ki je bil izvoljen v tej volilni 
enoti. 

Volitve bodo v nedeljo dne 26. aprila 1953. 

2. člen 
Ta odlok se objavi  v  >Uradnem listu LRS<, na 

razglasni deski Okrajnega ljudskega odbora Šoštanj 
in na krajevno običajni način. 

Št, 881/1-53 
Šoštanj, dne 17. marca 1953. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1. r. 

43. 

Na podlagi 108. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) v zvezi z določbo 
7. člena uredbe o potnih in selitvenih stroških (Uradni 
list FLRJ, št. 59/52) izdaja Okrajni ljudski odbor šo 
stanj na svoji IL redni seji dne 10. februarja 1953 

ODLOK 
o višini dnevnic za službena potovanja v mejah okraja 

1. člen 
Dnevnica za službena pofovnnja v območju OLO 

Šoštanj znaša: 
1. za uslužbence od IV. plačilnega razreda na- 

.vigor 525 din, 
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2. zu uslužbence od IX. do V. plačilnega razreda 
in za visoko kvalificirane delavce 450 din, 

3. za vse druge uslužbence ìD delavce 375 din. 
Honorarnim  uslužbencem  se določi  dnevnica  po 

višini honorarja v skladu z gornjimi določbami. 

2. člen 
Ta odlok velja za službena potovanja uslužbencev 

vseh uradov in zavodov, katerih delo je omejeno na 
območje okraja. 

3. člen 
Odlok velja takoj. 
Št. Pov 63/4-53 
Šoštanj, dne 10. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih L r. 

42. 
Ljudski odbor mestne občine v Murski Soboti je 

na podlagi 23. člena in 2. točke 78. člena zakona o 
ljudskih odborih most in mestnih občin na 4. seji dne 
5- septembra 1952 Izdal 

ODLOK 
o pokopališkem redu mestnih pokopališč 

v Murski Soboti 

i. člen 
Pokopališča na območju Murske Sobote so mestna 

pokopališča pod upravo Mestnega pogrebnega zavoda 
• so namenjena za pokopavanje umrlih ne glede na 
veroizpoved. 

Na mestnem pokopališču se pokopu jejo: 
a) vsi, ki umrejo na območju mestne občine Mur- 

ska Sobota, 
b) vsi, ki ne umrejo na območju mestne občine 

Murska Sobota, pa izda pristojni okrajni oziroma 
mestni ljudski odbor dovoljenje za prevoz mrličev 
zaradi pokopa v Murski Soboti. 

2. ölen 
Ureditev pokopališča 

Pokopališča so razdeljena na polja in vrste, vrste 
P* na grobove. 

Polja so označena 8 črkami, vrste z rimskimi, 
grobovi pa z arabskimi številkami. S temi označba- 
mi se vpisujejo vsi grobovi in grobnice v kartoteko 
grobov. Za situacijo grobov je odločilen načrt raz- 
delitve, ki ga potrdi svet za komunalne zadeve Ijud- 
*kega odbora mestne občine. 

Grobovi so: 
a) navadni ali vrstni grobovi, to s© grobovi za 

e»o osebo za dobo 25 let; 
b) otroški grobovi (a dobo 15 let; 
c) rodbinski grobovi za eno, dre ali več oseb za 

dobo 25 let; 
•2) grobnice za dve, štiri, šest oseb za dobo 50 let. 

3. Men 
Umrli se pokopujejo po vrstnem redu grobov, 

•«•• pri obstoječih grobovih. 
9° glavi vseh vrst grobov se mora vidno označiti 

P° situacijskem načrtu določena številka. 

4. člen 
Podrobna nredltev grobov 

Grobovi so: 
„    a) navadni oziroma vrstni grobovi so dolgi 200 

in široki 100 om, 

b) otroški vrstni grobovi so dolgi 100 cm in ši- 
roki 60 cm, 

c) rodbinski grobovi so dolgi 250 cm, široki za 
eno osebo 125 cm, za dve osebi 250 cm, za tri osebe 
375 cm. 

Krsto mora pokrivati najmanj 140 cm zemlje, 
napraviti se mora nagrobni hribček v višini 25 cm 
in se mora v tej višini tudi vzdrževati. 

č) Grobnice so dolge 380 cm, široke pa po veli- 
kosti grobnice za dve, štiri ali Šest oseb od 180 do 
^00 cm, globoke pa 280 cm. 

Grobnice morajo biti napravljene trpežno in po 
gradbenih predpisih. Ob glavi, kjer je določen pro- 
stor za obmejni zid in za spomenik, se mora napra- 
viti fundament, na katerega se postavi obmejni zid. 
Sam obmejni zid mora biti iz cementa, visok 190 cm 
in debel 30 cm. Obmejni zid se mora pokriti s kame- 
nitim! ploščami. Grobnica se zapre s kamenitim po- 
krovom, ki se mora hermetično zapirati. Stari gro- 
bovi, ki ne ustrezajo predpisanim meram ali vrstam, 
se morajo ob morebitnem novem pokopu prilagoditi 
navedenim meram In vrstam. 

9. člen 
Grobnice se lahko kupujejo za posamezne osebe, 

cele družine ali za osebe, ki jih kupec posebej označit 
čeprav niso člani njegove družine. Tozadevne izjave 
mora kupec Izročiti upravi pokopališča pri nakupa 
grobnice. Kupec more pozneje določiti še druge osebe, 
ki naj bodo pokopane v tej njegovi grobnici; o tem 
mora obvestiti upravo pokopališča. Brez dovoljenja 
kupca ali njegovih pravnih naslednikov se ne sme 
pokopati v grobnici noben mrlič. 

Pravni nasledniki upravičenca do groba ali grob- 
nice so: 

1. zakonski drug, 
2. pokojnikovi otroci, 
3. pokojnikovi bratje in sestre, 
4. drugi testamentarni ali zakoniti dediči, ki po- 

stanejo dejansko dediči zapustnikovega premoženja. 
Drugi daljni sorodniki nimajo pravice do gro- 

bov in grobnic, tudi če podaljšajo najemno razmerje 
glede groba ali grobnice. 

Nakup grobov vnaprej se ne dovoljuje. 

6. člen 
V grobnici se smejo pokopavati mrliči le, če so 

položeni v kovinaste vložke (rakve), ki morajo biti 
hermetično začinjeni. 

V druge grobove je dovoljen pokop v navadnih 
rakvah. Za grobove, v katere se pokopljejo mrliči 
v rakvah iz trdega lesa, se pobira vedno pristojbina 
za dobo 25 let. 

7. člen 
Ponovno pokopavanje v grobove in 

odpiranje grobov 
Ponoven pokop v isti grob je dovoljen po 25 

letih, pri otroških grobovih pa po  15 letih. 
V grobnici je pokop neomejen do števila rake v, 

kt jih grobnica lahko sprejme. 
Ko potečejo navedeni roki, se smejo grobovi po 

vrsti zopet uporabljati za pokopavanje mrličev. Po- 
stavljeni spomeniki se morajo pri zopetnem poko- 
pavanju začasno odstraniti zaradi varnosti, da se 
preprečijo morebitne nezgode, za to mora poskrbeti 
stranka sama. 

Odpiranje grobov pred potekom kadenčne dobe 
je dovoljeno le z oblastnim dovoljenjem; za to po- 
sreduje uprava pokopališča oz. Mestni pogrebni zavod. 
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8. člen 
Podaljšanje najemnega razmerja glede grobov 

Podaljšanje najemnega razmerja za 25 let je do- 
voljeno le, če se pred potekom navedene dobe po- 
novno vplača določena pristojbina in če je bil grob 
v  redu vzdrževan. 

Najemno razmerje glede grobov, ki so v redu 
vzdrževani, se lahko izjemoma podaljša tudi še v 
prvih treh letih po poteku navedenega roka, vendar 
mora plačati zamudnik dvojno pristojbino Če pa se 
najemno razmerje tudi v treh letih po poteku na- 
vedenega roka ne podaljša, lahko uprava pokopa- 
lišča prosto razpolaga z grobom in spomenikom. 

9. člen 
Ugasnitev najemnega razmerja glede grobov in 
grobnic pred potekom v 7. členu navedenih dob 
Če grobovi ali pripadajoči spomeniki, kljub temu 

da jih je posestnik dolžan vzdrževati v redu, tako 
propadajo, da je ogrožena varnost oseb ali sosednih 
grobov, ali če se s tem občutno kvari dostojna zu- 
nanjost pokopališča, se šteje, da je grob zapuščen. 
V takih primerih se spomenik na račun stranke od- 
strani in postavi na posebej določeno mesto. Če se 
lastnik spomenika ali njegovi pravni nasledniki v 
enem tetu ne javijo, zapadeta grob in spomenik 
upravi pokopališča, ki lahko z njima prosto raz- 
polaga. 

Posestnikom grobnic se pošlje, če je mogoče, 
opomin z dvomesečnim rokom in se v njem navede 
potrebno popravilo grobnice ali spomenika. Če se 
v tem roku popravilo ne izvrši, odloči o nadaljnji 
usodi propadajoče grobnice ali spomenika svet za 
komunalne zadeve ljudskega odbora mestne občine 
ali pokopališka uprava. 

Zaradi pravne ureditve se kupcu groba ali grob- 
nice že pri naročilu pogreba predloži sprejemni list, 
s katerim se naroči pogreb, na njem je že natisnjena 
tudi klavzula »z naročilom se ne strinjam. Grob 
(grobnica) zapade dne.... in tudi prej, če ga ne 
bom v redu vzdrževal. Prav tako zapade nagrobnik, 
če najema glede groba (grobnice) pravočasno ne 
podaljšam.« ,„ ,51en 

Okrasitev grobov in grobnic 
Navadni ali rodbinski grobovi se lahko v 2 letih 

po pokopu obdajo z nagrobno ograjo in postavi spo- 
menik. Grobna ograja mora biti tako velika, kot je 
predpisano za tisto vrsto groba v 4. členu. Izdelana 
mora biti iz trdega materiala (cementa, granita, mar- 
mora). Pokopališki upravi se mora predložiti v po- 
trditev načrt spomenikov posebne ali izredne izdelave, 
in sicer preden se postavijo. Spomeniki, ograje in 
drugi okraski ne smejo segati preko mej lastnega 
groba ali grobnice. Napisi na nagrobnih spomenikih ne 
smejo žaliti nacionalnega čuta jugoslovanskih narodov. 

Grmičevje ali drevesa se smejo nasaditi ob gro- 
bovih le tako, da ne ovirajo dohoda do grobov. 

Prepovedano je saditi gozdna ali sadna drevesa, 
prav tako grmičevje, ki močno raste. Pri grobnicah 
«e drevesa sploh ne smejo saditi. 

11. člen 
Za evidenco giobov in grobnic se vodi posebna 

kartoteka. Ta se vodi v dveh izvodih, en izvod je 
pri mestnem pogrebnem zavodu, drugi izvod pa na 
pokopališču   samem  pri  pazniku  pokopališča. 

Stranke imajo pravico do vpogleda v kartoteko 
grobov in lahko  vedno  zahtevajo pojasnila. 

12. člen 
Nakazilo grobov in grobnic 

Pri naročilu pogreba za umrle osebe izbere stran- 
ka vrsto groba ali pa določi pokop v že obstoječi 
grob. Pri naročilu se morajo upoštevati vse okol- 
nosti, ki so v zvezi s sanitartiozdravstvenirni pred- 
pisi,  in  se  zaračunajo   vse  določene  pristojbine. 

13. člen 
Pristojbine  za grobove  so: 
a) za navadni oziroma vrstni grob za dobo 25 let 

za 1 osebo 200—2500 din, 
b) za otroški grob za dobo 15 let za 1 otroka 

200—2500 din, 
c) zn grobnice za dobo 50 let 10.000 din. 
Pri pogrebih, ki so naročeni, se pobira razen 

tega tudi pokopališka pristojbina (pristojbina za po- 
kop) po vsakokratni veljavni pogrebni tarifi 

Vsi dohodki mestnih pokopališč se smejo po 
5. členu uredbe o pokopališčih (Uradni list LRS, št. 
54/49) uporabiti samo za vzdrževanje in ureditev 
pokopališč. 

14. člen 
Dolžnosti pokopališkega paznika in grobarjev 
Pokopališki paznik in grobarji so uslužbenci 

Mestnega pogrebnega zavoda; ta jim določa delo in 
dolžnosti, ki jih morajo opravljati. Njihovo vedenje 
proti strankam mora biti vljudno in spodobno. Da- 
jati morajo strankam vsa zaželena pojasnila, ki se 
nanašajo na grobove, na njih ureditev in vzdrževa- 
nje. Stranke lahko poverijo grobarjem skrb za vzdr- 
ževanje, okrasitev in razsvetljavo grobov ter jim 
plačajo dogovorjene zneske. 

15. člen 
Red na pokopališčih 

Vsakdo, ki obišče pokopališče, mora opustiti vse, 
kar bi bilo zoper pieteio In dostojanstvo kraja. Pre- 
povedano je zlasti jemanje dvokoles In psov na 
pokopališče, vse vožnje s kakršnimi koli vozili po 
pokopališčih, vsako poškodovanje pokopališka na- 
prav, nasadov in grobov, odlaganje smeti In odpad- 
kov, razen v določene smetišnice, teT vsako nespo- 
dobro vedenje. 

16. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 

stu LRS«. 
Št. 494/1 
Murska Sobota, dne 4. marca 1953. 

Predsednik LO MO: 
Jožef Velnar 1. r. 

POPRAVEK 
Pri primerjanju besedila ustavnega zakona o te- 

meljih družbene in politične ureditve in o organih 
oblasti Ljudske republike Slovenije, objavljenega v 
Uradnem listu LRS, št. 3-13/1953 z izvirnikom tega 
zakona, se je ugotovilo, da sta se v 93. členu vrinili 
dve tiskovni napaki in se prvi stavek prvega odstavka 
tega 'Sena pravilno glasi: 

»Pri opravljanju upravnih zadev iz republiške 
pristojnosti svet lahko izdaja pravilnike, odredbe in 
navodila za izvrševanje republiških uredb; za izvr- 
ševanje zakona ali zvezne uredbe sme izdajati te 
predpise samo, če je z zakonom ali zvezno uredbo za 
to pooblaščen.« Uredništvo 

Izdaja »Uradni list LRS« — Direktor In odgovorni urednik: dr. Rastko MoCnlk — tiska »iskarna »Toneta Tomšiča« — vel 
v Ljubljani — Naročnina: letno 540 din — Posamezna Številka: 8 din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani 4 din več, po 
pošti 8 din več — Uredništvo In uprava: Ljubljana, Erjavčeva ulica 11, poštni predal 336 — Telefon uprave Î3*sn — 

Čekovni račun: 60l-»T«-l57 



Pofitnina platana • gotovini 

URADNIH,:  r 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto 'IX V LJUBLJANI, dne 1. aprila 1953 Številka 9 
VSEBINA: 

M. Uredba o ustanovitvi In vodenju registra stalnega pre- 
bivalstva. 

35. Uredba o spremembi uredbe o Izbrisu zastavne pravice 
za stare terjatve. 

Odloki ljudskih odborov: 

51. Odlok o sklepnem  računu OLO  Črnomelj za  leto 1931. 
52. Odlok o proračunu okraja Črnomelj za leto 1953. 
53. Odlok o proračunu okraja Kranj za leto 1953. 
Si. Odlok  o  višini  dnevnic  za  službena  potovanja  v mejah 

okraja Kranj. 
55. Odlok o proraCunu  okraja Novo mesto za leto 1953. 

34. 

Na podlagi 1 točke 20. člena zakona za izvršitev 
ustavnega 7••••• o temeljih družbene In politične 
ureditve in o orgamh oblasti Ljudske republike Slove- 
nije (Uradni list LRS, št. 3-14/53) izdaja Izvršni svet 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

UREDBO 
o ustanovitvi in  vodenju registra stalnega 

prebivalstva 

1. člen 
Za razvid o številu prebivalstva in o najvažnejših 

podatkih o prebivalstvu se ustanovi register stalnega 
prebivalstva, ki ga vodijo občinski ljudski odbori, 
vsak za svoje območje. 

2. člen 
Register stalnega prebivalstva vodijo občinski 

Jjudski odbori za vse stalno prebivalstvo svojega ob- 
močja. Med stalno prebivalstvo spadajo vsi prebival- 
ci občine ne glede na starost, ki imajo tam svoje stal- 
no prebivališče, in tisti, ki so se od drugod priselili 
v občina z namenom, da tam trajno ostanejo, alt ki 
so bili od drugod premeščeni ali nameščeni na trajno 
^uzbeno mesto na območju občine. 

Začasno odsotne osebe iz občino (na odsluženju 
vojaškega roka, na vojaških vajah, dijaki in študenti, 
osebe na zdravljenju v bolnicah, zdraviliščih itd.) se 
štejejo za stalne prebivalce občine, kjer so imele pred 
nastopom vzroka za začasno odsotnost svoje redno 
Prebivališče. ,_ •1•• 

Register se nastavi ob popisu prebivalstva z dne 
j. marca 1953, in sicer na podlagi posebne >prijave 
talnega  prebivalstva za občinski   register prebival- 

s t*' k' J° izpolni popisovalec za vsako trajno pri- 
otno in začasno odsotno osebo popisnega okoliša. 

4. člen 
, ._ a^°j po končanem popisu prebivalstva nastavi 
očinski ljudski odbor te prijavnice kot začasno kar- 
oteko, nato pa ustanovi na podlagi teh prijavnic 

^ain0 kartoteko, ki jo tekoče vodi p0 posebnih na- 
. odHih( ki jih bo v ta namen izdal Zavod za statistiko 
10 evidenco LRS, 

56. Odlok o proračunu okraja Radovljica za leto 1953. 
57. Odlok o sklepnem raCunu okraja Radovljica za leto 1951. 
58. Odlok o proračunu okraja Tolmin za leto 1953. 
5S. Odlok o  potrditvi  zaključnega  računa  okraja  Tolmin za 

leto 1951. 
B°* ,°f °L.°  potrđltvl  naključnega   računa   okraja  Idrija  za leto 1951 
lì' •°? ° prorafunu oizT»)a Trbovlje za leto 1953. 
II' nZ Ü Repnem računu okraja Trbovlje za leto 1951. 
63. Odlok o določitvi povračila za službena potovanja v me- 

jah okraja Trbovlje. 

-  Popravek  mestne °bčlne Murska Sobota o hišnem redu. 

5. člen 
Register prebivalstva vodijo občinski ljudski od- 

bori v obliki kartotek, in sicer na belih kartotekah 
za moško prebivalstvo in na modrih kartotekah za 
žensko prebivalstvo. V teh kartotekah so natisnjena 
vprašanja za telo podatke o vsaki osebi: 

— priimek in imo (za poročene žene in vdove tudi 
dekliški priimek), 

— rojstni datum (dan, mesec, leto), 
— rojstni kraj (naselje, okraj, ljudska republika 

ali država), 
— državljanstvo, 
— poklic, ki ga izvršuje, 
— šolska izobrazba, in sicer: za osebe, ki so šola- 

nje že dovršile, nad 14-letno starostjo; za osebe, 
ki se še šolajo, nad 18-letno starostjo, 

— družinski stan, 
— volilna upravičenost, 
— čas bivanja v tej občini, 
— prejšnje prebivališče  (za  uste,  ki  so  se pri- 

selili), 
— kam se je oseba odselila iz občine in kdaj, 
— naslov v občini, 
— na  kartotekah   za   starešine  gospodinjstva   šo 

vprašanja o posameznih članih gospodinjstva. 

*W„ ^Prila ,933 da,Je Je dolžna vsak* oseba, no 
glede na starost, prijaviti oziroma odjaviti občinske- 
mu  ljudskemu  odboru  spremembo  svojega  stalnega 

novanTa lCa\PraVutak0 Pa tudi vsako imembo S novanja v istem kraju. 

starŠ?Snrie'el\
re-,mani •••0• 16 let' so do)žni Pojaviti 

Ùlr ubnlk! OZiromQ  tisti-  P*  katerih pod  16 
vIcakYnem a t1?0 Pre,bÌVa- Će *e laka oseba stalno 
vložiH Zi U (otreBkem d^B in podobno), mora 
vložiti pnjavo oziroma odjavo vodstvo zavoda. 

7        .. 7- člen 
te. pnjavo in odjavo oseb iz 6. člena te uredbe 

llT^l** j*razec St 1 <•• Pojavo in odj^o 
stalnega prebxvalisca) in obrazec št. 4 (za prijavo spre- 
membe stanovanja), ki sta predpisana z odredbo o 
spremembah in dopolnitvah odredbe o prijavljanju 
't  S9/5 ,zaeasneffa P'ebiTaliSča (Uradni list FLRJ, 
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8. Člen 
Oseba iz 6. člena, ki ne vloži predpisane prijave 

oziroma odjave ali vloži laino prijavo oziroma od- 
javo, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo do 
2000 dinarjev ali z zaporom do deset dni. 

9. člen 
Ta uredba velja od 1. aprila 1933 dalje. 

Št. U-27/53 
Ljubljana, dne 28. marca 1953. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Miha Marinko 1. r. 

35. 
Na podlagi 1. točke 20. člena zakona za izvršitev 

ustavnega zakona o temeljih  družbene  In  politične 

ureditve in o organih oblasti Ljudske republike Slo- 
venijo (Uradni list LRS, St. 3-14/53) izdaja Izvršni 
svet Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

UREDBO 
o spremembi uredbe o izbrisu zastavne pravice 

za stare terjatve 
1. člen 

Rok 31. marca 1953 po 5. členu uredbe o Izbrisu 
zastavne pravice za stare terjatve (Uradni list LRS, 
št. 2-5/52) se podaljša do 31. marca 1954. 

2. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
Št. U-26/53. 
Ljubljana, dne 28. marca 1933. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Miha Marinko 1. r. 

Odloki liudskih odborov 
si. 

Na podlagi 17., 25. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 
na podlagi 47. in 48. člena zakona o proračunih (Urad- 
ni list FLRJ, št. 58-570/51) je okrajni ljudski odbor 
na skupni seji obeh zborov, ki je bila dnp 7. fe- 
bruarja  1953, izdal 

ODLOK 
o sklepnem računu Okrajnega ljudskega odbora 

Črnomelj za leto 1951 

1. člen 
Proračuni ljudskih odborov za leto 1951 so zna- 

šali: Po planu:       Izvršeno: 
dohodkov      „j ,., r., i..   .  40,910.000   '  45,522.060 din 
izdatkov        ..- ,., r.i r-   .   40,910.000      42,735.719 din 

presežek  dohodkov — 2,786.341 din 

2. člen 
Proračun Okrajnega ljudskega odbora Črnomelj 

za leto 1951 obsega: 

A. Okrajni ljudski odbor v Črnomlju: 
Po planu:       Izvršeno: 

dohodkov     ... (., r#1 ,., ,.  31,838.000      36,133.635 dim 
izdatkov    .    .  r„   .  ,., ,.   31,838.000      34,366.750 din 

presežek dohodkov „• — 1,766.885 din 

B. Krajevne ljudske odbore v skupnem znesku: 
Po planu: Izvršeno: 

dohodkov      t„ ,., ,., co ,.,   9,072.000 9,388.425 din 
Izdatkov    .  r.- r.-i r., ,., r.»   9,072.000 8,368.969 din 

presežek  dohodkov (.i — 1,019.456 din 

3. Sien 
Odobrijo se presežki izdatkov nad letnim planom 

izdatkov, ker so ,vsi kriti s presežki pri dohodkih. 

4. člen 
Potrdi se sklepni račun obveznosti okrajnega 

ljudskega odbora v Črnomlju, ki je sestavljen po od- 
redbi o likvidaciji obveznosti, ki so nastale do 31 
decembra 1951. Ta odredba je bila objavljena v 
Uradnem listu FLRJ, št. 25 z dne 7. maja 1952. Ta 
sklepni račun obveznosti je kot priloga sestavni del 
zaključnega računa za leto 1951. 

Te obveznosti obsegajo 10,824-219 din dohodkov 
In prav toliko Izdatkov. 

5. člen 
Potrdi se sklepni račun Dijaškega doma v Črnom- 

lju in Dijaškega doma v Metliki, ki sta postala s 
1. novembrom 1951 proračunski ustanovi s samostoj- 
nim finansiranjem. Od 1.. novembra 1951 do 31. de- 
cembra 1951 sta dijaška domova imela tale promet: 

Dijaški dom Dijaški dom 
Črnomelj: Metlika: 

dohodkov      r„ ra M,., r.i     479.753 77.418 din 
izdatkov    .  •.- r., -.,,.-, m     119.149 37.056 din 

presežek  dohodkov ,.,     360.604 40.362 din 
Sklepna računa obeh dijaških domov sta kot 

prilogi sestavna dela zaključnega računa za leto 1951. 

6. člen 
Potrdi se sklepni račun okrajnega ljudskega od- 

bora v Črnomlju za leto 1951, ki je sestavljen r skla- 
du s 47. členom temeljnega zakona o proračunu in 
39. členom uredbe o izdajanju proračuna. 

7. člen 

Ta odlok velja od dneva sprejema, to je od 
7. februarja 1953. 

St. 551/1 
Črnomelj, dne 7. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Janez žunič 1, r. 
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52. 
Na podlagi 17., 19. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 
na podlagi 2. in 28. člena zakona o proračunih 
(Uradni Ust FLRJ, št. 58-570/51) je Okrajni ljudski 
odbor Črnomelj na skupni seji obeh zborov, ki je 
bila dne 7. februarju 1953, izdal 

ODLOK 
o proračunu okraja Črnomelj za leto 1953 

1. člen 
Okrajni proračun za leto 1953 obsega: 
1. proračun okraja: 

z dohodki T znesku ,., (.> o t.i io ,. 105,427.000 din 
z izdatki v znesku . ...I.H.UO.. 109,261.000 din 
in s primanjkljajem . . . i. . . 3,834.000 din 

Presežek izdatkov nad dohodki bo krit z dotacijo 
iz republiškega proračuna. 

2. predračuna ustanov s samostojnim finansira- 
njem: 
z dohodki v znesku ., ,., t.> i.i t.2 ••> 21,714.000 din 
z izdatki v znesku . ., (., co i.i i» >. 23,182.000 din 
in s primanjkljajem . ». ..- .. . •. 1,468.000 din 

Presežek izdatkov nad dohodki bo krit z dotacijo 
iz okrajnega proračuna. 

2. člen 
Število usliužbensklh mest pri okrajnem ljudskem 

odboru in pri ustanovah se sme povečati po predlogu 
odredbodajalca za izvrševanje okrajnega proračuna 
s pritrditvijo državnega sekretarja za proračun in 
državno administracijo LRS. Nove nastavitve so do- 
pustne samo v mejah potrjene sistematizacije, re so 
v ta namen zagotovljena v ••••••••• finančna sred- 
stva. 

3. člen 
Novi uradi in ustanove se smejo med letom usta- 

navljati, če so v ta namen v planu za izvajanje pro- 
' računa zagotovljena potrebna finančna sredstva. 

4. člen 
Odredbodajalec za Izvrševanje okrajnega proraču- 

na ima pravico, ustaviti izplačilo osebnih izdatkov 
kolikor niso v skladu z zakonskimi predpisi. 

5. člen 
Vodje računovodstev odgovarjajo odredbodajalr 

com za izvrševanje proračunov in predračunov, vsi 
skupaj pa okrajnemu ljudskemu odboru. 

6. člen 
Ta odlok  velja od  dneva,  ko  ga je  je  sprejel 

Okrajni ljudski odbor v Črnomlju, to je od 7. februar- 
ja 1953, izvaja pa se od 1. januarja 1953. 

Št. 551/3 
Črnomelj, dne 7. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Janez Žunič 1. r. 

53. 

Na podlagi 17. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih izdaja Okrajni ljudski odbor Kranj 
na svoji seji dne 12. II. 1953 

ODLOK 
o proračunu Okrajnega ljudskega odbora Kranj 

za leto 1953 
1  člen 

Okrajni  proračun za leto 1953 s posebnimi pri- 
'ogami obsega: 

I. Okrajni proračun: 
z dohodki v znesku   .        - -r. -.       136,220.000 din 
in Izdatki v znesku   .    .   ..,..,   .       136,220.000 din 

II. Predračune ustanov s samostojnim finansira- 
njem: 
z dohodki v znesku   .    .   ,.i  .   r.>  •    76,427.000 din 
in  izdatk'i  v  znesku ,.   ,.    76,327.000 din 
in presežkom dohodkov ..   ,., ,.   M (.i        100.000 din 

2. člen 
Presežki dohodkov ustanov s samostojnim flnan- 

siranjem se odvajajo v proračun. 

3. člen 
Osnutki pravnih predpisov organov okrajnega 

ljudskega odbora, katerih izvajanje predvideva nove 
ali večje proračunske izdatke, se morajo poslati po- 
prej v potrditev svetu za gospodarstvo okrajnega 
ljudskega odbora. 

4. člen 
Kolikor še nI izdana dokončna odločba o sistema- 

tizaciji, se sme število uslužbenskih mest v okrajnih/ 
organih in ustanovah ustanavljati samo s pritrditvijo 
državnega sekretariata za proračun in državno ad- 
ministracijo LRS. Nove postavitve so dopustne samo 
v mejah potrjene sistematizacije, če so v ta namen 
zagotovljena v proračunu potrebna finančna sredstva, 

5. člen 

Predsednik sveta za gospodarstvo lahko ustavi 
izplačevanje osebnih izdatkov, ki niso v skladu z za- 
konskimi predpisi. Če se pristojni odredbodajalec ne 
strinja z ustavitvijo, odloča o tem okrajni ljudski 
odbor. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva ko ga sprejme okrajni 

ljudski odbor, uporablja pa se od 1  januarja 1953. 
Št. 1234/1 
Kranj, dne 18. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Miran Košmelj I, r. 

54. 
Na Podlagi 15. in 103. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih in v zvezi s 7. in 28. členom ured- 
bo„° Potnih in selitvenih stroških (Uradni list 
1'LIIJ, št. 59//693-52) izdaja okrajni ljudski odbor 
Kranj 

ODLOK 
o visini dnevnic za službena potovanja v mejah 

okraja Kranj 

1. člen 
Za službena potovanja v mejah okraja pripada 

uslužbencem in delavcem državnih organov in zavo- 
f.ov. Okrajnega ljudskega odbora Kranj, občinskih 
ljudskih odborov in ljudskih odborov mestnih občin 
okraja Kranj dnevnica, ki znaSa 75 V» dnevnic iz 7. 
člena uredbe o potnih in selitvenih stroških. 

Dnevnice torej znašajo: 
a) za uslužbence od IV. plačilnega razreda na- 

vzgor 525 din, 
b) za uslužbence od IX. do V. plačilnega razreda 

in za visoko kvalificirane delavce 450 din, 
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za uslužbence od X. plačilnega razreda navzdol 
in za vse druge delavce 575 din. 

2. člen 
Odlok  velja od 10. decembra  1952. 
Št. 1616/1-53 
Kranj, dne 27. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Miran Košmelj 1. r. 

55. 

Na podlagi 9. točke 126. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, St. 19-89/52) raz- 
glasa predsednik Okrajnega ljudskega odbora Novo 
mesto odlok o proračunu Okrajnega ljudskega od- 
bora Novo mesto, ki je bil sprejet na skupni seji 
odbornikov obeh zborov Okrajnega ljudskega odbora 
Novo mesto dne 16. •. 1953 na podlagi 64. člena za- 
kona o okrajnih ljudskih odborih ter 2. in 28. člena 
zakona o proračunih (Uradni list FLRJ, št. 58-570/51) 
in ki se glasi: 

ODLOK 
o proračunu Okrajnega ljudskega odbora Novo mesto 

za leto 1953 

1. člen 
Okrajni proračun za leto 1953 s posebnimi prilo- 

gami obsega: 
1. Okrajni proračun: 

z dohodki  v znesku   .   ..) ,., t., t>i r.   195,738.000 din 
z Izdatki v znesku     .   .., f.. ,.- ..- ..   195,738.000 din 

2. Predračune ustanov s samostojnim finansi- 
ranjem: 
z dohodki v  znesku   ., ,., f., f„ t.> i.     83,980.000 din 
z izdatki v znesku    ut to to o> co io   83,980.000 din 

2. člen 
Število uslužbenskih mest se lahko poveča po 

pfedlogu odredbodajalca za izvrševanje okrajnega 
proračuna v soglasju s sekretariatom za proračun in 

. državno administracijo LR Slovenije v okviru potrje- 
ne sistematizacije, če so za taka mesta zagotovljena 
finančna sedstva. 

3. člen 
Novi uradi In ustanove se smejo med letom usta- 

navljati, če so v planu za izvajanje proračuna zago- 
tovljena finančna sredstva. 

4. člen 
Odredbodajalec za izvrševanje okrajnega pro- 

računa ima pravico, ustaviti izplačilo osebnih izdat- 
kov, ki niso v skladu z zakonskimi predpisi. 

5. člen 
Vodje računovodstev odgovarjajo odredbodajal- 

cem za pravilno izvrševanje predračunov in pro- 
računa, vsi skupaj pa okrajnemu ljudskemu odboru. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva, ko ga je sprejel okrajni 

ljudski odbor, izvaja pa se od 1. januarja 1953. 
Št. 1-2387/1-53 
Novo mesto, dne 6. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič L r. 

54. 

Na podlagi 28. 'člena zakona o proračunih (Uradni 
list FLRJ, št. 58-570/51), v zvezi s 3. točko 64. člena 
zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
št. 19-89/52) je Okrajni ljudski odbor Radovljica na 
skupni seji obeh zborov dne 15. II. 1953 sprejel 

ODLOK 
o proračunu okraja Radovljica (okrajnem proračunu) 

za leto 1953 

1. člen 
Okrajni proračun za leto 1953 obsega s prilogami: 
I. Okrajni proračun: 

z dohodki v znesku . i.i ;., f.j #.. ,. 93,868.600 din 
z Izdatki v znesku  •.    .   93,868.600 din 

II. Predračune zavodov s samostojnim finansi- 
ranjem: 
z dohodki v znesku . <., r.i I.I n i. 35,789.900 din 
z izdatki v znesku . . ,., t., r.i t.» c- 35,253.900 din 
in presežkom  dohodkov   .. t.t (>1 r.i r.i      536.000 din 

2. člen 
Za presežke dohodkov predračunskih zavodov s 

samostojnim flnansiranjem, ki znašajo 536.000 din, 
se pooblašča svet za gospodarstvo okrajnega ljud- 
skega odbora, da jih razporedi za potrebe zdravstva. 

3. člen 
Izdatki za državno upravo se ne morejo povečati 

iz zneskov, ki so odobreni za finansiranje prosvete 
in ljudske kulture in finansiranje socialno-zdravstve- 
nega varstva ljudstva. 

4. člen 
Osnutki pravnih predpisov svetov okrajnega 

ljudskega odbora, katerih izvajanje predvideva nove 
ali večje proračunske izdatke, se morajo poslati po- 
prej v pritrditev svetu za gospodarstvo okrajnega 
ljudskega odbora. 

5. člen 
Število uslužbenskih mest v okrajnih organih se 

sme povečati samo po poprejšnji odobritvi in s pri- 
trditvijo pristojnega republiškega organa. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 

stu LRS«, uporablja pa se od 1. I. 1953. 
Št. 798/2-1953 
Radovljica, dne 15. januarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Milan Kristan 1. r. 

5?. 

Na podlagi 48. člena zakona o proračunih (Urad- 
ni list FLRJ, št. 58-570/51) v zvezi s 3. točko 64. člena 
zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
št. 19-89/52) je Okrajni ljudski odbor Radovljica na 
skupni seji obeh zborov dne 15. II. 1953 sprejel tale 

ODLOK 
o sklepnem računu okraja Radovljica za leto 1951 

1. člen 

Dohodki in izdatki v okrajnem proračunu zna- 
šajo po proračunu okrajnega ljudskega odbora in po 
proračunih krajevnih ljudskih odborov na območju 
okraja Radovljica, razen mestne občine Jesenice v 
proračunskem letu 1951: 
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Zaradi podražitve rotacijskega papirja smo bili 
primorani povišati naročnino za naš list. 

Naročnina, ki je znašala doslej 540 din za celo 
leto, se z dnem 1. aprila 1953 dvigne na 720 dinarjev 
letno, to jo v sorazmerju, ki je v primeri z novimi 
stroški in povišanimi naročninami za drugi periodični 
tisk najnižje. 

Naročniki, ki so že plačali dosedanjo celoletno 
naročnino v znesku 540 din, imajo s tem plačano na- 
ročnino do konca III. tromesečja, t. j. do 30. septem- 
bra 1953; da bodo imeli plačano vso, zdaj zvišano na- 
ročnino do konca leta, morajo doplačati še 180 din. 

Vsi naročniki bodo prejeli položnice, na katerih 
bo označeno, koliko nam še dolgujejo za ustrezajoče 
novo naročnino do konca leta 1953. 

VSAKA USTANOVA, VSAKO PODJETJE IN VSAK 
USLUŽBENEC, 

ki hoče svoje delo res kvalitetno opravljati, 
potrebuje pri svojem delu publikacije založbe 

„umom UST LRS" 
Izšla je knjižica 

NAJEMNINE IN VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH POSLOPIJ. 
na katero še posebej opozarjamo ljudske odbore, uprave zgradb 
in hišne lastnike. V njej so zbrani pravni predpisi o najemninah 
in vzdrževanju stanovanjskih poslopij s pregledom pravnih pred- 
pisov, urejenih po letih. Dodana je tudi razprava o najemninah 
m vzdrževanju stanovanjskih poslopij. Cena 80 din. Dobi se pri 
»Uradnem listu LRS<, Ljubljana, Erjavčeva 11, pošni predal 336 
'n tx> knjigarnah. 

Od doslej izdanih  knjig ima založba »Uradni Ust LRS« med 
drugimi na zalogi še te publikacije: 

DRUŽBENI PLAN FLRJ za leto 1953. Cena 30 din. Dobi se v upravi 
»Uradnega lista LRS< Ljubljana, Erjavčeva 11. 

PREDPISI O NAZIVIH IN PLAČAH   USLUŽBENCEV   DRŽAVNIH 
ORGANOV. Cena 245 din. 
Zbirka, ki jo je izdal Sekretariat vlade LRS za personalno 
«lužbo. vsebaje vse predpise, ki so izšli nedavno o nazivih h» 

Razglasi in objave 
D St. 93% P 1953 3036 

Sprememba poštnega okoliša 
S 1. aprilom 1953 prične poslova- 

ti pošta  Sežana 2, pošta Sežana se 
preimenuje v Sežana 1, pošta Krško 
v Videm-Krško 1 in pošta Videm ob 
uvi v Videm-Krško 3. 
Direkcija  pošte, telegrafa  in 

telefona, Ljubljana 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpisi 
516. 

Besedilo: Trgovsko podjetje na 
drobno »Železničar«, Ljubljana, 
skrajšano: Trgovsko podjetje »Že- 
lezničar«, Ljubljana (Masarykova 
15/1). 

Poslovni predmet: Trgovina z ži- 
vili in gospodinjskimi potrebščina- 
mi, s -tobačnimi izdelki, vžigalicami 
in s cigaretnim papirjem. 

Za podjetje podpisujejo: 
Bartolj Anton, direktor, samostoj- 

no, v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja; Stergar Mihael, ra- 
čunovodja, sopodpisuie listine po 
47. členu szdgp; Leder Stanislav, 
komercialist, ki podpisuje v odsot- 
nosti direktorja ali računovodje, v 
istem obsegu. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
oddelek  za   gospodarstvo 

dne  13.  marca   1953. 
G št. 5805/52 1554 

517. 
Besedilo: Obrtni obrat »Radioser- 

vis«, Ljubljana, skrajšano: >Radio 
servis«, Ljubljana (Cankarjeva 3/1). 

Poslovni predmet: Popravilo in 
sestavljanje radio aparatov, ojače- 
valnih naprav, blokiranje motor- 
jev, ozvočenja, izdelava nadomest- 
nih delov .napeljava anten in druga 
dela radio mehanike. 

Ustanovitelj pod ret ja: MLO glav- 
nega mesta Ljubljana, odločba 
Ta]n Št. 341/33 z dne 27. II. 1953. 

Organ gospodarske uprave: Svet 
za gospodarstvo MLO glavnega me- 
sta Ljubljana. 

Zav podjetje podpisujeta: 
Tičar Jože, v. d  upravnike, v ob- 

segu zakonitih pooblaetil  in pravii 
podjetja; Sajovic Stanislav, računo- 
vodja, »podpisuje 'letine po 47. čle- 
nu szdgp. 

MLO glavnega mufc  Ljubljana 
oddelek  ZA gospoda«**vo 

dne  16. marca  1953. 
G Jt. 2097/93 Ì9S9 



Stran 98 URADNI LIST Štev. 9 — 1. IV. 1953 

518. 
Besedilo: »Restavracijac Občin- 

skega LO Rečica (pri Laškem). 
Poslovni predmet: Prodaja alko- 

holnih in brezalkoholnih pijač ter 
toplih in mrzlih jedil. 

Ustanovitelj In gospodarski uprav- 
ni organ podjetja: Obč. LO Rečica, 
odločba št. 139/53 z dne 12. II. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Vrečar Alojzij, poslovodja in Fer- 

lin Marica, po zakonskih pooblasti- 
lih In pravilih  podjetja. 

OLO Celje okolica, 
oddelek  za gospodarstvo 
dne 25   februarja 1953. 

Št.   II-t/87-53 U50 
919. 

Besedilo:  Mesnica, Ajdovščina. 
Poslovni predmet: Prodaja mesa 

in mesnih izdelkov. 
I i stano vitel j, gospodarski voditelj 

podjetja: LÓ mestne občine Aj- 
dovščina. 

Za  podjetje  podpisujejo: 
Lulik Franc, upravnik, Dietz 

Amalija, blagajnik, in Kosovel Da- 
nilo, pomočnik. 
OLO Gorica, odd. /a gospodarstvo 

dne 6. marca 1953. 
Št. II/2-105/26-53 1515 

520. 
Besedilo: Parna pekarna, Ajdov- 

ičina. 
Poslovni predmet: Peka in pro- 

daja kruha ter peciva. 
Ustanovitelj in gospodarski vodi- 

telj: LO mestne občine Ajdovščina. 
Za podjetje podpisujejo: 
Krtelj  Darko,  upravnik,  Hxobat 

Franc in Lenščak Miroslav, po za- 
konskih pooblastilih. 
OLO Gorica, odd. za gospodarstvo 

dne  7.  marca   1953. 
Št. II/2-105/32-53 1544 

521. 
Besedilo: >Bife< — Doblar. 
Poslovni predmet: Točenje alko- 

holnih In brezalkoholnih pijač, po- 
strežba z mrzlimi jedili. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: »Soške elektrarne, Doblarc, z 
dovoljenjem OLO Gorica, Tajn št 
•/2-8281 z dne 21. II. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Jurca Vasilij, upravnik, in Gerbec 

Marica, v finančnih zadevah, po za- 
konitih pooblastilih. 
OLO Gorica, odd. za gospodarstvo 

dne 12. marca 1953. 
Št. ••-105/35-53 1540 

522. 
Besedilo: Destilacija »n promet 

alkoholnih pijač. Mirna na Dolenj- 
skem, 

Poslovni predmet: Žganjekuha, 
proizvodnja umetnih in alkoholnih 
pijač, sadnih sokov ter jpromet na 
debelo z vsemi alkoholnimi pijača- 
mi. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: Obč. LO Mirna, odločba št. 
130/1 z dne 3 VIII. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Marin Vilko, upravnik, skupaj s 

knjigovodjem licem Ivanom, v ok- 
viru zakonskih določil; v odsotnosti 

plačah, prevedbah, napredovanju, stopnji šol in tečajev, ki 
ustrezajo posamezni izobrazbi za uvrstitev v naziv in napre- 
dovanje. Iz te zbirke se lahko poučimo o nazivih, plačah, pre- 
vedbi, napredovanju itd. v pisarniški službi, 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 železničarjev, o plačah 
in napredovanju v poštno-telegrafski in telefonski službi, v 
diplomatski-konzularni in veterinarski službi in vrsti dragih 
služb i 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 OKRAJNIH LJUDSKIH ODBORIH- Cena 38 din. 

ZAKON O VOLITVAH IN ODPOKLICU LJUDSKIH ODBORNIKOV 
LJUDSKIH ODBOROV. Cena 38 din. 
Pri vsakdanjem praktičnem opravljanju dela in uporabi za- 
konitih predpisov je nepogrešljiva periodična zbirka splošnih 
registrov predpisov, ki Vam prihranijo mnogo truda in časa 
pri iskanja posameznih zakonitih predpisov. Tudi te ie izdala 
založba »Uradni list LRSt. in sicer: 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1945—1947. Cena 60 din. 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1945. 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 in SNOS oziroma LRS, v Finančnem zborniku, Vestniku 
urada za cene, Vestniku organov za cene, Službenih obvestilih 
zveznega urada za cene in Vestniku Prezidija Ljudske skup- 
ščine FLRJ. Snov je are jena po abecednem redu in časovnem 
razdobju, z glavnimi m stranskimi gesli, v zadnjih zbirkah 
pa so tudi pomembnejši članki, obvestila, uradne objave in 
aktualna vprašanja s področja gospodarstva in financ, ki so 
bila objavljena v Finančnem zborniku. Za vse je ta zbirka 
zelo koristen pripomoček, posebno še, ker bodo sledile v pri- 
hodnje za vsako leto redne publikacije registra zakonitih 
predpisov. 

ZAKON O ZAKONSKI ZVEZI. Cena 12 din- 

V   založbi   »Uradnega   lista   LRS«   so   i zìi e   tudi   publikacije 
Zavoda za statistiko in evidenco LRS: 
TEORIJA STATISTIKE (Marijan Blejec). Cena 350 din 

DEMOGRAFSKA STATISTIKA (dr- Živko Šifrer). 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 prebivalstva v Jugoslaviji in še posebej v Sloveniji 
v primerjalni analizi z dragimi deželami na svetu, da bo 
koristila vsakomur, ki so bo seznanil z njo. V uvodnem delu 
je obdelan pomen demografske statistike in kratek zgodo- 
vinski razvoj, prikazane so statistične enote biološki, druž- 
beni, gospodarski, kulturni in regionalni znaki, ki usmerjajo 
študijte znanosti. Za nas je še posebno pomembno poglavje 
o popisih in naravnem gibanju prebivalstva, ki ponazorujejo 
temeljne značilnosti popisa z dne 15. marca 1948, o načinu 
statističnega opazovatiia pri naravnem gibanju prebivalstva, 
o mehaničnem gibanja prebivalstva in zdravstveni statistiki- 
Delo, ki temelji na dognanjih svetovne in skope domače lite- 
rature v tej stroki končuje poglavje o demografskih koefi- 
cientih grupiranja, strukture in tablic, prikazujoč vzročne 
smeri naravnega prirastka prebivalstva s posebnim pogledom 
na rodnost, umrljivost itd. Med besedilom, ki obsega 200 strani 
re uvrščenih mnogo preglednih tabel   slik in diagramov 
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KRAJEVNI IMENIK LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE. 
Z odlokom z dne 18. aprila 1952 je bila naša republika raz- 
deljena 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 m abecedni imenik vseb naselij s pripadajočimi 
občinami, okraji in poštami za vsako naselje posebej, 
za občine pa pristojna sodišča. Na kraja je imeniku priložen 
zemljevid z mejami občin In okrajev. Cena 290 din. 

• 
Društvo pravnikov LRS je v založbi »Uradni Ust LRS« izdalo 

tele knjige: 
PARTIZANSKO SODNO PRAVO (Silvenj Pakiž). Cena bo din. 
PRAVNA NARAVA ODLOČB V UPRAVI (univ. prof- dr. L Vav- 

petič). Cena 145 din. 
ZAKON O IZVRŠITVI KAZNI (s pripombami). Cena 65 din. 
TARIFA ZA   NAGRADE ODVETNIKOV  S  PRAVILNIKOM    Cena 

55 din. 
DOKUMENTI O RAZVOJU LJUDSKE OBLASTI (univ proi. dr. 

Maks šnuderl). Broš. 66 din, v polplatno vezano 78 din. . 
Knjiga obsega 162 dokumentov, od razglasa CK KPS na slo 
vensko ljudstvo konec aprila 1941 do ukaza o imenovanju 
Narodne vlade Slovenije dne 5 maja 1945; so to pravni doku- 
menti iz narodne osvobodilne vojne Slovenije s pomenom 
zakona ali najvišje norme, izdane od vrhovnih organov- 

GRADIVO ZA UPORABO ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI (dr   Bog 
dan Petelin). Cena 10 din. 

IZNAJDITELJSKA   DELAVNOST IN   NJENA   UREDITEV   V   NAŠI 
DRŽAVI (univ. prof- dr. Stojan Pretnar). Cena 52 din. 

ZAKON O UPRAVNIH SPORIH IN ZAKON O JAVNEM  PRAVO- 
BRANILSTVU S KOMENTARJEM. 
Na to pablikacijo Se posebej opozarjamo. Komentar sta sesta 
vila sodnika Vrhovnega sodišča LRS Krajšek Anton in Marc 
Pavel in so snov prediskutirali 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 vsa- 
komur potreben pripomoček. Cena 88 din. 

LJUDSKI ODBORI, ORGANI LJUDSKE SAMOUPRAVE. Spisal dr 
Josip Globevnik. 
Knjiga na kratko opiše razvoj ljudskih odborov od dni narod- 
noosvobodilnega boja pa do najnovejše ureditve, splošnega za- 
kona o ljudskih odborih m 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 od- 
borih. 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- 
• 
Pravna fakulteta universe v Ljubljani je v založbi »Uradnega 

lista LRS« izdala 
ORIS PRIMERJALNEGA TRGOVINSKEGA PRAVA, I. del: Podjetje 

(dr. Stojan Pretnar) Strani 164. Cena 280 din. 
CIVILNO PRAVO, POSEBNI DEL OBVEZNOSTI (dr. Jurij stem- 

pihar), III. del. 120 strani. Cena 270 din 
CIVILNO PRAVO   (STVARNO   PRAVO)   (dr. Alojz   Finžgar).   144 

strani, cena 270 din. 
Dr. J. štemplhar:  UVOD V MEDNARODNO PRAVO. Strani 

%, cena 260 din. 
V tisku je: 
Dr. J. Pokorn: UVOD V FINANCE, 

Pri delu in strokovnem izpopolnjevanju vam bodo knjige 
»Uradnega lista LRS« dober tovariš in pomočnik. 

enega od   teh  podpisuje  zanj  član 
upravnega odbora Vidmar Albina. 

OLO  Novo  mesto, 
oddelek za gospodarstvo 

dne  ti. marca 1953, 
Št.   II-2677/1-53 1549 

523. 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 

Strnišče. 
Poslovni predmet Kmetijska pro- 

izvodnja, vnovčevanje proizvodov v 
predelanem in nepredelanem sta- 
nju. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Ptuj, 
Sklep št. I-89I/1-53 z dne 2S. II. 1953. 

Za podjetje podpisuje: 
Gobec Martin, direktor, g poobla- 

stilom   v   mejah   zakona   in   pravil; 
Detiček   Vili,   računovodja,   sopod- 
pisuje listine po 47  členu szdgp. 

OLO Ptuj. odd. za gospodarstvo 
dne  6.   marca   1953. 

Št.  TI/12.777/4-53 1490 
324. 

Besedilo: Mestno podjetje »Meha- 
nika«,  Trbovlje   (Trbovlje,   Loke). 

Poslovni predmet: Proizvodnja iz- 
delkov  precizne  mehanike. 

Ustanovitelj in upravni voditelj 
podjetja: LO mestne občine Trbov- 
lje, odločba št. 49/1 z dne 31. XII. 
1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Raspotnik Slavko, upravnik, in 

Pole Majda, knjigovodja, za vse za- 
deve podjetja 
OLO Trbovlje, odd. za gospodarstvo 

dne  11. marca   1953. 
St.   1329/1-53 1536 

Spremembe 
525. 

Besedilo: »Pekarna« KLO štore. 
Besedilo  odslej:   »Pekarna«  Ob. 

črnskega LO što e. 
Izbriše se Bučar Mihael In vpiše: 
Rezar   Hermine,   knjigovodja,   ki 

podpisuje skupaj s poslovodjem, po 
zakonitih   pooblastilih    in   pravilih 
podjetja. 

OLO Celje okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne  10. marca 1953. 
Št.  II-l/l 11-1953 155* 

526. 
Besedilo:   »Krajevni   mlin«,   Vrb- 

>. 
Besedilo odslej: »Mlin« Občinske* 

ga LO Šentjur pri Celju. 
Izbrišeta se Rakuša Alojz in Ko- 

želj Jožef ter vpišejo: 
Novak Alojz, poslovodja, Tanšek 

Anton, pomočnik, Sisinger Franc, 
administrator, ki podpisujejo po 
zakoniiiih pooblastilih. 

OLO Celje okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 13. marca 1953. 
Št. 11-1/136-1953 1558 

527. 
Besedilo: »Čevljarska dela>nica< 

KLO Kozje. 
Besedilo odslej: »čevijontvoc 

OR. LO Kozje. 

no 
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Izbriše se Pere Stanko in vpiše 
Kovačič Fran, poslovodja, ki pod- 

pisuje po zakonitih pooblastilih. 
Št.   II-1/145-1953 1564 

Besedilo: »Krajevni mlin« KLO 
Kozje. 

Besedilo odslej: »Mlin« Obč. LO 
Kozje. 

Izbriše 6e Vouk Franc, knjigo- 
vodja. 

Št.  U-l/149-1953 1566 

Besedilo: »Opekarna« KLO Koz- 
je. 

Besedilo odslej: »Opekarna« Obč. 
LO Kozje. 

Izbrišeta se Jagrič Avgust in Per 
Stanko ter vpišeta: 

Rezar Rudi, poslovodja in Pere 
Leopold, ki podpisujeta po zakoni- 
tih  pooblastilih. 

Št.   II-1/148-1953 1565 

Besedilo: »Parna žt.ga« Obč. LO 
Kozje. 

Besedilo odslej: »Parna žaga« 
Obč. LO Kozje. 

Izbriše se Pere Stanko. 
Št.   II-1/154-1953 1568 

Besedilo: »Remontno podjetje« 
KLO Kozje. 

Besedilo  odslej:   »Remont«   Obč. 
LO Kozje. 

Izbriše se  Pere Stanislav. 
Št.  •-1/146-1953 1567 

OLO Celje okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 17. marca  1953. 
528. 

Besedilo: »Brivnica Kočevje« v 
likvidaciji. 

Za podjetje v likvidaciji podpisu- 
jejo: Primožič Alojzij, predsednik, 
Balzarolsky Vladimir in Pintar 
Maks, člana komisije, po dva sku- 
paj- 
OLO Kočevje, odd. za gospodarstvo 

dne   16.  marca   19••. 
Št.  454/3-53 1562 

529. 
Besedilo: »Ekonomija« Deškega 

vzgajališča v Smledniku. 
Kkonomija ni pravna oseba, tem- 

več spada k vzgajaltšču kot pomož- 
na ustanova. 
OLO   Kranj, odd.   za   gospodarstvo 

dne 2. januarja  1953. 
Št. 387/2 1318 

530. 
Besedilo: Mestna klavnica, Kranj. 
Izbriše se ševcu   Ivanka,  računo- 

vodja In vpiše 
Jarc Ivan, računovodja, z istimi 

pooblastili. 
LO MO Kranj, odd. za gospodarstvo 

dne 13. marca 1953. 
Št. 969 1555 

531. 
Besedilo: »Vino-sadje«, Brežice. 
Izbrišeta  se  Slatnar  Vida  in   so- 

podpisnik dr. Zdolšek Josip ter vpiše 
Bohinc Vida, z istimi pooblastili. 

OLO Krško, odd. za gospodarstvo 
dne 3. marca 1953. 

Št.  2-703/1-1953 1452 

532. 
Besedilo:  Krajevni kino, Mengeš. 
Izbrišeta se Picker Aleksander, 

upravnik, in Vrankar Jelka, raču- 
novodja ter vpiše: 

Pikcer Aleksander, upravnik, ki 
podpisuje samostojno, in šuštarič 
Jože, računovodja, ki sopodpisuje 
spise finančnega in kreditnega po- 
mena. 

VII-št.  801/13-1933 1587 

Besedilo: Krajevno splošno mi- 
zarsko podjetje, Mengeš. 

Izbrišejo se: Kragelj Franc, Mali- 
goj Roman, in Vrhovnik France, 
ter vpišejo: 

Kragelj France, upravnik; Mali- 
goj Roman, namestnik, in Šuštarič 
fože, računovodja, ki nadomešča tu- 
di namestnika upravnika v njegovi 
odsotnosti. 

OLO Ljubljana okolica 
oddelek za gospodarstvo 
dne  18. februarja 1953. 

VII-št. 801/15-1953 1585 

533. 
Besedilo: Krajevno podjetje ža- 

ga  (Grosuplje). 
Izbrišeta se. Zupančiž Anica in 

Vidic Marija ter vpišeta: 
Rus Karol, zastopnik podjetja, ki 

podpisuje samostojno in Tesar 
Tončka, uslužbenka, ki sopodpisuje 
spise finančnega in kreditnega po- 
mena. 

VII-št.  400/10-1953 1584 
Besedilo: Mesarija KLO Grosup- 

lje. 
Izbrišeta se Baraga Viktor ter 

vpišejo: 
Debeljak Ivan, poslovodja, ki pod- 

pisuje z istimi pooblastili, v odsot- 
nosti poslovodje, in Tesar Tončka, 
uslužbenka, ki sopodpisuje spise fi- 
nančnega  in  kreditnega  pomena. 

VIT-št   801/12-1953 1583 

Besedilo: Mizarsko podjetje KLO 
Grosuplje. 

Izbrišeta se Baraga Viktor in Vi- 
dic Marija  ter vpišeta: 

Rus Karol, zastopnik podjetja, ki 
podpisuje samostojno, in Tesar 
Tončka, uslužbenka, ki sopodpisuje 
spise finančnega in kreditnega po- 
mena. 

VII-št. 801/11-1953 1586 
OLO Ljubljana okolica 

oddelek  za  gospodarstvo 
' dne  19. februarja  1953. 

534. 
Besedilo: Mestna restavracija, Li- 

tija, Gradec pri Litiji. 
Izbriše  se Delavsko  uslužbenska 

restavracija, Litija in vpiše 
nova poslovalnica Sp. Hotič. 

OLO Ljubljana okolica 
oddelek  za  gospodaTstvo 
dne 20. februarja 1953. 

VII-št. 1451/551-1952        1609 
535. 

Besedilo: Mesnica KLO Cerkve- 
njak  (št. 25). 

Besedilo odslej: »Mesnica«, Cerk- 
venjak/ 

Izbrišeta se Družovič Ivan In Mo- 
lan Ivan ter vpiše 

Doki Alojz, ki sopodpisuje po za- 
konitih   pooblastilih. 

Št. 11-2115/1-53 1577 
Besedilo: Krajevno gostišče v 

Podvelki  (št. 69). 
Besedilo odslej: Kolodvorska re- 

stavracija, Podvelka. 
OLO Maribor okolica 

oddelek  za  gospodarstvo 
dne 14. marca 1955. 

Št.   II-2420/1-53 1578 
536. 

Besedilo: Krajevna šiviljska de- 
lavnica, Beltinci. 

Besedilo odslej: Občinsko podjet- 
je »šiviljstvo«, Beltinci. 

Št. II-1369/2-52 8131 
Besedilo: Krajevno podjetje »čev- 

ljarska  delavnica«,  Beltinci. 
Besedilo odslej: Občinsko podjet- 

je »Čevljarstvo«, Beltinci 
Izbriše se Ferjan Martin in vpiše 
Hartman Jožef, ki bo podpisoval 

skupaj  z Gruškovnjakom Francom 
in Verbanom Jožefom, po danih po- 
oblastilih. 

Št   IT-1369/2-52 8142 
Besedilo: Krajevno podjetje 

»Krojaška delavnica«, Beltinci. 
Besedilo odslej: Ofrčmsko podjet- 

je  »Krojaštvo«,  Beltinci. 
Izbriše se Zver Jožef in vpiše 
Horvat Alojz, ki bo podpisoval 

skupaj z Balažicem Jožefom in Ver- 
banom Jožefom, po danih pooblasti- 
lih. 

Št. II/1369/2-52 8134 
Besedilo: Strojno pletilstvo KLO 

Beltinci. 
Besedilo odslej: »Občinsko pod- 

jetje  »Strojna  pletilnica«,  Beltinci. 
Izbrišeta se Glavač Jožef in Sra- 

ka Štefan ter vpišeta: 
Balažič Olga in Puklavec Marija, 

ki sopodpisujeia z ravnateljem po 
zakonitih pooblastilih. 

Št. 11-1369/52 8130. 
OLO Murska Sobota, 

oddelek  za  gospodarstvo 
dne 2. septembra 1952. 

537. 
Besedilo: Državno trgovsko pod- 

jetje  »Potrošnik«, Murska  Sobota. 
Izbrišejo se Tru.čl Ciril, Seme Jo- 

že in Hojer Ernest ter vpišejo 
Velnar Miloš, direktor in Eri Geza, 

šef komerciale, ki podpisujejo sku- 
paj z Lanščakom Janezom. 

OLO Murska Sobota, 
oddelek  za  gospodarstvo 

dne 12. marca 1953 
Št. II. 2608/1-53 1537 

538. 
Besedilo: Remontn- podjetje »Re- 

mont«, Novo mesto. 
Besedilo odslej: Gradbeno in ob- 

novitveno podjetje. Novo mesto. 
Poslovni predmet: Obnavljanje 

in pnpravljnaje starih objektov in 
nove nizke ter visoke gradnje. 
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Izbriše se Coklj Ignacij in vpiše 
Gabrijelčič Angel, direktor, ki pod- 

pisuje    po   13.   in   47.   členu    szdgß, 
skupaj  s  knjigovodjem  podjetja. 

OLO Novo mesto, 
oddelek  za  gospodarstvo 

dne   U   marca  1953. 
Št.   11-2654•-53 1551 

539. 
Besedilo:  »Radiocenter«,  Ptuj. 
Izbriše  se   Koler   Ljubo,   mojster 

in Šprah Ivo ter vpiše: 
Koler Ljubo, poslovodja, in Ščav- 

ničar Avguštin, Dredsednik delav- 
skega sveta. 
OLO  Ptuj,  odd.  za  gospodarstvo 

dne 12. marca 1953. 
Št.  II/12-897/3-53 1575 

540. 
Besedilo: Kino podjetje MLO Ra- 

deče. 
Besedilo odslej: »Kino Radeče«, 
[zbrišejo se Peric Veselin, Simon- 

či'5 Cirila, Pečnik Milan ter vpišeta: 
Nemec Vilko, upravnik, Simončič 

Dragica, blagajnik, ki bosta podpi- 
sovala  v okviru  zakonskih  poobla- 
stil. 
OLO Trbovlje, odd  za gospodarstvo 

dne   18.  marca  1953. 
Št.   2033/1-53 1579 

541. 
Besedilo: Lesno podjetje, Jese- 

novo. 
Izbriše se Ludoviko Karel in vpiše 
Škrabar Jože, obratovodja, ki bo 

podpisoval v  okviru  zakonskih  po- 
oblastil. 
OLO Trbovlje, odd. za gospodarstvo 

dne 20.  marca  1953. 
Št. 2033/1-53 1594 

546. 
Besedilo: Krajevno podjetje Kam- 

nolom kamna in lahnjaka, Sp. Idri- 
ja, 

Ker sploh ni začelo z obratova- 
njem. 
OLO   lolmln, odd. za gospodarstvo 

dno 23. februarja 1953. 
Št. II/4-36-27-53 1406 

54?. 
Besedilo: Okrajna lekarna, Hrast- 

nik. 
Ker je prešla v ustanovo s samo- 

stojnim finansiranjem. 
OLO Trbovlje, odd. za gospodarstvo 

dne  14,  marca  1955. 
Št. 1786/1-53 1535 

548. 
Besedilo: Mestna lekarna v Tr- 

bovljah. 
Ker je prešla v ustanovo s samo- 

stojnim finansiranjem. 
OLO Trbovlje, odd. z;, gospodarstvo 

dne 18. marca  1953. 
Št. 2031/1-53 1588 

Izbrisi 
542. 

Brsedilo:  »Okrajni magazin« Ce- 
lje okolica. 

Zaradi opustitve podjetja. 
OLO Celje okolica, 

oddelek  za  gospodarstvo 
dne  13.  marca   1953. 

Št. •-9-53 1557 
543. 

Besedilo:   Krajevno   krojaštvo   in 
šiviljstvo, Pirničc. 

Ker je likvidacija končana. 
OLO Ljubljana okolica, 

oddelek   za  gospodarstvo 
dne  17. februarja   1953. 

Št.  "VTI-6S0/1-1953 1528 
544. 

Besedilo:     »Ekonomija     Tovarne 
glinice in aluminija, Strnišče. 

Zaradi  združitve  z državnim go- 
spodarskim   podjetjem    »Kmetijsko 
gospodarstvo, Strnišče«. 

OLO Ptuj, odd   za gospodarstvo 
dne  12.  marca  1955. 

Št.  TT/12-939/3-53 1572 
545. 
. Besedilo:  Mestno komunalno pod- 
jetje  (Ravne   na  Koroškem). 

Ker postane ustanova s samostoj- 
nim  fiTinnsiranjetn. 

OLO Slovenj Gradec, 
oddelek   za  gospodarstvo 
dne 28.   januarja   1953. 

Št.   V/2-31/394 1289 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

ga doma. Tem osebam nudi tudi 
zdravstveno varstvo v bolezni in ne- 
sreči. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj ustanove: Svet za ljudsko zdrav- 
stvo in socialno politiko pri OLO 
Krško, odločba št. 1664/53 z dne 1.2. 
II. 1953. 

Za ustanovo podpisujeta: 
Sečen Anton, upravnik in Iveko- 

vič Ankica. knjigovodja. 
OLO  Krško, odd.  za  gospodarstvo 

dne 7. marca 1953. 
Št.   3.441/1-1953 1521 

552. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo, 

Brežice. 
Naloge ustanove: Pogozdovanje, 

gojitev, varstvo, urejanje ter izko- 
riščanje gozdov. 

Ustanovitelj ustanove: Vlada 
LRS, odločba št. II-136/1-53 z dne 
51. I. 1953. 

Organ drž. uprave: Državni se- 
kretariat za gospodarstvo LRS, 
Ljubljana. 

Za ustanovo   ^odpisujejo: 
Videnić  Ivan, direktor,  šef  raču- 

novodskega odseka Koslrnik Vili in 
sekretar Kolenc Franc, skupaj. 
OLO Krško, odd. za gospodarstvo 

dne  19. marca  1953, 
Št.  3345/4-1953 1595 

Vpisi 
549. 

Besedilo: Slovenska filharmonija 
v Ljubljani, Trg revolucije 9. 

Naloge ustanove: Izvajanje del 
domače in tuje glasbene tvornosti z 
lastnimi   umetniškimi  ansambli. 

Ustanovitelj: Vlada LRS, odločba 
št. II-953/3-52 z dne 12. I. 1953. 

Organ drž uprave; Svet za pro- 
sveto in  kulturo LRS. 

MLO glavnega mesta Ljubljana 
oddelek   za gospodarstvo 
dne  18.  februarja  1953. 

G-št.     «261/53 1361 
550. 

Besedilo: Vezenina, Celje. 
Poslovni predmet: Šivanje, veze- 

nje, predtiskarija in prodaja teh 
izdelkov, raznih vezenin, narodnih 
izdelkov ter izdelkov domače obrti. 

Ustanovitelj, gospodarski organ 
podjetja: MLO Celje, odločba š,t. 
1681/1952-6 z dne 27. XI. 1952. 

Za ustanovo podpisujejo: Hilbert 
Katja, v. d. ravnatelja in Repi'2 So- 
nja, računovodja, ki sopodpisuje li- 
stine finančnega pomena po 47. čl. 
szdgp. 
MLO Celje, odd. za gospodarstvo 

dne 28. februarja 1953. 
Št. 11-1011/2-5 3 1453 

551. 
Besedilo: *Dom onemoglih«, Im- 

poljca. 
Delovno področje: Sprejemati in 

oskrbovati onemogle in varstva po- 
trebne osebe, ki niso preskrbljene, 
izjemoma pa mora tudi sprejemati 
in oskrbovati duševno zaostale ose- 
be, ki niso nevarne okolici in so 
nepreskrbljene ter proti plačilu 
upokojene osebe, ki nimajo svoje- 

Zadružni registei 

Spremembe 
180. 

Besedilo: Medzadružni obrat »Ža- 
ga« v šoštaniu. 

Na sejah medzadružnega obrata 
»Žaga« v Šoštanju z dne 4. XII. 1952 
In 16. I 1953 se je sklenilo, da fir- 
ma preide v likvidacijo. 

Likvidatorji: Zaje Jože, namešče- 
nec, Družmlrje, Melanšek Ivan, na- 
meščenec, Lokovica, Melanšek Franc, 
posestnik, Velenje, ki podpisujejo 
po  dva  skupaj. 

Likvidacijska   firma:    kakor   do- 
slej,  s pristavkom  »v  likvidaciji«. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 20.  februarja 1953. • 

Zadr VIII  115/2 2249 
181. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j. Ratanska vas. 

Izbrišejo se Čoh Štefan, Bofulin 
Oskar, Boršič Anton, Rosi Malči, 
Mlakar Anton In Prevoršek Ivan in 
vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Bofulin Jelka, gospodinja, Irje, 
Vodušek Jože, Gradiški dol, Ander- 
luh Avgust, Tekačevo, But Ivan, 
Kostrivnica, Šeligo Ignac, Gradiški 
dol, Strniša Viktor, Kostrivnica, 
kmetje. 

Zadr VII 131/10 2976 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j, Sclo-šalek. 
Izbrišejo se Lesjak Avgust, Le- 

mež Avgust, Herliah Alojz, Vocov- 
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nik   Andrej,  fregelj  Frane in  vpi- 
šejo novi člani upravnega odbora: 

špltal Slavko, kmet, Šalek, Lempl 
Jože, pos, sin, šalek, Glušič Matevž, 
kmet, Bevče, Verdelj Ciril, pos. sin, 
Šalek, Oštir Anton, delavec, Šalek, 
Plazi Jože, uslužbenec, šalek, Lam- 
prêt I'rane, cestar. Paka. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 13. marca 1953. 

Zadr Vni 41/11 2977 
182. 

Besedilo-. Kmetijska obdelovalna 
zadruga »Kozjanski odred« v Koz- 
jem. 

l'o sklepu izrednega občnega zbo- 
ra 16. IX. 1952 je zadruga prešla v 
likvidacijo. 

Likvidatorji so: Vovk Franc, knji- 
govodja, Jagrič Avgust, uslužbenec, 
Adrinek Kari, poslovodja KZ, vsi 
v Kozjem, ki podpisujejo po dva 
skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor do- 
slej, s pristavkom  »v  likvidaciji«. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne  16. marca 1953. 

Zadr  VITI 84/2 2979 
183. 

Besedilo: Obrtna nabavna in pro- 
dajna zadruga z o. j. v Idriji 

Po sklepu skupsîine 15. VIII. 1452 
je zadruga prešla  v  likvidacijo. 

Besedilo: kakor doslej s pristav- 
kom  >v  likvidaciju. 

Likvidatorji so: Celestina Alojz, 
čevljarski mojster, Idrija, studen- 
tovska 20. Eržen Vili. šofer, Idrija, 
Prelovčeva 4, Mlinai Leopohl, kro- 
jaški mojster, Idrija, Gortanova 1, 
Slokar Natalija, šivilja, Idrija, Carl 
Jakoba 4, ki podpisujejo po dva 
skupaj. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne  5. marca  1953. 

Zt 34/49-9 2746 
184. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v 
Bovcu. 

Nu podlagi sklepa občnega zbora 
Kmetijske zadruge Kal-Koritnica z 
dne tO. V. 1952 in sklepa občnega 
zbora Kmetijske zadruge v Bovcu 
z dne 12. VI. 1952 v zvezi z odločbo 
gospodarskega sveta OLO Tolmin 
II/l št. 14/52 Ip-53 z dne 7. III. 1953 
se Kmetijska zadruga Kal-Koritnica 
pridruži h Kmetijski zadrugi v 
Bovcu. 

Zt 92/47-31 2872 
Besedilo: Kmetijska živinorejska 

obdelovalna zadruga >22. septem- 
ber« Godovič. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
z dne 2. II. 1953 se izbriše član 
upravnega odbora Vidmar Alojzij 
In vpiše novi izvoljeni član 

ŽIgon Marjan, Godovič 20. 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 12. marca 1953. 
Zt 76/49-16 2871 

185. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Solkanu. - 
Na ob-ïnem zboru 19. II. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z omejenim jamstvom v Solka- 
nu. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 
članov. 

Delež znaša 500 din, delež dru- 
žinskega člana zadružnika znaša 
50 din. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 17. marca 1953 

Zt  26/49-10 2951 
186. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga »Enotnost« v Mostah-Snha- 
dole. 

Po sklepu izrednega občnega zbo- 
ra 21. XI. 1952 je zadruga prešla v 
likvidacijo. 

Likvidaciiska firma: kakor do- 
slej, s pristavkom >v likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Petelinkar Franc, 
Suhadole 19, Sršen Ivan, Suhadole 
II, Lipar Rudolf, Suhadole 10, Zar- 
nik Anton, Moste 21, kmetje, ki pod- 
pisujejo po dva skupaj. 

Okrožno sodišče v  Ljubljani 
dne 23. februarja  1953. 

Zadr VII 104/4 2321 
187. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Cezanjevci. 

Izbrišeta se Škrjanc Matija, Šte- 
fanec Franc in vpišejo novi izvolje- 
ni člani  upravnega odbora: 

Novak Stanko, kmet. sin, Brano- 
slavci, Novak Štefan, kmet, Vogri- 
čevci, Vargazon Ferdo, kmet in Za- 
vratnik   Franc,   kmet,   Cezanjevci. 

Zadružni delež znaša odslej 500 
din. Jamstvo je tokratno. 

Zadr  IV/78 2724 

Besedilo: Zadruga »Slikoplesk« 
z o. j., Maribor. 

Izbrišejo se Hriberšek Jože, cer- 
nila Jože, škrinjar Anton, štelcer 
Karl in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Gaber Franc, pleskarski pomoč- 
nik, Kobale Miroslav, črkoslikarski 
pomoćnik, Jančar Jože in Mauko 
Alojz, pleskarska pomočnika, vsi v 
Mariboru. 

Zadr III 83 2725 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 9. marca 1953. 
188. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga, Noršinci. 

Zadruga je prešla na podlagi skle- 
pa obč. zbora z dne 9. III. 1953 in 
odločbe OLO Ljutomer z dne  10. 
III. 1953, št. II.630/2-53 v likvidacijo. 

Likvidatorji »o: 
Stojko Albin, kmet. tehnik, Mo- 

ta, Perša Janko, delavec, Bablnci, 
Kolbl Anton, kmet, Babinci, Raj- 
nar Antonija, gospodinja, Noršinci, 
žnidarsič Jožica, knjigovodja. Lu- 
kavci Krajne Janez, kmet, Noršin- 
ci, ki podpisujejo po dva skupaj. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 16. marca  1953. 

Zadr V 81 2881 

189. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Cirkovce. 
Izbrišejo se Sagadin Andrej, Ba- 

klan Franc, FïangeS Štefan, Vuk 
Štefan, Bauman Jernej, Voga An- 
ton in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Drevenšek Jože, Starešince, Do- 
beršek Štefan, Sp. Jablane, Fran- 
ges Anton, Zg. Jablane, Gojkovič 
Franc, StaTešince, Medved Anton, 
Mlhovce, Kmetec Blaž, Pongerce, 
Beranič Martin, Cirkovce, Medved 
Štefan, Sp. Jablane kmetje. Medved 
Ivan je predsednik, Lorger Anton 
tajnik odbora. 

Vpiše se obrat: Zadružna trgovi- 
na Cirkovce, ki bo trgovala z me- 
šanim blagom in tobačnimi Izdelki. 

Okrožno sodi&Se v Mariboru 
dne 20. marca  1953. 

Zadr I 143 2954 
190. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z. o. 
j., Razkrižje. 

Zadruga je prešla na podlagi skle- 
pa obč. zbora z dne 30. I. 1952 v 
likvidacijo. 

Likvidatorji so: Makovec Franc, 
kmet, Razkrižje, Žllčar Anton, kmet. 
Vescica, ščavnlčar Marija, zadruž- 
nik, Vescica, Golob Anica, knjigo- 
vodja, Stročja vas, ki podpisujejo 
po dva skupaj. 

Likvidacijska   firma:    kakor   do- 
slej, s pristavkom »v likvidaciji«. 

Okrožno sodišče v  Mariboru, 
dne 24. marca  1952. 

Zadr ITI 115 3053 
191. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Kopivnik. 

Izbrišejo se Koren Jožef, Koren 
Nande, Lešnik Valentin, vpišejo no- 
vi izvoljeni člani upravnega odbo- 
ra: 

Popovič Milenko, Kopivnik, Po- 
točnik Maks, Loka, Pokrivač Mak_s. 
Loka, Uranjek Avgust, Ranče, Ka- 
nelar Franc, Loka, kmetje. Jarc 
Franc je predsednik, štern Stanko 
pa tajnik odbora. 

Zadružni delež znala odslej: za 
kmete do 10 ha zemlje 500 din, za 
kmete do 20 ha tOC din in za kme- 
te nad 20 ha zemlje 2000 din. 

Vpišejo se obrati: Zadružna ko- 
va'Snica v Kopivnlku, Zadružna 
ključavničarska delavnica v Ko- 
pivnlku; Zadružna- mizarska delav- 
nica v Kopivniku in Zadružna ko- 
larska delavnica v Kopivniku. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne  1.   julija   1952. 

Zadr III 120 6191 
192. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga, šalinci. 

Izbrišeta se Belec Alojzija in Per- 
šak Anton ter vpiše novo izvoljeni 
Član upravnega odbora: 

Kolbl Janko, zadružnik. KriŠtan- 
cl. 

Okrožno  sodišče v   Mariboru 
dne 9. avgusta  1952. 

Zadr VI 76 7277 
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193. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga, Vogričevci. 
Zadruga je prešla na podlogi 

sklepa občnega zbora z dne 25. I. 
1953 in odločbe OLO Ljutomer z 
dne 21. II. 1953, št. 434/2-53, v likvi- 
dacijo. 

Likvidatorji so Stajnko Stanko, 
ekonom, predsednik, Lepoša Alojz, 
kmet in Onišak Terezija, gq^ppdi- 
nja, vsi Vogričevci, ki podpisujejo 
po dva skupaj. 

Likvidacijsko   firma:    kakor    do- 
slej,   s  pristavkom   >v   likvidaciju. 

Okrožno sodišče v  Mariboru 
dne 28. februarja 1953. 

Zadr VI 10 2833 
194. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalno 
zadruga, Šmarjeta ob Pesnici. 

Izbrišejo se: Krambergar Rado, 
Polanec Štefka, Kacjan Anton, Ile- 
šič Kristina in vpišejo novi izvolje- 
ni  člani   upravnega  odbora: 

Gradišnik Jožef, Dragučova, pred- 
sednik, Polanec Jožef, Ložane, Pa- 
volec Rudolf, Ložane. Gajzar Eli- 
zabeta, Dragu'čevo, zadružniki Vr- 
bek Srečko je podpredsednik u. o., 
Kramberger Rado pa upravnik za- 
druge. 

Okrožno sodišče v  Mariboru 
dno 19. marca 1952. 

Zadr V 45 2880 

Priglasitveni rok: dva meseca od te 
objave. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 4.  marca   1943. 

IR 1003/52 2634 
Jalen Ivana, blagajnik, SI. Javor- 

nik, Stalingrajska 60, prosi za 
amortizacijo hranilne vloge št. 4167 
na ime Dežman Ivan, Javornik, z 
zneskom 1086.13 din, ter hranilne 
vloge št. 873 na ime Dežman Ja- 
nez, z zneskom 5091.04 din. Prigla- 
sitveni rok: dva meseca od te ob- 
jave. 

Okmjno sodišče v Radovljici 
dne  2.   marca   1953. 

Razglasi sodišč 

Amortizacijo 
Uveflo se postopanje za amortizacij» 
vrednotnlc, katerih Imetniki te pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodliCu svoje 
oravice, slcpr so •••• vrcdnotnlce izrekle 

ia neveljavne. 

U 522/52-4 10402 
Sintič Jože, posestnik, Oštro 26 

pri Kostanjevici, prosi za amortiza- 
cijo izgubljenih hranilnih knjižic 
bivše hranilnice v Sv. Križu, in si- 
cer: 1. hranilna vloga št. 44 na ime 
blnti'5 Jakob, Oštrc 26, s sedanjim 
zneskom 1200 din in 2. hranilna vlo- 
ga št. 109 na ime Sintič Jože, Ošterc 
26, s sedanjim zneskom 1354 din. 
Priglasitveni rok: 2 meseca od te 
objave. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
dne 7. novembra 1952. 

IR 356/53-3 2896 
Kovče Ana roj. Koščak, gospodi- 

nja v Ljubljani, Celovška 102, pro- 
si za amortizacijo zavarovalne po- 
lice št. 48.994/Sl DOZ v Ljubljani, 
«dane od biv. zavarovalnice Banka 
ölavija v Ljubljani 1. II. 1947. Za- 
varovanec Kovče Tone in Kovče 
Ana, roj. 4. VII. 1907, zav. vsota 
^•.••• din FLRJ; začetek zavarova- 
!Ua 15. IX. 1946, konec 15. IX. 196) 
ft-onstnik za primer doživetja oba 
zavarovanca, za primer prejšnje 
unirti  enega  od  njih  pa  preživeli. 

Poziv upnikom in, dolžnikom 
aa]   «   dan^m   roku   priglasijo   terjatve 
oziroma  poravnajo svoje obveznosti  do 
oodjetlj    v    likvidaciji,    sicer    se    bodo 

dolgovi sodno Izterjali. 
St. 5-1/51 2828 

Po sklepu LO mettne občine Bre- 
žice preidejo z dnem 1. III. 1953 v 
likvidacijo: Mestno podjetje — 
menza, Brežice, Mestno podjetje — 
slaščičarna, Brežice, Mestno pod- 
jetje — šiviljska delavnica, Breži- 
ce, Mestno podjetje — krojaško de- 
lavnica Brežice. Priglasitveni rok: 
do 15. IV. 1953. 

Likvidacijska   komisija 
Št.  306/55 2887 

Po odločbi LO Sodražica, Kočev- 
je, št. 130/2 z dne 28. I. 1953 je za 
Gospodarska podjetja >Mesarija<, 
Sodražica, odrejna Likvidacija. Pri- 
glasitveni rok: 30 dni od te objave. 

Likvidacijska   komisija 
St. 307/53 2886 

Z odločbo Obč. LO v Sodražici, 
Kočevje, št. 130/2 z dne 28. II. 1953. 
je za Gospodarska podjetja »Peka- 
rija«, Sodražica, odrejena likvida- 
cija. Priglasitveni rok: 30 dni od 
te objave. 

Likvidacijska   komisija 
2885 

Po  sklepu  občnega  zbora   10.  V. 
1952 je prešla zadruga v likvidaci- 
jo.   Priglasitveni    rok:    do   15.   IV. 
1953 

Likvidacijski odbor 
St. 3/53 2486 

Po odločbi Ljudskega odbora 
mestne občine v Slov. Bistrici z dne 
2. III. 1953, št. P-227/2-53 je Mestno 
podjetje »Oblačila< v Slov. Bistrici 
prešlo v likvidacijo. Priglasitveni 
rok: 30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
preklicujejo 

Arnuš Ludvik, Celje, Lava 7, in- 
deks ekonomske fakultete v Ljub- 
ljani 3058 

Baje Marija, Gorice 29, p. Hru- 
ševje, osebno Izkaznico, ser. št. F- 
0621724. 3068 

Bajt Emil, Unec 42, p. Rakek, 
osebno izkaznico, reg. št. 6307, ser. 
št. 0616617. 3052 

Brunet Angelca, roj. Presečnik, 
učiteljica, v Poljanah nad Šk. Lo- 
ko, osebno izkaznico številka F- 
0222026. 3053 

Cepenjor Miodrag, Ilirska Bistri- 
ca, vojaško vozniško izkaznico voz- 
nika III. razreda, izdano od VP 
3068, št. 1370 dne 9. IX. 1952.     2774 

Cvelbar Franc, Zameško 5, Šent- 
jernej, roj. 8. II. 1933, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 25978, ser. št. 0404288, 
izdano v KTŠkem. 2960 

Čelik Elizabeta, Ljubljana, Celov- 
ška 74, osebno izkaznico, reg. št. 
1158.  ser. št.  F-0001468. "-059 

Dolar Ana, Ljubljana, Mestni trg 
5, osebno izkaznico, reg. št. 30058/51, 
ser. št. F-0052368, izdano v Ljub- 
ljani. '        3046 

Dodič Antonija, Gradišče, p. Ma- 
terija, osebno izkaznico reg. števil- 
••• 1163. 2961 

Erjavec Anton, Podsmreka, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 2495/50, ser. 
št. F-0002805, izdano od OLO Ljub- 
ljana okolica. 3011 

Godec Nežka, Račna 39, Grosup- 
lje, osebno izkaznico št. 3948. izda- 
no v Grosupljem. 3028 

Gozdarsko avtopodjetje Kočevje, 
prometno knjižico tovornega avto- 
mobila znamke >Fiatt št. 3953.   2*92 

Hočevar Damjan Ljubljana, Pri- 
jateljeva 15, preklic o izgubljeni 
vojaški knjižici, izdani od VP, Za- 
greb, objavljen v Uradnem listu 
LRS, št. 6/53 z dne 10. III. 1953, kert 
se je našla. 2991 

Hvala Angela, roj. Pavšič 28. VIII. 
1900, osebno izkaznico, reg. štev. 
16424, ser. št. G-0394734, izdano v 
Tolminu. 3054 

Jordan Jože, Koprivnik 4, p. Ko- 
stanjevica ob Krki, roj. 23. X. 1891, 
orožni list, reg. št. 93 z dne 24. I. 
1951. veljaven do 31. XII. 1953, in 
osebno izkaznico, reg. št. 24442. ser. 
št. 0402752, Izdano v Krškem.   3040 

Jovanovič Marija, Ljubljana, 
Maurerjeva 19, osebno izkaznico, 
reg.  št 88396/51,  ser. št.  F-0110706, 
izdano v Ljubljani. 3012 
Juran Ivan, Brezovca 25, p. Se- 

mič, osebno izkaznico, reg. št. 10914, 
ser. št. 0494224, izdano 1951 v Čr- 
nomlju. 2729 

Juvančič Marija, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 420131/51, ser. 
štev. F-0O64323. Izdano v Ljublja- 
ni. ">018 

Kardoš Ludvik, Andrejci 23, p. 
Martjanci, osebno izkaznico, reg. 
št. 9436, ser. št. 0090943. 892 

Kaučič Franc, Maribor, Rosinova 
28, roj. 1, IV. 1929, osebno izkazni- 
co, reg. št 52802. ser. številka 
0053722. 2889 

Kavčič Alojz, roj. 27. II. 1934, T<- 
bor 54, p. Zali hrib, osebno i/.k&ï- 
nico, reg, iter. 23620, «er. štev.- 
0302110. 2374 
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Kmetijska zadruga z o. j. Semič, Mlakar  Ana, Loke 582, Trbovlje Simoni'5 Irena, roj. 20. VIII. 1928, 
gostinsko podjetje Belokrajina »Pod t, osebno   izkaznico,   reg   št. 4533, Ptuj, Sp. Breg 109, p. Hajdina, oseb- 
lipo« v Ljubljani, Borštnikov trg 3, ser. št. 0717843.                             2963 no izkaznico,  reg. št. 5819, ser. št. 
preklicuje zaradi prekinitve službe- Može  Jožef,   Dolenja  vas  11,  p. 0248132.                                         2498 
nega  razmerja pravnomočnost biv- Senožeče, osebno izkaznico, reg! št. Sirca  Vilibald,  Zagon  23,  p.  Po- 
šega   poslovodje   Tominca   Janeza, 2534, ser, št. S-612644, izdano 8. I. stojna,   osebno   izkaznico,   reg. št. 
stanujočega v Ljubljani, Bezenško- 1951 v Postojni.                           3062 19140, ser. št. F-0629450.               3071 
va l4-_             .    .                      •019 Mustajbegovlć  Munib,  Ljubljana, Splošno   trgovsko   podjetje    KZ 

Knežič Jože, roj. 1. II. 1906, Mali Poljanski  nasip 40, osebno izkazni- Kamnik-Mlekarna,   prometno   knji- 
vrh   13.  p.  Globoko   pri   Brežicah, co reR, št. 23753.                        3063 žico  tovornega avtomobila  znamke 
??••?,°•?•   -^00, regV V12204S£r; Nabrglez Roža, Ljubljana, Znrni- »Chevrolet«, št. S-2030.               2994 
it. 0376530, izdano v Krškem.   3004 kova 3< spričevai0 en0letne gosWn- Stare   Rudolf.   Dolenja    vas    pri 

Kosec Andrej, Vesca pri Vodicah, ske šole na Bledu.                       3064 Ribnici 42, osebno izkaznico reg. št. 
osebno izkaznico, reg. št. 2883   ser. Novak Marija, Broc* 15, p. šmihel, 13838.                                               3025 
št. 0449193, in  knjižico za  kolo št. osebno   izkaznico   serijska  številka Strmšek  Rozalija,   Videm   14   pri 
108746.                                              3029 0334022.                                            3035 Ptuju,  osebno   izkaznico,    reg.    št. 

Kovačič Mihael, Ljubljana, oseb- Okrajna zadružna zveza, Avto- 46.831, ser. št. 0291068. izdano v 
no izkaznico, reg. št. 22528/50, ser. park, Dravograd, prometno knjiži- Ptuju. ' 3026 
štev. F-0644838, Izdano v Ljublja- co 3 tonskega tovornega avtomobila Suhadolc Ivan, Ljubljana, Trza- 
nj 3047 znamke »Chevrolet«, reg. številka ška 128, prometno knjižico za mo- 

ts, rajcar Štefan, Markovci 45, M. S-5259. 2756 tor DKW 350, št. S-103 in šofersko 
Sobota, osebno izkaznico, reg. št. Okrajni ljudski odbor Gorica, izkaznico za motorno kolo 3067 
37362, ser. št. 0119072, izdano v Mur- knjižico, izdano C krajnemu odboru šolman Marta, Rogatec 176 oseb- 
ski Soboti.                                      3005 OF Gorica za motorno kolo znamke no  izkaznico,  reg.  št. 9742,  ser   št. 

Kristan  Zdenko, Ljubljana,  voja- »Bianchi«, št. S-05747.                  2832 0794701.                                            2906 
ško   knjižico, izdano od  vojaškega Ovsenik Marija roj. Medja 26. III. štefur Jurij   Žagaj 34  p   Bistrica 
odseka, Ljubljana.                        3030 1901, Begunje 94, osebno Izkaznico, OD Sotli, roj. 23 IV. 1924 osebno Iz- 

,     Kureš Ana,  roj.  Hentak 22.   VII. reg. št. 5209, ser. št. 0384629, izdano kaznico, reg. št. 74440, ser. številka 
1896,   Hajdoše   36,   p.   Hajdina   pri v Aladoy}JlcJ

1.-    rT.   .          ,          ?904 0372750, izdano v Krškem.         2988 
Ptuju,   osebno   izkaznico,    reg    št. .pelc Martin   Hmje, osebno izkaz- šihiha  , .     gentianž        Dravo- 
št. 50024. ser. št. 0245837.           3055 nie»   r       st   ^ ser. št. 0309445 f'^^zkTznico?\\. StW»7 

Leskovšek  inž. Drago, Ljubljana, 4•° J fcm ff^'jk     JČl &* Orožni list št. 0274207.           2966 
^Ä   ?ôl PrzTaX  Ä U^^\v^k°KF. a štern   Franc,  Srednja  vas  25.   p. 
za  motorno  kolo   znamke  >DKW<, 0133190                                          3066 Šenčur,  osebno  izkaznico,    reg.  št. 
evid. št. S-00365.                            ,013 pe§1 Zofija> Sv   Duh 15) p  Dravo, 7m<  ser   št- 0I97158.                   2677 

Lesno  industrijsko  podjetje,  Ce- gra(i.   osebno    izkaznico,    reg.    št. šuštaršič  Alojz,   Hruševec  8,   p. 
lje,   evid. tablico   osebnega   vozila 15760,                                               2644 Straža,   osebno   izkaznico    ser.    št. 
>Jeep«, S-4666.                             2332 Preložnik  Stane,  Zldanškova  9a, 0324479.                                          3034 

Lončarič Ivan, Trniče na  Dr   p., Celje, pooblastilo za nakup kmetij- Tili Jakob, Ptuj, Ljutomerska 30, 
, p. Starše, osebno izkaznico, reg. št. skih pridelkov za podjetje >Povrt- osebno izkaznico, reg. št. 5106, ser. 

37536, ser. št. F-0281774.             2658 nina-Sadje«,   Celje,   izdano   od   od- št. 0247419 in sindikat knjižico. 2891 
Lušin-Novak   Zdenka,   Ljubljana, delka za gospodarstvo in komunalo Torek Franc, Gorica 14, p. Pucon- 

Trdinova 7, osebno  izkaznico,  reg. MU) Celje mesto. št. 148 od dne 4. ••_ osebno izkaznico, reg   št. 47745, 
št. 94618/51, ser. št. F-1196928.     3060 X-1?L

52.                                         2986 ser.  št.  0128455,  izdano  v   M.   So- 
Magister Jože. Trata 9, osebno iz- . Rebec  Jožefa,  Parje 24, p.  Kne- boti.                                               2813 

kaznico reg. št. 66950/51.             5061 *fk' °sf ^Ai••ico- reK" št' 9,8
ft% Tratenšek  Simon,  šola  LM,  Gor. 

Viarhen  Alniz   Liubliana   osebno n      ,. •,£^••V•     n ,.v           3"7" Logatec, orožni  list za  lovsko  pu- 
izkaznico1. fS št Ä/5L s°ere. št hAKJAUi' ?ï ^••1 ••"& 
F-0102295. tedino v Ljubljani.    303! ^^it&fö^oäm. VH*^      '      ' * •••••1^•• 

Marolt Franc, Jevnica 2.   osebno izdano od OLO Ljubljana ok.   2993 tfurk Martin, Receniak 19, p. Lov- 

SSw41C°',Ä nA OT• ì UMil: RituPer MariJa- M- S0*0**- ASrar" renc na Potori", osebno izkaznico, 0012925, izdano od OLO  Ljubljana na   16>  osebn0   izkaznic0(    reg    §t. reg# gt 22328, ser. št. 0571186, izda- 
okolica.                                            ^032 2bm, ser. št. 0108159.                 2964 no od OLO Maribor okolica.      2758 

Marolt  Rudolf. Peata, osebno  te- Rodušek   Marija.   Krško   14,   roj. Vajsenbah   Jožef,    Prelska   4,   p. 
«A0* ^ÄniS Duh 13- IV- 190°- osebno Paznico. Velenje, roj. 29. I. 1934, osebno iz- 
0169•7. izdano od  OLO Ljubljana ieg   gt   2I393( 8ep# ši   F.o399705, iz- kaznico, izdfano od OLO Celje oko- 
..f    •     ,   x     ,-L,.         „ dano v Krškem.                          2987 lica.                                               2503 
Mauko  Elizabeta   Ljubljana, Ce- Rogel]   Jelka   Ljubijana   osebno Vaithauzer   Jože,   Št.   Brie  20,   p. 

sta na log 4. člansko sindikalno iz- izkaznico,  reg. št. 65316/51, ser   št. Velenje,  osebno izkaznico,  reg. št. 
kaznico, izd. v Novem mestu.    2992 F-0087626, izdano v Ljubljani.   3049 '172, izdano v Šoštanju.            2462 

Mauri«i Maks, Prihova 9  p. Reči- Rudnik rjavega premoga Kaniža- Vodnik    Marija,    Prebačevo    pri 
ca  ob   oavinji,   osebno   Izkaznico, rica pri  Črnomlju, prometno knji- Kranju, osebno izkaznico reg. štev. 
reg. st.  16524/51,   serijska   številka žico Za mot0mo vozilo tov  avtomo- 8879, Izdano v Kranju.                3014 
E-0439845.                                      2810 •••> reg   it. S-3813, znamke >Che- Vučko   Ivan,  Velika  Polana   142, 

Mestno podjetje,   Avtopark,   Tr- vrolet«, št. šasije 140581, št. motor- p. črenšovci, osebno izkaznico   reg. 
bovlje   prometno  knjižico avtomo- ja SP 9332752, moč motorja KS 90, št. 13008, ser. št. 0235718, izdano v 
bila >Ford«, 2 tone, št. S-4383.   3021 izdano v Črnomlju 7. VII. 1952. 2905 Dol. Lendavi.                               2759 

Miheli'5 Viljem,  Pržanj,  Ljublja- Rupnlk Anita, Dol. Logatec, Brod Zelko   Jožef,   Pečarovci   103,   p. 
na, osebno izkaznico ,reg. št. 25684, 26, osebno izkaznico, reg. št. 12054, Mačkovci, osebno izkaznico, reg. št. 
ser. št. 0107^94, izdano v Murski So- ser.  št.   F-0132051,   izdano  od  OLO 45059,  ser. št. 0126769, izdano  v  M. 
boti.                                               3048 Ljubljana okolica.                       3033 Soboti                                            2784 

Izdaja  »Uradni  llat  LKS« — Direktor  In  odgovorni   urednik:  dr. Rastko   Močnik  —  Uska   tiskarna   »Toneta   Tomšiča« 
V Ljubljeni 
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7. Redni  proračun: 
dohodki         
izdatki e    .   ..   to 

B. Dodatni proračun 
dohodki .    .   '••   . 
izdatki 

•1     il   l!i     -t-    .• 

47,024153 din 
47,024.153 din 

IP-    JL"      JU.     il      ßi      «J      C 

C. Skupaj: 
dohodki     ...   .  r.   r.-   • 
izdatki       ... r.- i.z i. 

19,740.%2 din 
19,740.962 din 

67,765.115 din 
67,765.115 din !«T     •«     »I     •"    J 

2. člen 
Okrajni sklepni račun za leto 195i ne obsega do- 

sežene dohodke in izvršene izdatke po proračunu za 
leto 1951. 

3. člen 

Potrdi se okrajni sklepni račun za leto 1951 
8 prilogami, sestavljen po predpisih zakona o pro- 
računih. 

4. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS«. 

Št 798-1953 
Radovljica, dne 15. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Milan Kristan I. r. 

98. 

••• podlagi prvega odstavka 17. člena ter 3. točke 
64. člena v zvezi s 96. členom zakona o okrajnih 
ljudskih odborih izdaja Okrajni ljudski odbor Tol- 
min na seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 18. februarja 1953 

ODLOK 
e proračunu okraja Tolmin za leto 1953 

1. člen 
Okrajni proračun za leto 1953 s posebnimi pri- 

logami obsega: 
1. okrajni proračun: 

z dohodki v znesku ;., .., r.i • m t. 151,337.800 din 
in izdatki v znesku   ro r., r„ ,., ,.-, ,.   151,337.800 din 

2. predračune ustanov s samostojnim finansi- 
ranjem: 
z dohodki v znesku -, r.« • o >» *., 27,257.550 din 
|n izdatki v znesku ., >, M M M M 36,580.550 din 
m presežkom izdatkov    ,., ,., ,., B, ,.,     9,323.000 din 

2. člen 
Primanjkljaji v predračunih ustanov 8 samostoj- 

nim flnansiranjem, ki znašajo skupaj 9,323.000 din, 
se krijejo z dotacijami Iz okrajnega proračuna. 

3. člen 
Izdatki za državno upravo se ne morejo povečati 

Jz zneskov, ki so odobreni za finansiranje prosvete 
to ljudske kulture in finansiranje socialno-zdravstve- 
nega varstva ljudstva. 

4. člen 
Število uslužbenskih mest • okrajnih uradih in 

«stanovah se sme povečati samo s pritrditvijo 
orzavnega sekretarja za proračun in državno admi- 
listracijo LRS. Nove postavitve so dopustne samo v 
"tejah sistematizacije, če so v ta namen zagotovljena 
v Proračunu potrebna finančna sredstva, 

5. člen 
Krediti se smejo prenašajo (virmirati) v okviru 

določil 35. člena zakona o proračunih. 

6. Sleo 
Obveznosti v breme, proračuna se smejo ustvar- 

jati samo v mejah kreditov, odobrenih v proraču- 
nih. Vse druge obveznosti se morajo likvidirati in 
Izplačati  do 31. XII.  1953. 

7. člen 
Vodje računovodstev (računodajalci) odgovarjajo 

odredbodajalcem, oboji pa so za svoje delo odgovor- 
ni okrajnemu ljudskemu odboru. 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva, ko je bil sprejet, upo- 

rablja pa se od 1. januarja  1953 dalje. 

Št.  7/3-1-1953 
Tolmin, dne 18. februarja  1953. 

Podpredsednik OLO: 
Lado Božič L r. 

59. 

JNa podlagi 5. točke 64. 'člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih je Okrajni ljudski odbor Tolmin na 
seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 18. 
II. 1953 sprejel 

ODLOK 
o potrditvi zaključnega računa okrajnega ljudskega 

odbora Tolmin za leto 1931 

1. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki znašajo v 

proračunskem letu 1951 po proračunu Okrajnega 
ljudskega odbora Tolmin: 
dohodki       .    .i   .,  ., i.,   .•  », u.   .  t.   51,917.223 din 
izdatki .    .   ,...;[.    .<  .i  »    .;   .i 49,370.479 din 
presežek dohodkov 1#1 ,.,.   .   rt!  • •   •»   2,546.744 din 

2. člen 
Zaključni račun Okrajnega ljudskega odbora 

Tolmin za leto 1951 obsega dosežene dohodke in iz- 
vršene Izdatke po okrajnem proračunu in po pro- 
računih ljudskih odborov za leto 1951, in sicer: 

a) po proračunu okrajnega  ljudskega odbora: 
dohodki      ,.    .    .    ., -   .        38,376.064 din 
izdatki         ,   .,        ^8,055.943 din 
presežek dohodkov  314.121 din 

b) po proračunih krajevnih ljudskih odborov: 
dohodki     ,.    .   f„ .,  .,   .,  .,  .,  .,   .   13,547.159 din 
izdatki .    .   ,., rf%  .,   ..,  .-,  .- -0  .   11,314.536 din 
presežek dohodkov   .,  .3  .,  ., ..j _.j  .,   2,232.623 din 

3. člen 
Obveznosti po proračunu okraja Tolmin za leto 

1951 v znesku 48,824.733 din so krite Iz presežka pro- 
računskih dohodkov nad izdatki za leto 1951, iz vračil 
proračunskih sredstev iz prejšnjih let, iz dohodkov 
iz gospodarstva, ki niso bili planirani v proračunu 
za leto 1952 in iz sredstev republiškega računa za 
likvidacijo neporavnanih  obveznosti. 

4. člen 
Potrdi se zaključni račun Okrajnega ljudske- 

ga, odbora Tolmin za leto 1951, sestavljen po pred- 
pisih 37. člena temeljnega zakona o proračunu im 
39. člena uredbe o izvajanju proračuna. 
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5. člen 
Zaključni   račun   Okrajnega   ljudskega   odbora 

Tolmin in zaključni račun obveznosti iz leta 1951, po- 
ravnanih v letu 1952, je sestavni del tega odloka. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva, ko ga je »prejel okrajni 

ljudski odbor. 
Št. 18/10-1 
Tolmin, dne 18. februarja 1953. 

Podpredsednik OLO: 
Lado Božič 1. r. 

60. 

Na podlagi 3. točke 64 člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih je Okrajni ljudski odbor Tolmin na 
seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 18. 
II. 1953 sprejel 

ODLOK 
o potrditvi zaključnega računa Okrajnega ljudskega 

odbora Idrija za leto 1951 

1. člen 
Doseženi dohodki In izvršeni izdatki znašajo v 

proračunskem letu 1951 po proračunu Okrajnega 
ljudskega odbora Idrija: 
dohodki       r.    .    .   44,532.670 din 
izdatki         ,.,  .• „.   .    .   43,977.506 din 
presežek dohodkov ,.,   .    .,   .   v. ..   M     555.164 din 

2. člen 
Zaključni račun Okrajnega ljudskega odbora 

Idrija za leto 1951 obsega dosežene dohodke In iz- 
vršene izdatke po okrajnem proračunu in po pro- 
računih ljudskih odborov za leto 1951, in sicer: 

a) po proračunu okrajnega ljudskega odbora: 
dohodki        :., ..j   .    .    .   34,169.670 din 
izdatki         .    .,..,..,:.,.,.    .    .   34,164.262 din 
presežek dohodkov   .. „.,  5.408 din 

b) po proračunih krajevnih ljudskih odborov: 
dohodki      .    .....,.;,.i >..-.   ..   10,363.000 din 
izdatki         -i.i  .-,  .- -.   ,.    9,813.244 din 
presežek dohodkov ..    .    .,  .,   ., ..   t„      549.756 din 

3. člen 
Obveznosti po proračunu okraja Idrija za leto 

1951 v znesku 26,811.472 din so krite iz presežka pro- 
računskih dohodkov nad izdatki za leto 1951 in iz 
sredstev republiškega računa za likvidacijo neporav- 
nanih obveznosti. 

4. člen 
Potrdi se zaključni račun Okrajnega ljudske- 

ga odbora Idrija za leto 1951, sestavljen po predpisih 
37. člena temeljnega zakona o proračunu in 39. členu 
uredbe o izvajanju proračuna. 

5. člen 
Zaključni račun OLO Idrija in zaključni račun 

obveznosti iz leta 1951, poravnanih v letu 1952, je 
sestavni del tega odloka. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva, ko ga je sprejel okrajni 

ljudski odbor, 
št. 18/9-1 
Tolmin, dne 18. februarja 1953. 

Podpredsednik OLO: 
Lado Božič 1. r, 

61. 

Na podlagi 1. odstavka 17. člena in 3. točke 64. 
člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list 
LRS, št. 19/89-1952) izdaja Okrajni ljudski odbor 
Trbovlje na svoji 2. seji dne 6. IL 1953 

ODLOK 
o proračunu okraja Trbovlje za leto 1953 

1. člen 
Proračun OLO Trbovlje za leto 1933 znaša: 
dohodki  115,981.000 din 
izdatki      »...   .    .. ,...,   .....    ..   . 115,981.000 din 

2. člen 
Osnutki pravnih predpisov organov OLO Trbov- 

lje, katerih izvajanje predvideva nove ali večje pro- 
računske izdatke, se morajo poprej predhodno poslati 
v potrditev državnemu sekretarju za proračun in ad- 
ministracijo LRS. 

Podrobnejša specifikacija proračuna je priložena 
temu odloku kot njegova priloga. 

3. člen 
Kolikor še ni izdana dokončna odločba o sistema- 

tizaciji, se sme število uslužbenskih mest pri OLO 
Trbovlje In njegovih zavodih ustanavljati samo v so- 
glasju s pristojnim republiškim organom. 

Nove namestitve so dopustne samo v mejah potr- 
jene sistematizacije, če so v ta namen zagotovljena 
v proračunu potrebna finančna sredstva. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave, uporablja pa so 

od 1. januarja 1953. 
št. 9/1953. 
Trbovlje, dne 6. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Martin Gosak l.r. 

62. 

Na podlagi 3. točke 64. člena zakona o okrajnih 
ljludsklh odborih (Uxadnl Ust LRS, št. 19/89-1952) 
izdaja Okrajni ljudski odbor Trbovlje na svoji 2. seji 
dne 6. februarja 1953   - 

ODLOK 
o sklepnem računu Okrajnega ljudskega odbora 

Trbovlje za proračunsko leto 1951 

1. člen 
Doseženi  dohodki in  Izvršeni  izdatki  znašajo v 

proračunskem letu 1951 po proračunu OLO Trbovlje: 
dohodki       .    .   ..    ... ,.   .., ,.,   .    ... ,.   90,428.754 din 
izdatki    .    ...-,.    .j t* i.] j.] t.i  w i.   73,799.135 din 
presežek dohodkov (. r.i (.  r.i  <••   • o     16,629.619 din 

2. člen 
Sklepni račun OLO Trbovlje za leto 1951 obsega 

dosežene dohodke in izvršene izdatke po proračunu 
OLO Trbovlje in proračunih bivših krajevnih ljud- 
skih odborov, in sicer: 

a) po proračunu OLO Trbovlje: 
dohodki  .     71,926.872 din 
izdatki      .... . 58,774.850 din 
presežek   dohodkov . 13,152.022 din 

b) po proračunih bivših krajevnih ljudskih od- 
borov: 
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1. KLO Breg: 
dohodki     . i 164.464 din 
izdatki        ,.,.-..'   ••  -i 146.698 din 
presp/ek   dcuoti-ov     .j   .    .j  .j   .j  •. 17.766 din 

2. KLO   Čeče: 
dohodki     .    .    .    .i   i   .i   .i   .    •    « 348.139 din 
izdatki        .,.-...•.    ., 310.815 din 
presežek   douodkov      .i   .j   .j   o   .i  a 37.324 din 

3. KLO Čemšenik: 
dohodki .-  -.- n   -.   m 532.107 din 
izdatki       .    .    .    .;   .,   .,   ..   .    .    . 489.006. din 
presežek   dohoc^c       ,.-.   •   ,i   .„  ...   o 43.101 din 

4. KLO  Dobovec: 
dohodki -,  * v.  r  e  .-, 274.819 din 
izdatki        i   .i   •   ••%   .i   .i 246.948 din 
presežek   dohodkov     ..i    i   .i    i   -J  .J 27.871 din 

5. KLO Dol  pri  Hrastniku: 
dohodki i 657.144 din 
izdatki       .    .    .    .,.,.»  654.528 din 
presežek   dohodkov     .-   .i  .:   •   •.   .j 2.616 din 

6. KLO Dole pri Litiji: 
dohodki i   •    • •  r.-. u T.- 367551 din 
izdatki       ...     ,  .i   .i   .i  • <•    -i 304.670 din 
presežek   douoakov      .: _«.  &   .;   ..   .j 62.881 din 

7. KLO Gebrsko: 
dohodki     .....   .i  .   « -a  »- -.j 241.276 din 
izdatki       .    .       •.,  .i  .i   •  •-   • 197.925 din 
presežek   dohodkov     ..» . .j   i   .i   i  -j 43.351 din 

8. KLO Hrastnik: 
dohodki „•.!..- 1,861.888 din 
izdatki       .    .    .    .j  .i  o   •*   •   »i  • 1,718.951 din 
presežek   douoccov      a   i   .J   J   -J   -J 142.937 din 

9. KLO Izlake: 
dohodki     ....    .-*   .i -.->   r<   .- T. 437.157 din 
izdatki       .    .    .    .-   .i   .i   n   .i   «t  o 374.423 din 
presežek  dogodkov    r.   o  .J  .i  a • 62.734 din 

10. KLO Jagnjenica: 
dohodki - -•  •   -n 370.953 din 
izdatki        :   .,   .,  .i   .    .i 347.003 din 
presežek  dohodkov     .i  .i  o  .i  .i .i 23.950 din 

11. KLO Kotredež: 
dohodki •   .- ^ T, -.-  TI 292.791 din 
izdatki       ...    .i  .i   •   .-»  • -.    o 261.487 din 
presežek  douodkov     .,  .,  .    •  .     i 31.304 din 

12. KLO Loka pri Zidanem moi.a: 
dohodki i 484.702 din 
izdatki        ;   .,   .    ., 403.910 din 
presežek   doaodiiov     .    .•  ,j  u  .   .j 80.792 din 

13. KLO Loke-Kisovec: 
dohodki -.-  ., 738.523 din 
"datki    .-,   .   ..   i.i    i 514.209 din 
Presežek   dt^odkov    ..•   .i  .  i.   to    • 224.314 din 

14. KLO Marno: 
dohodki     .    .    .    .,,.,.    .i ro M   o 224.780 din 
izdatki      ....,,.         .;:.   ..    .. 181.994 din 
Presežek   dohodkov    t.,   ..  .j L.. i.> .«j 42.786 din 

13. KLO Mlinše: 
dohodki     .              ...,.-.   -f,   .    .-, 386.792 din 
izdatki  383.268 din 
Presežek  dohodkov    ^  .j,  .j  «j  t-  • 3.524 din 

16. KLO Podkum: 
dohodki     .    .    .    .   ,. 

•i 

•i 

•A 

s*. ï- 

•1 • 

•J 41 

rt C 

• 1 • 

izdatki      .    .   .   ,   M 
presežek   doiioUcc /    (. 

17. KLO Radeče: 
liohodki     .    . .   v 
izdatki       .    .     ,  .j  ., 
presežek   dohodno--      . 

18. KLO Razbor: 
dohodki     ... 
izdatki       ... 
presežek   dohou^ov 

19. KLO  Senožeh; 
dohodki     ...... 
izdatki         
presežek   dohouko/    (. 

20  MLO Trbovlje: 
dohodki  
izdatki         
presežek   duuoukov      , 

21. KLO Trojane: 
lohodki  
izdatki       ...... 
presežek   dc.odkov 

22. KLO Turje: 
dohodki     .... 
izdatki  
presežek   dohodke 

23. KLO Vrhovo: 
dohodki     . .    . 
izdatki       .... 
presežek   do^od^ov 

24. KLO Zagorje! 
dohodki    ..... 
izdatki     ,.    .    .   .„ 
presežek   dohodkov 

25. KLO Zidani most: 
dohodki   , ,.    .   -. 
izdatki      ............ 
presežek dohodkov    '.-...    .. ,. 

Skupni dohodki po proračunih kra- 
jevnih ljudskih odborov   .    .    .. 

Skupni izdatki po proračunih kra- 
jevnih  ljudskih  odborov   .    .   . 

Presežek dohodkov po proračunih 
krajevnih ljudskih odborov ,.    . 

_•!     ti     ••»     C 

•1 

ti 

•• f. 

• I .1 

•"     01 

438.520 din 
378.946 din 
59.574 din 

1,095.015 din 
943.861 din 
151.154 din 

311.989 din 
274.671 din 

37.318 din 

279.544 din 
241.555 din 

37.989 din 

5501.469 din 
3,767.106 din 
1,734.363 din 

399.009 din 
330.803 din 

68.206 din 

315.486 din 
257.172 din 
58.314 din 

315.942 din 
236.104 din 

79.838 din 

2,145530 din 
1,807.751 din 

337.779 din 

316.292 din 
250.481 din 

65511 din 

18,501.882 din 

15,024.285 din 

3,477.597 din 

3. člen 
Presežek dohodkov po proračunu OLO Trbovlje 

in po proračunu bivših krajevnih ljudskih odborov v 
skupni višini 16,629.619 din je bil porabljen za kritje 
obveznosti iz prejšnjih let. 

4. člen 
Zaključni račun Okrajnega ljudskega odbora Tr- 

bovlje za leto 1951 je sestavni del tega odloka. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave. 
Št. 8/1953. 
Trbovlje, dne 6. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Martin Gosak 1. '« 
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63. 

Na podlagi 5. odstavka 7. člena uredbe o potnih 
in selitvenih stroških (Uradni list FLRJ, št. 59/52) iz- 
daja Okrajni ljudski odbor Trbovlje 

ODLOK 
o določitvi povračila za službena potovanja 

v mejah okraja Trbovlje 

1. člen 
Za službena potovanja v mejah okraja Trbovlje 

pripada uslužbencem in delavcem povračilo v višini 
70°/o dnevnic, ki so določene v prvem odstavku 7. čle- 
na uredbe o potnih In selitvenih stroških (Uradni list 
FLRJ, št. 59-693/52). 

2. člen 
Povračilo za službena potovanja iz 1. člena tega 

odloka pripada uslužbencem in delavcem tistih uradov 
in zavodov, katerih delo je omejeno na območje 
okraja Trbovlje. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
Št. 12/1953. 
Trbovlje, dne 6. februarja  1953. 

Predsednik OLO: 
Martin Gosak 1. r. 

64. 

Ljudski odbor mestne občine v Murski Soboti je 
na podlagi 23. člena in 2. točke 78. člena zakona o 
ljudskih odborih mest in mestnih občin ter 3 in 8. 
člena temeljnega zakona o prekrških na seji dne 28. 
I.  1955 izdal 

ODLOK 
o hišnem  redu 

1  čleu 
Pred vselitvijo mora najemnik s hišnim lastnikom 

•Oziroma   njegovim  pooblaščencem   skleniti   najemno 
pogodbo  in ugotoviti  stanje prostorov. 

2. člen 
Ob izselitvi mora najemnik izročiti lastniku hiše 

oziroma njegovemu pooblaščencu vse primerke klju- 
čev od stanovanja, veznih vrat In drugih prostorov. 
Skupno morata ugotoviti stanje prostorov, ki so bili 
dani v najem. 

3. člen 
Skupni prostori v poslopju morajo biti na raz- 

polago vsem stanovalcem,, in to po pismenem spo- 
razumu s stanovalci  kakor tudi s hišnim lastnikom. 

4. člen 
Stanovalci uporabljajo y najem vzete in skupne 

prostore ter se morajo v njih obnašati tako, da ne 
motijo dela in počitka sostanovalcev, da pazijo na 
čistočo in da ne delajo škode, in sicer jo prepove- 
dano: 

t. sekati drva ali drobiti premog v prostorih, ki 
niso za to določeni; 

2. uporabljati stroje ali naprave, ki povzročajo 
prehud hrup ali ropot; 

3. metati odpadke, pljuvati ali drugače ponesnažiti 
poslopje; 

4. iztepavati prah ali odlagati odpadke na mestih, 
ki  niso  za  to določeni; 

5. metati odpadke ali druge predmete v stranišč- 
ne in vodovodne školjke ali odtočne kanale; 

6. s pisanjem ali na kakršen koli drug način 
zamazati ali poškodovati poslopje; 

7. zastavljati vežo, hodnike, stopnišča ali dvorišča 
s kakršnimi koli predmeti; kolesa in otroški vozički 
se smejo postavljati samo nu mesta, ki jih za to 
določi  hišni  lastnik; 

8. prekomerno močiti tla, da nastane škoda; 
9. brez dovoljenja lastnika ali njegovega poobla- 

ščenca uporabljati najemne prostore za kaj drugega 
kakor za  to, za  kar so namenjeni; 

10. puščati od 21. do 5. ure vezna ali vrtna vrata 
odklenjena; 

11. brez potrebe pustiti teči vodo al! v skupnih 
prostorih   pustiti  prižgano Iu'2. 

5. člen 
Najemnik je dolžan  vsaj  enkrat  na leto skupaj 

s hišnim lastnikom pregledati prostore. 

6. člen 

Kršitve tega odloka se po predpisih temeljnega 
zakona o prekrških  kaznujejo: 

a) z denarno kaznijo do 100 din kršitve določb 
tO.   točke   4.   člena   tega   odloka; 

b) z denarno kaznijo do 200 din kršitve določb 
3., 4., 6., 7., 8. in   11.  točke 4   člena tega odloka; 

c) z denarno kaznijo do 500 din kršitve določb 
2., 5. in 9. točke 4   člena  tega odloka; 

č) z denarno kaznijo do 1000 din kršitve določb 
1. točke 4. člena  tega odloka. 

7. člen 

Upravni postopek vodi sodnik za prekrške pri 
ljudskem odboru mestne občine Murska Sobota, do 
njegovega imenovanja pa komisija za prekrške pri 
mestni  občini. 

8. člen 

Ta odlok velja od dnevu objave v »Uradnem li- 
stu LRS«. 

Predsednik LO MO: 
Jožef Vclnar 1. r. 

POPRAVEK 
V odredbi o postopku pri odvzemanju vzorcev 

živil zaradi sanitarne preiskave (Uradni list LRS, št. 
7-30/53) je treba popraviti tiskovno napako in se prvi 
stavek 5. točke pravilno glasi: 

sče ne gre za specialne preiskave, se smejo ob 
vsaki sanitarni preiskavi odvzeti za vsak vzorec le 
tele količine :< 

Uredništvo 

Izdaja »Uradni list LRS« — Direktor in odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik - tiska .lskarna »Toneta Tomšiča« — vsi 
v LJubljani — Naročnina: letno 720 din — Posamezna številka: 8 din do 8 stran!, vsake nadaljnje i štreni 4 din več, po 
pošti 8 din več — Uredništvo •  uprava:  LJubljana,  Erjavčeva ulica lia, poštni predal 336 — Telefon uprave 23-579 — 

Čekovni račun: 601-»T«-157 
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LJUDSKE REPUBLIKE S^VEWIJE 

Leto IX V LJUBLJANI, dne 9. aprila 1953 Številka 10 
VSEBINA: 

36. odlok o dopolnitvi odloka o sestavi Sveta za prosveto In 
kulturo. 

Odloki ljudskih odboiov: 
es. odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti št. 16 

v Tržiču. 
/wDodlok o obveznem fluorograflranju (rentgenskem slikanju) 
—'prebivalstva na območju okraja Radovljica. 
67. Odlok OLO Šoštanj  o razveljavitvi odloka o nazivih in 

plačah v logarski službi. 
68. Odlok o potrditvi zaključnega računa LO mestne občine 

Jesenice za leto 1951. 
69. Odlok o spremembi  odloka  o obratovalnem času gospo- 

darskih podjetij na območju MLO Maribor. 

70. Odlok o povišanju sejmišklh pristojbin v Novem mestu. 
71. Odlok o tržnem redu na območju mestne občine Trbovlje. 
72. Odlok o spremembah In dopolnitvah odloka o Javnem re- 

du in miru na območju mestne občine Trbovlje. 
73. Odlok o spremembi In dopolnitvi odloka o varstvu In 

uporabi komunalnih naprav m ureditvi komunalnih zadev 
krajevnega pomena v Trbovljah. 

74. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o uporabljanju, 
upravljanju ter vzdrževanju vseh privatnih In državnih 
zgradb (hiš) na območju MLO Trbovlje. 

75. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvi In 
zavarovanju zgradb na območju MLO Trbovlje v zvezi s 
protiletalsko obrambo. 

76. Odlok o potrditvi zaključnega računa LO mestne občine 
Trbovlje za leto 1951. 

36. 

Na podlagi 6. «Siena zakona za izvršitev ustavnega zakona o temeljih družbene in politične ureditve 
in o organih oblasti Ljudske republike Slovenije je Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske republike 
Slovenije izdal 

ODLOK 
o dopolnitvi odloka o sestavi Sveta za prosveto in kulturo 

I. V Svet za prosveto in kulturo sta bila delegirana še: 

prof. ing. Henrik Čopič kot zastopnik Univerze, Tehniške   visoke šole, Medicinske visoke šole ter 
Agronomske in gozdarske fakultete; 
ing. Janko Torkar, sekretar Zveze Inženirjev   in   lehmkov   kot   zastopnik   Zveze   inženirjev   in 
tehnikov. 

II. Ta odlok velja takoj. 

Št. U 9/2-53. Predsednik: 
Ljubljana, dne 1. aprila 1953. Izvršni svet Ljudske skupščine Mika Marinko 1. r. 

Ljudske republike Slovenije 

Odloki ljudskih odborov 
65. 

Okrajni ljudski odbor Kranj je na seji okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 31. marca 1953 
sprejel na podlagi 13. in 88, člena zakona o volitvah 
• odpoklicu odbornikov ljudskih odborov talr 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 

Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 
»tev. 16, ki obsega gospodarska podjetja: Tovarna 
čevljev »Ljubelj«, Tržič; Tovarna usnja >Runo<, 
i/zič; Tovarna kos in srpov, Tržič; Tovarna lepenke, 
irzic; Tovarna finega pohištva, Tržič; Pikrna »Trf- 
g av<- Tržič In Mestno gradbeno podjetje, Tržič, 

ker je prenehal mandat Megliču Andreju, odbor- 
Dlku zbora proizvajalcev, ki je bil izvoljen v tei 
v°lilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo dne 31. maja 1953. 

II. 
To odlok se objavi v Uradnem listu LRS in na 

krajevno običajni način v volilni enoti št. 16. 
Št  2482/1-53 
Kranj, dne 31. marca 1953. 

Predsednik OLO: 
Dušan Horjak 1. r. 

66. 

Na podlagi 14. In 15. člena v zvezi • 1. točko 69. 
člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS, št. 19-89/52) je okrajni zbor okrajnega ljud- 
skega odbora v Radovljici na seji dne 15. II. 1953 
sprejel 

ODLOK 
o obveznem fluorografiranju (rentgenskem slikanju) 

prebivalstva na območju okraja Radovljica 

1   člen 
Izvede se fluorografiranje  (rentgensko  slikanje) 

vsega prebivalstva na območju okraja Radovljica. 
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2. Sien 
Fluorografiranje je obvezno za vse prebivalce, ki 

31. V. 1953 dopolnijo 15 (petnajst) let starosti. 

3. ölen 
Fluorografiranje se izvrši brezplačno. 

4. člen 
Navodila, odredbe In druge ukrepe za izvršitev 

tega odloka izdaja svet za ljudsko zdravstvo in so- 
cialno politiko Okrajnega ljudskega odbora v Radov- 
ljici; ta določi tudi čas rentgenskega slikanja na 
območju vsake občine. 

5. člen 
Z denarno kaznijo do 3000 din se kaznuje za 

prekršek, kdor se ne udeleži fluorografirauja, čeprav 
je k temu obvezan, ali kdor sicer ovira ali preprečuje 
izvrševanje ukrepov na podlagi tega odloka. 

6. člen 
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v > Urad- 

nem listu LR&t. 
Št. 804/1-1953 
Radovljica, dne 15. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Milan Kristan L r 

6?. 
Na podlagi 15. in 69 člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni Ust LRS, št. 19-89/52) izdaja 
Okrajni ljudski odbor Šoštanj na svoji II. redni seji 
dne 10. februarja 1953 

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 
(Uradni list FLRJ, št. 35/416-52), ki ga je predpisal 
predsednik Sveta za kmetijstvo in gozdarstvo vlade 
FLRJ, je postal odlok o nazivih in plačah v logarski 
službi, ki ga je sprejel Okrajni ljudski odbor Šoštanj 
na svoji II. seji dne 29. maja 1952, Št. Pov 105/3-52, 
brezpredmeten in se zato razveljavlja. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati takoj. 
Št. Pov 63/5-53 
Šoštanj, dne 10. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Tone Uirih 1. r. 

68. 
Na temelju 12. točke 78. člena in 118. člena zakona 

o ljudskih odborih mest In mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19-90/52) ter 47. in 48. člena zakona o prora- 
čunih (Uradni list FLRJ, št. 58-570/51) je Ljudski od- 
bor mestne občine Jesenice na svoji IV. redni seji dne 
20. II. 1953 sprejel tale 

ODLOK 
o potrditvi zaključnega računa Ljudskega odbora 

mestne občine na Jesenicah za leto 1951 
1. Men 

Potrdi se zaključni račun o doseženih dohodkih 
in uporabi proračunskih sredstev v letu 1951, in sicer: 

dohodki 47,685.863 din 
fcdwtlK 47,685.863 din 

2. oko 
Obveznosti po proračunu LO za leto 1951 v zne- 

sku 2,209.759 din so krite z dotacijo iz republiških 
sredstev. 

3. Člen 
Odobravajo se izvršena prekoračenja kreditov po 

proračunu LO za leto 1951, ki so nastala zaradi iz- 
rednih ukrepov vlade FLRJ ob prehodu na nov go- 
spodarski sistem. 

4. člen 
Zaključni račun LO za leto 1951 skupno z obraču- 

nom poravnanih obveznosti po proračunu LO za leto 
1951 je sestavni del tega zneska. 

5. člen 
Ta odlok velja takoj. 
Št. 1-636/1-53. 
Jesenice, dne 20. februarja 1953. 

Predsednik LO MO: 
Make Dolinar 1. r. 

69. 

Po 9. točki 136. člena zakona o ljudskih odborih 
mest in mestnih občin razglašam odLok o spremembi 
odloka o obratovalnem času gospodarskih podjetij na 
območju Mestnega ljudskega odbora Maribor, ki sta 
ga sprejela na podlagi prvega odstavka 23. člena in 
118. člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin mestni zbor in zbor proizvajalcev Mestnega 
ljudskega odbora Maribor na skupni seji dne 9. III. 
1953 in ki se glasi: 

ODLOK 
o spremembi odloka o obratovalnem času gospodar- 
skih podjetij na območju Mestnega ljudskega odbora 

Maribor 

1. člen 
21. člen odloka o obratovalnem času gospodarskih 

podjetij na območju Mestnega ljudskega odbora Ma- 
ribor z dne 30. XII. 1952 (Uradni list LRS, št. 1/53) 
se spremeni in se glasi: 

Obrtne obratovalnice, morajo biti odprte ves čas, 
kot je predpisano; v obrtnih delavnicah teh obrato- 
valnic je dopustno vpeljati nedeljeni delovni čas. 

2. dien 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS<. 
St. 2678/1-53 
Maribor, dne 14. marca 1953. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledinek 1. r. 

70. 

Na podlagi 2. točke 78. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS. št. 
19-90/52) izdaja Ljudski odbor mestne občine Novo 
mesto na »vojl seji dne 21. januarja 1953 

ODLOK 
o povišanju sejmišklh pristojbin 

1. či«n 
Sejmišk« pristojbine mestnega sejmišča na Lo- 

ceniki cesti se povišajo in se od 1. februarja 1953 
dalje pobirajo v tehle zneskih: 

1. od prašičev do 6 mesecev starosti po 20 din, 
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2. od prašičev nad 6 mesecev starosti in od telet 
po 50 din, 

3. od goveje živine In konj po 100 din od posa- 
mezne glave. 

2. člen 
la odlok velja od 1. februarja 1953 in se objavi 

v Uradnem listu LRS, v Dolenjskem listu in po raz- 
glasnl postaji v Novem mestu ter nabije na oglasno 
desko Ljudskega odbora mestne občine Novo mesto. 

Št. 156/1-53 
Novo  mesto,   dne  23.  januarja   1953. 

Predsednik LO MO: 
Alojzij Ivanetič L r. 

71. 

Na podlagi 23. člena In 2. točke 78. člena zakona 
o ljudskih odborih mest In mestnih občin {Uradni list 
LRS, št 19/52) ter določil 8. člena temeljnega zakona 
o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 48/51) je Ljudski 
odbor mestne občine v Trbovljah na svoji VII. seji 
dne 10. X. 1952 sprejel 

ODLOK 
o tržnem redu na območju mestne občine Trbovlje 

L Krajevna* veljavnost 
1. člen 

Ta odlok velja za glavni živilski trg, za trg za 
prodajo drobnice ter za trg za prodajo vina po pro- 
izvajalcih. 

IL Tržni prostor 

2. člen 
Glavni živilski trg obsega prostor pred stavbo 

Mestnega podjetja >Mesoc v Trbovljah. 
Trg za prodajo drobnice obsega prostor pred novo 

stanovanjsko stavbo podjetja Cementarne v Trbovljah. 
Trg za prodajo vina po privatnih proizvajalcih pa 

obsega prostor nad rudniško restavracijo v vrtu bivše 
gostilne Pravdič. 

Če ima prodajalec večjo količino pokvarljivega 
blaga, mora tržno nadzorstvo dovoliti prodajo nu do- 
ločenih mestih in za določen čas tudi zunaj tržnega 
prostora. 

Tržno nadzorstvo izdaja dovoljenja za prodajo 
pečenega kostanja zunaj trga. 

3. člen 
Blago je dovoljeno prodajati v zanj določenem 

prostoru oziroma oddelku. 
Sveže meso se sme prodajati na trgu za živila 

samo v tržnih mesnicah, vodne živali pa na živilskem 
trgu v zato določenem posebnem prostom. 

Za vse druge vrste blaga določi prostor oziroma 
oddelek tržno nadzorstvo. Tržno nadzorstvo lahko do- 
loči tudi oddelek oziroma prostor za prodajo blaga na 
ročnih vozilih. 

Oddelki morajo biti označeni z vidnimi napisi. 
Živa perutnina in kunci se prodajajo na prostoru 

pred novo stanovanjsko hišo Cementarne v Trbov- 
ljah. Na istem prostoru lahko določi tržno nadzorstvo 
Judi poseben prostor za prodajo goveje živine, konj, 
koz, ovac ter prašičev. 

III. Blago, prodajalci in kupci 
4. člen 

Dovoljeno je prodajati vse vrste nepredelanih ali 
Predelanih   kmetijskih  pridelkov,   zdravilna   zelišča, 

gozdne sadeže, divjačino, ribe In druge užitne vodne 
živali ter izdelke domače obrti. 

Drugega blaga ni dovoljeno prodajati, zlasti ne 
obrtniških izdeLkov ter rabljenih predmetov. 

Alkoholnih pijač na živilskem trgu ni dovoljeno 
prodajati. 

Alkoholne pijače lahko prodajajo privatni pro- 
izvajalci samo na določenem prostoru, vendar ne 
smejo krčmaritl. 

5. člen 
l.Prodajatl smejo: 
1. kmetijski proizvajalci svoje lastne kmetijske 

pridelke; 
2. nabiralci cvetlic, zdravilnih zelišč in gozdnih 

sadežev blago, ki so ga sami nabrali; 
3. lovske in ribiške zadruge oziroma združenja 

divjačino in ribe, ki so jih same nalovile; 
4. proizvajalci predmetov domače obrti, svojo 

lastne izdelke domače obrti; 
5. podjetja in zasebniki, ki imajo pravico trgo- 

vanja; 
6. proizvajalci vina, žganja in jabolčnika. 
Zasebni proizvajalci in  nabiralci, omenjeni  v  1., 

2. in 4. točki prejšnjega odstavka, smejo produjati 
edino sami ali po družinskih Članih, ne pa z najetimi 
ljudmi. 

6. 'člen 
Vsi drugi prodajalci morajo na prodajnem mestu 

označiti svojo firmo ali naslov, katerega obliko potrdi 
tržno nadzorstvo. 

7. člen 
Kupovati smejo samo posamezniki za lastne po- 

trebe in za potrebe svoje družine. 
Tržno nadzorstvo sme iz utemeljenih razlogov 

dovoliti nakupovanje tudi drugim kupcem, na primer 
gostilnam, menzam, zavodom in drugim 

IV. Tržni čas 

8. člen 
Tržni čas se prične vsak dan z ranim jutrom ter 

traja ob delavnikih do 13. ure. 
Tržno nadzorstvo dovoljuje v utemeljenih prime- 

rih izjeme od veljavnega tržnega časa. 
Za stalne prodajalne na trgu velja obratovalni 

čas, kot je določen za prodajalne te vrste zunaj trga. 

V. Prodajna mesta 
9. člen 

Vsak prodajalec ima pravico samo do enega pro- 
dajnega mesta. Izjeme dovoljuje v utemeljenih pri- 
merih tržno nadzorstvo. 

Če prodajalec stalno uporablja določeno prodajno 
mesto, zlasti zaprte tržne lope ali tržne mesnice, lahko 
tržno nadzorstvo z njim sklene najemno pogodbo. 

Stalni prodajalci smejo z dovoljenjem tržnega 
nadzorstva postaviti na določenih jim mestih lastne 
prodajne klopi ali lope. Oblike in velikost teh klopi 
oziroma lop potrdi tržno nadzorstvo, 

Prostora, ki ga imajo prodajalci v najemu od trž- 
nega nadzorstva, ne smejo brez dovoljenja tega nad- 
zorstva odstopiti drugim niti v celoti niti deloma. 

Prodaja se na prodajnih klopeh ali z vozil. Na 
tleh se blago ne sme prodajati, razen ob nujni po- 
trebi in če to dovoli tržno nadzorstvo. V vsakem pri- 
meru pa so dolžni prodajalci vse na trg prineseno 
blago imeti razloženo na prodaj na vidnem meetu. 
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Za uporabo prodajnega mesta plača prodajalec 
posebno pristojbino, stojnino. Stojnina se ne plača, če 
je sklenjena najemna pogodba; v tem primeru se pla- 
čuje najemnina, njena višina se določi v najemni po- 
godbi po veljavnih predpisih o najemninah poslovnih 
prostorov. 

Kadar prodajalec blago proda, mora prodajno 
mesto zapustiti, čeprav še ni potekel tržni čas. 

VI. Označevanje cen 

10. člen 
Vsi stalni prodajalci morajo blago vidno označiti 

8 cenami. 
Cene mesa se objavijo z vidnim cenikom na pro- 

dajnem mestu. V drugih utemeljenih primerih dovo- 
ljuje objavljanje cen s cenikom tržno nadzorstvo. 

VIL Mere 

11. člen 
Blago, ki se ne prodaja na kose, temveč se meri, 

je dovoljeno prodajati le na kilograme, litre ali metre 
oziroma višjo ali nižjo enoto teh mer. 

Uporabljati se smejo samo po veljavnih predpisih 
uradno preizkušene in potrjene merilne priprave, kot 
uteži, tehtnice, votle mere, metri. 

Tržno nadzorstvo poskrbi za potrebno število jav- 
nih meril in priprav, to je tehtnic, uteži, votlih in dol- 
žinskih mer, ki jih imajo kupci pravico uporabljati 
brezplačno, prodajalci pa za plačilo predpisane pri- 
stojbine. 

VIII. Varstvo čistoće in zdravja 

12. člen 
Vsi obiskovalci trga morajo skrbeti za snago in 

ravnati z živili tako, da ni ogroženo zdravje ljudi. 
Stalne prodajne lokale in prostor pred vhodom v 

te lokale morajo najemniki lokalov sami vzdrževati 
čiste. 

Psov nI dovoljeno voditi po trgu. 
Pijanim in nalezljivo bolnim osebam dostop na 

trg ni dovoljen. 
13. Sien 

Osebe, ki prodajajo živila, morajo biti čiste in 
snažno oblečene. 

Živila morajo biti pristna, zdrava, nepokvarjena 
in čista. 

Živila morajo biti v takih posodah, da so varna 
pred ponesnaženjem. 

Živil ni dovoljeno otipavati ali jih pokušati. 
Pokvarjeno blago se ne sme zadrževati na trgu, 

temveč se mora takoj s trga odstraniti. 

14. člen 
Mleko in mlečni izdelki morajo biti zavarovani 

pred soncem in padavinami. Mlečni izdelki se smejo 
polagati samo na prte ali bel papir. 

Prodajalci, ki stalno prodajajo meso, mleko in 
mlečne izdelke, morajo imeti pokrite lase in morajo 
biti oblečeni v belo haljo ali pa imeti bele predpas- 
nike in bele dokomolčnice. 

15. člen 
Povrtnina mora biti osnažena prsti ter ne sme biti 

mokra. 
16. člen 

Sadje mora biti zrelo ter ne sme biti gnilo ali 
črvivo. Nagnito, črvivo in sadje za kuho mora biti kot 
tako označeno, 

17. člen 

Živa perutnina se sme prodajati le v kurnikih 
ali košarah. 

Klanje živali na trgu ni dovoljeno. 

IX. Promet 

18. člen 

V tržnem času je prepovedano voziti po trgu z 
vozili kakršnekoli vrste. 

Dovoljena je vožnja otrok z otroškimi vozički in 
vožnja hromih oseb. 

Izjeme dovoljuje v utemeljenih primerih tržno 
nadzorstvo. 

X. Knjiga pritožb 

19. člen 
V tržnem nadzorstvu mora biti knjiga pritožb za 

obiskovalce trga. Na trgu mora biti vidno označeno, 
kje je knjiga pritožb. 

XI. Prekrški in kazni 

20. člen 
Kršilci določb 3.—18.' člena tega odloka glede 

kupovanja, prodaje, označevanja cen In prometa na 
tržnem prostoru se kaznujejo z denarno kaznijo do 
2.000 din, če za prekršitev ni po drugih predpisih za- 
grožena strožja kzen. 

Upravni kazenski postopek vodi na I. stopnji ko- 
misija za prekrške pri LO mestne občine v Trbovljah. 
Zoper prvostopno odločbo je dopustna pritožba na 
sodnika za prekrške pri OLO Trbovlje. 

XII. Tržne pristojbine 

21. člen 
a) Stojnina 
Za uporabo tržnega prostora In naprav plačajo 

prodajalci tržnemu nadzorstvu tole stojnino: 
1. od cele klopi 60 din 
2. od ročnega vozička 40 din 
3. od vprežnega voza 80 din 
4. od m* (če prodajalec nima klopi ali voza) 40 din 
5. od živali: od prašičev 30 din za komad 

od konj in goveda 100 din za komad 
od ovce in koze       30 din za komad 

6. od voza, s katerim pripelje privatni proizvaja- 
lec alkoholne pijače na trg, plača stojnino 240 din. 

Stojnino mora prodajalec plačati takoj, ko zasede 
prostor. 

b) Uporaba merilnih naprav 
Prodajalec plača za vsako merjenje po 2 din. 
Za posojilo tehtnice se plača za vsak tržni dan 

po 40 din. 
XIII. čas veljavnosti 

22. člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v 
»Uradnem listu LRS«. 

Št. Preds 102/14-52. 
Trbovlje, dne 10. oktobra 1952. 

Predsednik LO MO: 
Dominik Kužnik 1. r. 
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Opoiorilo 
Zaradi podražitve rotacijskega papirja smo bili 

primorani povišati naročnino za naš list. 
Naročnina, ki je znašala doslej 540 din za celo I 

leto, se z dnem 1. aprila 1953 dvigne na 720 dinarjev I 
letno. ' 

Naročniki, ki so že plačali dosedanjo celoletno   J 
naročnino v znesku 540 din, imajo s tem plačano na-   | 
ročnino do konca III. tromesečja, t. j. do 30. septem-  | 
bra 1953; da bodo imeli plačano vso, zdaj zvišano na- | 
ročnino do konca leta, morajo doplačati š> 180 din.       ! 

Priložili smo položnice, s katerimi 
nam pošljite še dolžnih 180 din za izvod. 

Naročniki, ki nam dolgujejo za izvod večji aH 
manjši znesek od 180 din, so še prejeli dopisnice z 
obvestilom, koliko nam dolgujejo, zato naj nam na 
dopisnicah označeni znesek s priloženo položnico po- 
ravnajo. 

Naročniki, ki dopisnic niso prejeli, so dolžni po- 
ravnati še razliko na novi naročnini v znesku 180 din 
za izvod. 

VSAKA USTANOVA. VSAKO PODJETJE IN VSAK 
USLUŽBENEC, 

ki hoče svoje delo res kvalitetno opravljati, 
potrebuje pri svojem delu publikacije založbe 

„U&šk&MI USt LRS" 
Izšla je knjižica 

NAJEMNINE IN  VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH  POSLOPIJ. 
na katero še posebej opozarjamo ljudske odbore, uprave zgradb 
in hišno lastnike. V njej so zbrani pravni predpisi o najemninah 
in vzdrževanju stanovanjskih poslopij s pregledom pravnih pred 
pisov, urejenih po letih. Dodana je tudi razprava o najemninah 
in vzdrževanju stanovanjskih poslopij. Cena 80 din. Dobi se pri 
>Uradnem listu LRS«. Ljubljana, Erjavčeva 11, pošni predal 336 
'n rvo knjigarnah. 

Od  doslej  izdanih   knjig   ima založba >Uradni list LRS< med 
drugimi na- zalogi še te publikacije: 

DRUŽBENI PLAN FLRJ za leto 1953. Cena 30 din. Dobi se v upravi 
>Uradnega  lista  1RS«  Ljubljana   Erjavčeva 11. 

i PREDPISI O NAZIVIH  IN  PLAČAH   USLUŽBENCEV   DRŽAVNIH 
ORGANOV. Cena 245 din. 

Zbirka,  ki   jo   je  izdal  Sekretariat  vlade LRS za personalno 
službo   vsebTJe vse predpise   ki so izšli nedavno o nazivih in 

Razglasi in objave 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

V pisi 
553. 

Besedilo: »Občinska mesarija in 
klavnica«, Šentjur pri Celju. 

Poslovni predmet: Nakup in pro- 
daja mesa in mesnih izdelkov. 

Ustanovitelj podjetja: Obč. LO 
Šentjur pri Celju, odločba št. 386/52 
z dne 24. VI. 1952. 

Gospodarski upravni organ: Obč. 
LO Šentjur pri Celju. 

Za podjetje podpisujeta: Klajn- 
iek Anton In Sisinger Franc, po za- 
konitih pooblastilih. 

OLO Celje okolica, 
oddelek  za  gospodarstvo 

dne 23. marca 1933. 
Št. IM/137-53 1646 

554. 
Besedilo: Mestna hranilnica, Mur- 

ska Sobota. 
Poslovni predmet: Zbiranje raz- 

položljivih sredstev prebivalstva in 
dodeljevanje kreditov prebivalstvu 
po začasnih pravilih. 

Ustanovitelj podjetja: LO mestne 
občine M. Sobota, odločba št 177/5- 
1953 z dne 9. III. 1953. 

Za podjetje podpisujejo: 
Benko Alojz, član LO MO M. So- 

bota, Brumen Jožko, predsednik go- 
spodarskega sveta, Hlršl Koloman, 
načelnik sveta za gospodarstvo, Jug 
Karel, odbornik, Keršovan G. Feria, 
direktor NB v Murski Soboti, Vel- 
nar Jože, predsednik LO MO M. 
Sobota In Adanič Jožef, računovodja 
Mestne hranilnice. 

OLO Murska Sobota 
oddelek za gospodarstvo 

dne 16. marca 1953. 
Št. II. 2842/1-53 1575 

555. 
Besedilo: Občinsko podjetje »Tr- 

govina z mešanim blagom«, Grad. 
Poslovni predmet: Trgovina z me- 

šanim blagom. 
Ustanovitelj podjetja: Obč. LO 

Grad, odločba št. 197/2-1952 z dne 
23. IX. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Berglez Ludvik, poslovodja; • 

finančnih zadevah sopodpisuje Fio- 
ko Franc, računovodja. 

OLO Murska Sobota 
oddelek za gospodarstvo 

dne 19. marca 1953. 
Št. II. 2741/2-53 159S 

556. 
Besedilo: Občinsko obrtno pod- 

jetje »Kolarstvo«, Beltinci. 
Poslovni predmet: Vsa kolareka 

dela. 
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Lstanuvitelj puajetja: übe. LO 
Beltinci, odločba št 284/1953 z dne 
26. U. 1953 

Za podjetje podpisuje: 
Balažic Štefan, poslovodja, sopod- 

pisujeta Basa Ivan in Brumen Ivan. 
OLO Murska Sobota, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 20. marca 1953. 

Št. II. 2426/2-53 1597 
557. 

Besedilo: Gostilna »Breg< Ptuj, 
Zg. Breg 15. 

Poslovni predmet: Gostinske uslu- 
ge in storitve. 

Ustanovitelj in upravni voditelj: 
LO mestne občine Ptuj, odločba št. 
V-91/1-53 z dne 8. I. 1953. 

Za podjetje podpisuje: 
Hrašovec Jožko, poslovodja, v 

vseh upravnih zadevah samostojno, 
Verenek Franc, knjigovodja, so- 
podpisuje v vseh finančnih zade- 
vah. 

OLO Ptuj, odd. za gospodarstvo 
dne 16. januarja 1953. 

Št. II/12-228/3-53 1128 
558. 

Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo 
Makole. 

Poslovni predmet: Kmetijska pro- 
izvodnja, vnovcevanje proizvodpv 
v predelan.-"a In nepredelanem sta- 
nju. 

ustanovitelj podjetja: OLO Ptuj, 
sklep št. 1-902/1-53 z dne 28. II. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Junnec Roman, direktor, po 34. 

členu szdgp, in Velikonja Zora, glav- 
ni računovodja, sopodpisuje listine 
po 47. členu szdgp. 

OLO Ptuj, odd. za gospodarstvo 
dne 14. marca 1953. 

Št. •/12-1026/3-53 1561 
K9. 

Besedilo: Gostinsko podjetje: 
»Dom ob Dravinji« (štatenberk-Ma- 
kole). 

Poslovni predmet: Izvrševanje go- 
etinskih uslug. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Ptuj, 
eklep št. 1-902/1 53 z dne 28. •. 1953. 

Za podjetje podpisujejo: 
Jurinec   Roman,   direktor,   samo- 

stojno, y obsegu zakonitih poobla- 
stil   in  pravil  podjetja;  Velikonja 
Zora,  glavni  računovodja, sopodpi 
suje listine po 47. členu szdgp. 

OLO Ptuj, odd. •• gospodarstvo 
dne 16. marca 1953. 

Št. II/12-1055/3-53 1560 

Spremembe 
560. 

Besedilo: Podjetje za promet s 
farmacevtskim materialom, Ljub- 
ljana, skrajšano: >Kemo farmaci jat, 
Ljubljana. 

Vpile se Mr. ph Dimnik Desanka, 
Set komercialnega oddelka, ki pod- 
pisuje v odsotnosti direktorja in na- 
mestnika direktorja, v istem obse- 
gu kot direktor. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne ,11. marca 1953. 
Št. in-123/11953 1659 

plačah, prevedbah, napredovanju, stopnji šol in tečajev, ki 
ustrezajo posamezni izobrazbi za uvrstitev v naziv in napre- 
dovanje. Iz te zbirke se lahko poučimo o nazivih, plačah, pre- 
vedbi, napredovanju itd. v pisarniški službi, 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 železničarjev, o plačah 
in napredovanju v poštno-telegrafski in telefonski službi, v 
diplomatski-konzularni in veterinarski službi in vrsti dragih 
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 OKRAJNIH LJUDSKIH ODBORIH- Cena 38 din. 

ZAKON O VOLITVAH IN ODPOKLICU LJUDSKIH ODBORNIKOV 
LJUDSKIH ODBOROV. Cena 38 din. 

Pri vsakdanjem praktičnem opravljanju dela in uporabi za- 
konitih predpisov je nepogrešljiva periodična zbirka splošnih 
registrov predpisov, ki Vam prihranijo mnogo truda in časa 
pri iskanja posameznih zakonitih predpisov. Tudi te te 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 in SNOS oziroma LRS, v Finančnem zborniku, Vestniku 
urada za cene Vestniku organov za cene, Službenih obvestilih 
zveznega urada za cene in Vestniku PTezidija Ljudske skup- 
ščine FLRJ. Snov je nrejena po abecednem redu in časovnem 
razdobju, z glavnimi m stranskimi gesli, v zadnjih zbirkah 
pa so tudi pomembnejši članki, obvestila, uradne objave in 
aktualna vprašanja s področja gospodarstva in financ, ki so 
bila objavljena v Finančnem zborniku. Za vse je ta zbirka 
zelo koristen pripomoček, posebno še, ker bodo sledile v pri- 
hodnje za vsako leto redne publikacije registra zakonitih 
predpisov. 

ZAKON O ZAKONSKI ZVEZI. Cena 12 din 

Pravna fakulteta univerze v Ljubljani je v založbi »Uradnega 
lista LRS« izdala 

ORIS  PRIMERJALNEGA  TRGOVINSKEGA PRAVA, 1. del: Podjetje 
(dr. Stojan Pretnar) Strani 164. Cena 280 din. 

CIVILNO PRAVO, POSEBNI DEL OBVEZNOSTI (dr. Jurij štem- 
pihar), III. del, 120 strani Cena 270 din- 

CIVILNO PRAVO   (STVARNO   PRAVO)   (dr. Alojz   Finžgar).   144 
strani, cena 270 din. 

UVOD V MEDNARODNO PRAVO. (Dr. 
96, cena 280 din. 

J.   štempihar).   Strani 

V tisku je: 

Dr, J. Pokom: UVOD V FINANCE, in 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1952. 

Pri delu in strokovnem izpopolnjevanju vam bodo knjige 

»Uradnega lista LRS« dober tovariš in pomočnik. 
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561. 
Besedilo: »Gospodarski vestnik«, 

založniško podjetje, Ljubljana. 
Izbriše se dosedanji direktor Ko- 

šir Jože in vpiše 
Pirnar Jože, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zak. pooblastil 
in pravil podjetja. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljajia 

dne 13. marca 1953. 
Št 243-93-1953 1660 

562. 
Besedilo: Elektro Novo mesto, 

Novo mesto. 
Izbriše se Prešeren Fanika in 

vpiše 
lic Ivan, računovodja, ki sopodpi- 

suje listine po 47. členu szdgp. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 18. marca 1953. 
Št. III-154/2-1953 1663 

563. 
Besedilo: Državna založba Slove- 

nije, Ljubljana. 
Izbriše se pomočnik ravnatelja 

Paternost Metod. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 26. marca 1953. 
Št. III--275/1-1933 1665 

564. 
Besedilo: Obrtni obrat »Kemo-pro- 

izvodi«, Ljubljana. Poljanski na- 
sip 40. 

Izbriše se Jeršin Rudolf in vpiše 
Jelnikar Marija,  računovodja, ki 

sopodpisuje   listine   po   47.   členu 
szdgp. 

MLO davnega mesta Ljubljane 
oddelek  za  gospodarstvo 

dne 20. marca 1953 
G št. 2142/53 1610 

565. 
Besedilo: Obrtno podjetje >Meha- 

nika«, Ljubljana, Tržaška 90. 
Izbriše se Novak Lojze in vpiše 
Klopčič Janez, obrtni poslovodja, 

ki podpisuje samostojno, v obsegu 
zakonitih pooblastil in pravil pod- 
jetja. 

MLO glavnega mesta Ljubljane 
oddelek za gospodarstvo 

dne 23. marca 1953. 
G-št. 2218/53 1625 

566. 
Besedilo:      Gostinsko      podjetje 

»cmkole«, Ljubljana, Poljanska 21. 
Izbrišejo se Bučar Janez, Sušnik 

"Wijanka in Bric Dominik ter vpiše 
.Hribar Spelea, blagajnik, ki pod- 

pisuje v odsotnosti računovodje ali 
uPravnika, v istem obsegu. 

MLO glavnega mesta Ljubljane 
oddelek za gospodarstvo 

dne 24. marca 1953. 
G-št. 2319/53 1634 

567. 
Besedilo:      »Trgovsko     podjetje 

*usnje<, Ljubljana, golfova 1. 
izbriše se dr, Tušar Josip in vpiše 

Marinšek Stana,  računovodja,  ki 
sopodpisuje listine po 47. čl. szdgp. 

MLO glavnega mesta Ljubljane 
oddelek za gospodarstvo 

dne 25. marca 1953. 
G-št. 2327/53 1631 

568. 
Besedilo: »Pekarna« KLO Prebold. 
Besedilo odslej: >Pekarna Obč. 

LO Prebold. 
Izbriše se Skok Ignac In vpišeta: 
Kovačič Ivan in  Vedenik Milica, 

ki podpisujeta po zakonitih poobla- 
stilih. 

OLO Celje okolica 
oddelek za gospodarstvo 

dne 27. februarja 1953. 
Št. II-3389/6-1952 1636 

569. 
Besedilo: »Mesarija in prekaje- 

valnica« KLO štore. 
Besedilo odslej: »Klavnica in me- 

sarija« Obč. LO štore.   • 
Izbrišeta se Mekinda Franjo in 

Kozikar Valentin in vpišeta: 
Jekuš Stanko, poslovodja, Boršič 

Avgust, ki podpisujeta po zakonitih 
pooblastilih. 

OLO Celje okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 11. marca 1953. 
Št. 11-3119/1-1952 1533 

570. 
Besedilo: >Apnenica< KLO Kozje. 
Besedilo  odslej:  >Apnenica  Obč. 

LO Kozje. 
Izbrišeta se Jagrič Avgust In Pere 

Stanko ter vpiše 
Romih Anton, poslovodja, ki pod- 

pisuje po zakonitih pooblastilih. 
OLO Celje okolica 

oddelek za gospodarstvo 
dne 16. marca  1953. 

Št. II-1/147-1953 1563 
571. 

Besedilo:    »Krojaštvo«    Kočevje- 
Rudnik. 

Podjetje je prešlo v likvidacijo. 
Za podjetje v likvidaciji podpisu- 

jejo: Primožič  Alojzij, predsednik, 
Fintar Maks, Balzarolsky Vladimir, 
člana  komisije,  ki  podpisujejo  po 
dva  skupaj  vse  listine  denarnega, 
materialnega in finančnega pomena. 

Št. 826/1-53 1589 
Besedilo: >Kovaško podjetje KLO 

Osilnica« v likvidaciji. 
Za podjetje v likvidacui podpisu- 

jejo: Žagar Jože, predsednik in Jtr- 
net Jože, član likvid. komisije, 
skupaj vse listine denarnega, mate- 
rialnega in drugega finančnega po- 
mena. 
OLO Kočevje, odd. za gospodarstve 

dne 17. marca 1953. 
Št. 681/1-53 1588 

572. 
Besedilo: Državno trgovsko pod- 

jetje >Preskrba«, Senovo. 
Izbrišeta se Jazbec Alojz in Guček 

Ivan ter vpiše 
Guček Ivan, direktor, ki podpisu- 

je samostojno, v odsotnosti ga aa- 
stopa Hren Anica; Zupančič Marija, 
računovodja, ki podpisuje skupaj z 
direktorjem   v  vseh   finančnih  za- 

devah, v njeni odsotnosti pa podpi- 
suje Zeleznik Rezka. 
OLO Krško, odd. za gospodarstvo 

dne 20. marca 1953. 
Št. 3772/1-1953 1596 

5?3. 
Besedilo: Splošno trgovsko pod« 

jetje Sevnica. 
Izbriše se škerl Josip in vpiše 
Motore Alojz, računovodja, z isti- 

mi pooblastili. 
OLO  Krško,  odd.  za  gospodarstvo 

dne 21. marca  1953. 
Št. 4049/1-1953 1615 

574. 
Besedilo: Krajevna mesarija, 

Mengeš. 
Izbrišeta se Rozman Ivan in Stre- 

ho vec Emica ter vpišejo: 
Rozman Martin, upravnik, ki pod- 

pisuje   samostojno,   in   Ves   Štefan, 
poslovodja, ki podpisuje v odsotno- 
sti upravnika ter Šuiteršič Jože, ra- 
čunovodja, ki sopodpisuje spise fi- 
nančnega in kreditnega pomena. 

OLO   Ljubljana   okolica 
oddelek za gospodarstvo 
dne  19. februarja  1953. 

VII-št   321/4-1953 1525 
575. 

Besedilo: Gostilna Grosuplje. 
Vpiše se nova poslovalnica: >Bife< 

v Grosupljem. 
OLO  Ljubljana  okolica 
oddelek za gospodarstvo 

dne 21. februarja 1953. 
VII-št.   595/12-1953 1607 

576. 
Besedilo :Gostilna KLO Grosuplje. 
Izbrišeta se  Vldic Marija in  Zu- 

pančič Anica ter vpišeta: 
šile Marija, poslovodja, ki podpi- 

suje v odsotnosti že vpisanega 
upravnika, in Fabčič Pavla, knji- 
govodja, ki sopodpisuje spise finanč- 
nega in  kreditnega pomena. 

Št VII. 24/20-1953 1680 
Besedilo: Občinsko mlinsko pod- 

jetje, Grosuplje. 
Izbriše se Vidic Marija kot knji- 

govodja knjigovodskega centra in 
vpiše 

Vidic Marija, knjigovodja, ki so- 
podpisuje spise finančnega to kre- 
ditnega pomena, poleg že vpisanega 
poslovodje. 

Št. VII. 34/22-1953. 1679 
Besedilo: Krajevno mehanično, 

kovaško in avtoprevoznišfeo podjet- 
je Medvode. 

Besedilo odslej: Mehanična delav- 
nica in avtoprevoznütvo, Medvode. 

Izbrišeta se Mervar Drago in Kac 
Franjo ter vpiše 

BerlàS Franc, tehnični vodja, ki 
podpieuje samostojno, nadomešča 
ga že vpisani Dobnikar Rafko, me- 
hanik in Milavec Alojc, uataabeoec, 
ki sopodpisuje spiee finančnega in 
kreditnega pomena. 

St. VÜ-9re/!6-55 **H 
OLO Ljubljana okoÜoa 
oddelek za goepodàspvo 

dne 16. marca Ì995. 
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S??. 
Besedilo:    »Kristal«    steklarstvo, 

Maribor (Koroška 32). 
Izbriše se Ussar Teo in vpiše 
Lončarič Teo, knjigovodja, ki pod- 

pisuje poleg ravnatelja vse listine 
denarnega,   materialnega,   obračun- 
skega in kreditnega pomena. 
MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne 18. februarja 1953 
Št. Pov II 4/23 1420 

578. 
Besedilo: Kolarsko mizarsko pod- 

jetje. Mirna. 
Izbriše se Zadnik Zvezdana In 

vpiše 
Rebolj Olga, računovodja, ki bo 

v primerih 47. člena szdgp podpiso- 
vala skupaj z upravnikom podjetja 
Celar jem Danijelom; v odsotnosti 
enega ali drugega bo podpisoval 
Strmole Anton, gospodarski pomoč- 
nik v podjetju. 

OLO Novo mesto 
oddelek za gospodarstvo 

dne 25. marca  1953. 
Št. 2414/1-53 1623 

5•9. 
Besedilo: Krajevne pekarne KLO 

Strnišče. 
Izbriše se Bakič Marija in vpiše 
Pirnič Stanka, računovodja 

Št. II/12-884/3-53 1571 
Besedilo: Občinske klavnice in 

mesnice, Strnišče. 
Izbriše se Bakič  Marija in  vpiše 
Pirnič Stanka, računovodja. 

Št. H/12-886/3-53 1570 
OLO  Ptuj, odd. za   gospodarstvo 

dne 12. marca 1953. 
580. 

Besedilo: Splošno gorenjsko grad- 
uerò  podjetje,  Radovljica. 

Besedilo odslej: »Gorenjec«, 
splošno gorenjsko gradbeno podjet- 
je, Radovljica. 

Poslovni predmet in podpisniki 
ostanejo isti. 

OLO Radovljica 
oddelek za gospodarstvo 

dne 11. marca 1953. 
št. 467/3-53 1546 

581. 
Besedilo: Mestna gostilna, Ra- 

dovljica. 
Izbriše se Filipič Manca in vpiše 
Miklavčič Marjan, poslovodja. 

Št.   1162/2-53 1600 
Besedilo: Mestna kavarna in re- 

stavracija >TrigIav«, Radovljica. 
fzbriše se Miklavčič Marjan in 

vpiše 
Kovačlč Ivanka, poslovodja. 

'Št. 1161/2-53 1599 
Besedilo: Mestna pekarna, Ra- 

dovljica. 
Izbriše se Miklavčič Marjan in 

vpiše 
Pere Stane, poslovodja. 

Št. 1161/1-53 1601 
Besedilo: Mestna slaščičarna, Ra- 

dovljica. 
Izbriše se Miklavčič Marjan in 

rmše 
Pere Stane, poslovodja. 

Št. 1161/1-53 1602 

Vsi   novi   poslovodje   opravljajo 
svoje posle po 34. 'členu szdgp in po 
36. členu temeljnega zakona o dgp. 

OLO Radovljica 
oddelek za gospodarstvo 

dne  18. marca  1953. 
582. 

Besedilo: Apnenica občine Šmart- 
no ob Paki. 

Vpiše se Basle Mara, knjigovodja. 
OLO Šoštanj, odd. za gospodarstvo 

dne 12. februarja 1953 
Št. 64/11-53 1293 

583. 
Besedilo: Gostinsko podjetje MLO 

Idrija. 
Besedilo odslej: Mestno gostinsko 

podjetje  »Soča«, Idrija. 
OLO Tolmin, odd. za gospodarstvo 

dne  16. marca  1953. 
Št.   II/4-36/50-53 1592 

584. 
Besedilo: Mestna kleparska delav- 

nica, Trbovlje. 
Besedilo odslej: »Mestno klepar- 

stvo«,  Trbovlje. 
Izbriše se Pišek Rudolf in vpiše 
Jordan   Avgust,   upravnik,   ki   bo 

podpisoval   v  okviru  zakonskih  po- 
oblastil 

Št.  17981/1-53 1581 
Besedilo: Mestno podjetje »Sli- 

karstvo in pleskarstvo« v Trbov- 
ljah. 

fzbriše se Mlinar Rudolf in vpiše 
Čebin Anton, upravnik, ki bo pod- 

pisovani  v  okviru  zakonskih  poobla- 
stil, št.  1799/1-53 1582 
OLO Trbovlje, odd. za gospodarstvo 

dne 16. marca 1953 
585. 

Besedilo: Klavnica  KLO Zagorje. 
Besedilo  odslej:  Klavnica, Zagor- 

je. 
Izbrišejo se vse do sedaj vpisane 

poslovalnice in vpišejo te-le poslo- 
valnice: št. 1 Zagorje 3, št. 2 Zagor- 
je 82, št. 5 Zagorje 53, št. 4 Toplice 
15, št. 5 Toplice 28, št. 6 Švepovna, 
št. 7 Loke-Kisovec in št. 8 Izlake. 
OLO Trbovlje, odd. za gospodarstvo 

dne 24.  marca  1953. 
Št. 2117/1-53 1628 

Zaradi  končane  likvidacije. 
OLO Tolmin, odd. za gospodarstvo 

dne 23. februarja 1953. 
Št. 11/4-36/25-53 1404 

Izbrisi 
586. 

Besedilo:    Okrajno    prevozništvo 
in remont v likvidaciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
OLO Ljubljana okolica 
oddelek za gospodarstvo 

dne 19. marca 1953. 
Št.  VII. 680/3-1953 1682 

58?. 
Besedilo: Državno obrtno podjet- 

je gradbene stroke »Edinost«, Ilir- 
ska Bistrica. 

Ker se je kolekviv tega podjetja 
odloči] za zadrugo. 
OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 

dne 23. marca 1953. 
UP št. 96/75 1686 

588. 
Besedilo: Krajevno čevljarsko 

podjetje. Voice. 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiraajem 

Vpisi 
589. 

Besedilo: Kraške jame Slovenije, 
Postojna. 

Naloge ustanove so: Vzdrževanje 
vseh kraških jam: Postojnske ja- 
me z vsemi jamami podzemlja Piv- 
ke; škocjanske jame pri Divači; 
Rakove kotline pri Rakeku; Pred- 
jamskega gradu; Križne jame pri 
Ložu; Divaške jame pri Divači; Vi- 
lenice pri Lokvi; Dimnice pri Sliv- 
ljah; Taborske jame pri Grosup- 
ljem in Hude luknje pri Velenju, 
kot prirodnih in kulturnih spomeni- 
kov Slovenije. 

Ustanovitev ustanove: Odločba 
vlade LRS, št. L II 108/2 z dne 30. 
I.  1953. 

Ustanova spada pod vodstvo Sve- 
ta vlade LRS za blagovni promet. 

Za ustanovo podpisujeta: 
Stepančlč   Avgust,   ravnatelj,   sa- 

mostojno   v   obsegu   zakonskih   po- 
oblastil ter pravil ustanove, skupaj 
z njim  Simčič  Alfonz, glavni  raču- 
novodja, po 47. členu szdgp. 
OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 

dne 26. marca 1953. 
UP št. 96/74 1683 

Zadružni registei 

Vpisi 
195. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, Trzin. 

Na ustanovnem zboru 3. XII. 1952 
je bila zadruga ustanovljena za ne- 
določen čas in deluje po potrjenih 
pravilih. 

Delež znaša 500 din, delež družin- 
skega člana zadružnika 250 din. 
Člani odgovarjajo za obveznosti za- 
druge z desetkratnim zneskom en- 
kratnega deleža. 

Upravni odbor sestavlja 5 do T 
članov. Za zadrugo podpisujeta po 
dva člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Kosirnik   Maks,  posestnik,   Lovše 

Anton,  upokojenec, Tavčar  Feliks, 
šmon Jakob In Mušič Ivan. posest- 
niki, Habjan Anton, delavec, Grmek 
Angela, gospodinja, vsi iz Trzina. 

Okrožno sodisïe v Ljubljani 
dne 17. marca 1953. 

Zt 1/53-Zadr VIII 96/1     2983 
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196. 
Besedilo: Zadružno podjetje OZZ 

Maribor, posestvo Jarenina (Jareni- 
na, Polički vrh 1). 

Ustanovni zbor je bil 12. III. 1953. 
Upravni odbor šteje 5 članov. 
Za  podjetje  podpisujejo: 
ing. Colnarić Jože, agronom, Fi- 

šer   Marija,   računovodja,   Haložan 
Ivan, delavec, vsi v Jarenini. 

Okrožno  sodišče  v  Mariboru 
dne 28. marca 1953. 

Zadr VI 137 3075 
197. 

Besedilo: Zadruga komisijonarjev 
z o. j. v Mariboru (Maribor, Ob jar- 
ku 4). 

Ustanovni   zbor   jo   bil  3. aprila 
1952. 

Upravni odbor šteje 5 članov. 
Člani upravnega odbora so: 
Cafuta Franc, predsednik, Kolet- 

nik Vinko, podpredsednik, Postruž- 
nik Konrad,Rokavec Jakob in Škr- 
binek Rudolf, komisijonarji, odbor- 
niki, vsi v Mariboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 5.  aprila  1952. 

Zadr VI 78 3690 

Spremembe 
198. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j. Sv. Jurij pod Kumom. 

Po uradni dolžnosti se v smislu 
10. člena zakona o razdelitvi Ljud- 
ske republike Slovenijo na mesto, 
okraje in občine (Ur. list LRS, št. 
11 z dne 19. IV. 1952) spremeni Ime 
in sedež zadruge 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j., Podkum. 

Na občnem zboru zadruge 15. VI. 
1952 in izrednem občnem zboru za- 
druge 8. III. 1955 so se spremenila 
zadružna pravila. Član odgovarja 
za obveznosti zadruge z 10 kratnim 
zneskom vpisanega temeljnega ozi- 
roma družinskega deleža. Delež 
znaša 500 din. 

Izbrišejo se Kovaï Franc, Zupane 
Friderik, Ključevšek Franc, Čadež 
Franc, Smagur Jože, Jamšek Jože 
in Čop Jože in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Brinovec Franc, Jesenova ravan, 
čop Kari, Rtiče 4, Brlogar Janez, 
Podkum 61, Pečnik Jože, Zastopje 
"*6, Kos Franc, Borovak 12, Logar 
Franc, Osredek 8, Zupan Hinko, La- 
ze, kmetje. Za podpisovanje se po- 
oblaščajo: Brinovec Franc in Kos 
Prane, ter Zupane Mirko, lesni ma- 
nipulant KZ Podkum in Čop Mari- 
ca, knjigovodja KZ Podkum. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 13, marca 1953. 

Zadr VII 174/5 2975 
199. 
. Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
J-, Loka pri Zidanem mostu. 

Izbrišejo se Jež Marija, Culetto 
Jože, Ribič Anton, Novak Leopold, 
Rupert Alojz in vpišejo novi člani 
"Pravnega odbora: 

Fon Rudolf, posestnik, Loka 16, 
Jurgl Eia, gospodinja, Žirovnica 5, 

Kolman Alojz, uslužbenec, Loka 30, 
Jezernik  Jurij,  posestnik,  Breg  13, 
švagan Ivan, uslužbenec, Račića 10. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 26. marca 1953. 

Zadr VIII 23/9 3072 
200. 

Besedilo: Obnovitvena zadruga z 
o. j. v šebreljah. 

Na podlagi odločbe poverjeništva 
za lokalno gospodarstvo OLO Idri- 
ja, št. IV-382-1/50 z dne 10. II. 1950 
je zadruga prešla v likvidacijo. 

Besedilo: kakor odslej, s pristav- 
kom »v likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Lapanja Marica, 
Hvala Vinko in Ozebek Anton, Še- 
brelje, ki podpisujejo po dva sku- 
paj. 

Okrožno   sodišče  v   Gorici 
dne 28. februarja  1953. 

Zt   29/46-13 24S0 
201. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v 
Renčali. 

Na občnem zboru 8 II. 1953 so bi- 
la sprejeta  nova pravila. 

Zadružni delež znaša 50O din, de- 
lež družinskega člana pa 150 din 
Član odgovarja za obveznosti za- 
druge z 10 kratnim zneskom vpisa- 
nega enkratnega temeljnega oz. 
družinskega deleža. Upravni odbor 
sestavlja 7 dt> 1-  članov. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
z dne 8. II. 1953 se izbrišejo Pahor 
Franc, Mozetič Angel in Žgon Al- 
fonz in vpišejo novi Izvoljeni člani 
upravnega odbora. 

Škabar Franc,  Renče  188, Besed- 
njak  Frano,  Oševljek   111,  Mozetič 
Pavel, Renče 17, Kodrič Angel, Ren- 
če 373, Maurič Dominik, Renče 310. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 17. marca 1953. 

Zt   180/48-16 2995 
202. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j. v Doleh. 

Na podlagi sklepov občnega zbo- 
ra Kmetijske zadruge z o. j. v Do- 
leh z dne 25. XI 1952 in občnega 
zbora Kmetijsko živinorejske de- 
lovne zadruge »27. april« Dole z 
dne 20. XI. 1952 v zvezi z odločbo 
Gospodarskega sveta OLO Tolmin 
II/l, št. 14/95 z dne 12. III. 1953 se 
Kmetijsko živinorejska delovna za- 
druga »27. april« Dole pridruži tej 
zadrugi. 

Zt  72/47-21 2997 
Besedilo: Zadružno trgovsko pod- 

jetje »Planika« v Tolminu. 
Izbriše se Cesar  Franjo in vpiše 
Prezelj Nikolaj, v. d. upravnika, 

Tolmin, Brunov drevored 4, ki je 
pooblaščen za podpisovanje. 

Zt 26/52-10 2999 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 20. marca 1953. 
203. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v 
Trzinu. 

Po sklepu izrednega občnega zbo- 
ra 23. X. 1952 je zadruga prešla v 
likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor do- 
slej,  s pristavkom  »v  likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Jemec Janez, po- 
sestnik, Trzin 66, Kralj Jože, mlin. 
stavb, mizar, Trzin, Jočič Mary, go- 
spodinja, Trzin 55, ki podpisujejo 
po dva skupaj. 

Zadr VI 181/3 2981 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim   jamstvom,   Vrhpolje. 
Na zboru 1. III. 1953 so se spre- 

menila zadružna pravila v 18. in 32. 
členu. 

Upravni odbor sestavlja 7 do U 
članov. 

Delež znaša 500 din, delež dru- 
žinskega člana zadružnika pa 125 
din. 

Izbrišejo se Cerar Štefan, Tilger 
Dragica, Urbanija Marija, Kaplje 
Ivan, ter vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Cerar Ignac, kmet, Sp. Javoršica 
10, Lcbar' Ivan, kmet, Vrhpolje 9, 
Svetlin Ivan. kmet, Sp. Tustanj 12, 
Cerar Franc, delavec. Sp. Tustanj 4, 
Orehek Ivan, delavec, Stegne 14, 
Krizman Vinko, kmet, Selo 40, Po- 
žar Anton, kmet, Vrhpolje 3, Klop- 
rič Ivan, kmečki sin, Vrhpolje 5, 
Klopčič Miha, kmečki sin, Vrhpolje 
!, Cerar Miha, kmet, Zg. Javoršica. 

Okrožno sodišče v  Ljubljani 
dne 20. marca  1953. 

Zadr VI 159/6 2982 
204. 

Besedilo: Kmetijska zadrugo z 
omejenim jamstvom v Prevojah. 

Izbrišejo se Marinšek Veronika, 
Ster Jože, Urankar Andrej, Sameja 
Tončka, Lončar Jože in vpišejo no- 
vi člani upravnega odbora: 

Kotnik Leopold, kmet, Imovica 8, 
Rus Franc, upok. bančni uslužbe- 
nec, št. Vid 17. 

Na občnem zboru 22. II. 1953 je 
bilo sklenjeno, da preide Zadružna 
ekonomija Prevoje pod upravo te 
zadruge. 

Kot upravičenci za podpisovanje 
ekonomije se vpišejo: 

Toman Anton, kmetijski tehnik, 
Prevoje 3, Pogačar Janez, kmet, 
Prevoje 37, Šare Jakob, kmet, Vr- 
ba 7. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 27. marca 1953. 

Zadr VI 187/6 3051 
205. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
i-, Zg. Dnplek. 

Vpiše se obrat: Zadružna trgovina 
/  mešanim  blagom Zg. Duplek 21. 

Okrožno sodišče v  Mariboru 
dne 6.  maja   1952. 

Zadr III 79 4739 
206. 

Besedilo: Obrtna proizvajalna in 
predelovalna zadruga kamnosekov 
z o. j-. Legen-Troblje. 

Izbrišejo se Sinič Jože, Ramšak 
Ivan, Rotovnik Jurij in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Gaberšek Franc, Legen, Ramšak 
Jože, Golavabuka, Paradiž Franc, 
Legen,   kamnoseki.   ••••••   ••••• 
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je predsednik, Gaberšek Franc taj- 
nik, Ramšak Jože pa blagajnik. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 11. marca 1953. 

Zadr III 22 2771 
207. 

Besedilo: čevljarska produktivna 
zadruga z o. j. Lovrenc na Drav. 
polju. 

Izbrišejo se Knaflič Jože, Ribič 
Janez, Galun Iran, Križan Alojz, 
Kokol Mihael in vpišejo novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Pernat Janez, Pleterje, predsed- 
nik; Brenči Rudolf, Lovrenc na 
Drav. polju, tajnik; Lorber Albin, 
Apače, blagajnik in Klajnšek Ja- 
nez, Ptujska gora, čevljarji. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 19. marca 1953. 

Zadr III 29 2953 
208. 

Besedilo: Krojaška proizvajalna 
in predelovalna zadruga z o. j. Ma- 
ribor. 

Izbrišeta se Stamic Jožef in Pod- 
breznik  Jožef 

Okrožno sodišče v  Mariboru 
dne 20. marca 1955. 

Zadr I 136 2952 
209. 

besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga, Ivanjkovci. 

Izbrišejo se Janežič Ivan, Lesjak 
Ivan, Lenarčič Matevž, školiber 
Maks, Petek Feliks, Simonie Jakob 
in vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Kelemina Alojz, Vinski vrh, Le- 
narčič Matija, Strezetina, Krajne 
Stanko, Lahonci, Hodžar Jožefa, 
Strezetina, Polak Ciril, Ivanjkovci, 
Kosec Matija, Brebrovnik, zadruž- 
niki. 

Zadr  V 35 5081 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

J., Placar. 
Vpiše se obrat: Pekarna kmetij- 

ske zadruge Placar, s sedežem v 
Vintarovcih 50, ki bo prodajala kruh 
in druge pekovske Izdelke. 

Zadr IV 5 3077 
Besedilo: Sadjarska obdelovalna 

ladruga >Osojnik< v Ptuju. 
Izbrišejo se: Vesel Gvidon, Gangl 

Vladimir, Zavec Florjan, Klinec An- 
ka, Drol Viktor in vpišejo novi iz- 
voljeni 'Slani upravnega odbora: 

Kumer Vinko, kmet. delavec, 
Orešje, Čuk Franc, sadjar, štuki, 
Skok Katarina, gospodinja, Orešje, 
Horvat Liza, gospodinja, Mestni vrh, 
Rijavec Alojz, šofer, Krčevina. Kot 
sopodpisovalca se vpišeta: ing. Su- 
hadolnik Dušan, upravnik in Bre- 
zočnik Vladimir, knjigovodja, Mar- 
kezič Ivan je predsednik odbora. 

Zadr II 131 3079 
Besedilo: Trgovsko podjetje OZZ 

— odknp poljskih pridelkov, Ptuj. 
Vpišeta se poslovalnici: Trgovsko 

podjetje OZZ — odkup poljskih 
pridelkov Ptuj, Lackova 13, trgovi- 
na s kmetijskimi stroji, umetnimi 

Znojili in sredstvi za varstvo rast- 
B na debelo, ter Trgovsko podjet- 

je OZZ — odkup poljskih pridel- 

kov — semenarna, Ptuj, Srbski trg 
13, trgovina s semeni na debelo in 
drobno. 

Za poslovalnici podpisujeta: 
Arko Franc, upravnik, in Tušek 

Marija, računovodja, oba v Ptuju. 
Zadr VI 130 3082 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 27. marca 1953. 

210. 
Besedilo: Obrtno proizvajalna in 

predelovalna zadruga čevljev z o. 
j. v Dol. Toplicah. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
z dne 22. II. 1953 se izbriše Kalan 
Ivan in vpišejo novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

Henigman Anton, 'čevljar. Dol. 
Toplice 28. Henigman Stanko, čev- 
ljar, Dol. Toplice 72, Gimpelj Mici, 
prešivalka, Dol. Toplice 9. 

Za zadrugo sta upravičena podpi- 
sovati Henigman Anton in Turk Ja- 
nez, oba kot člana upravnega od- 
bora. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 23. marca 1953. 
Zadr  II  147/7 3000 

Izbrisi 
211. 

Besedilo:   Kmetijska   obdelovalna 
zadruga »Simon Jenko« v Podreči. 

Zaradi   končane   likvidacije. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 4   marca 1953. 
Zadr VII 76/5 2627 

Razglasi sodišč 

Zemljiškoknjižni oklic 
Rz št. 19/53-9 3001 

OKLIC 
o začetku poizvedb zaradi osnavlja- 
nja  nove zemljiške knjige  za ka- 
tastrsko občino Bukovnica, v sod- 

nem okraju Murska Sobota. 
Z dnem 13. aprila 1953 se začno 

poizvedbe zaradi osnavljanja nove 
zemljiške knjige za katastrsko ob- 
čino Bukovnica. 

Poizvedbe bodo od 13. aprila 1953 
dalje vsak delavnik od 8. do 15. ure 
v Bukovnici. 

K poizvedbam naj pridejo vsi po- 
sestniki, hipotekami upniki in vse 
osebe, ki imajo pravno korist od 
tega, da se polzvedo lastninske pra- 
vice ali da se ugotovi istovetnost 
sedanjih označb parcel s prejšnjimi 
označbami. Navajati smejo vse, kar 
utegne služiti za to, da se pojasni 
stanje stvari in da se očuvajo nji- 
hove pravice. 

Posestniki zemljišč in drugi upra- 
vičenci morajo prinesti k poizved- 
bam v izvirniku ali v prepisu vse 
spise, izpiske iz zemljiške knjige, 
sodne odločbe ali druge listine, ko- 
likor so potrebne za osnovanje nove 
zemljiške knjige in kolikor jih ima- 
jo oni ali njihovi upniki. 

Da se vsakomur omogoči vpogled 
v podatke, ki jih je sodišče do sedaj 
že zbralo, bodo razgrnjeni posestni 
listi, seznami parcel in lastnikov 
tor zemljiškoknjižna mapa od 27. 
marca 1953 do 11. aprila 1953 vsak 
dan od 7. do 14. ure na okrajnem 
sodišču v Murski Soboti, v sobi št. 7. 
Okrajno sodišče v Murski Soboti, 

dne 23. marca 1953. 
J 931/52-8 3126 

Dražbe 
Dne 27. maja 1953 ob 10. bo pri 

tem sodišču, v sobi št. 25 dražba ne- 
premičnin zemljiška knjiga Tehar- 
je, vi. št. 757. Cenilna vrednost 
62.4S0 din, najmanjši ponudek 41.660 
din, vadij 6248 din 

Pravice, ki bi ne pripuščale draž- 
be, je treba priglasiti sodišču naj- 
pozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne 
mogle več uveljaviti glede nepre- 
mičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače se opozarja na dražbenl 
oklic na uradni deski tega sodišča. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 23. marca 1953. 

Oklic o skrbnikih in razpravah 
postavljeni skrbniki bodo v tožbah za- 
stopali toïence, katerlb bivališče nI zna- 
no, na njihovo nevarnost In «troike, 
dokler se sami ne zglasljo al) ne Ime- 

nujejo pooblaščence. 

Tožbe za razvezo zakona: 
G  16/53-7 3073 

Zoretič Cvetka roj. Gregorič, go- 
spodinja, Vogersko 10. p. Volčja 
draga, proti Zoreti'ču Angelu, me- 
sarju neznanega bivališča, nekje v 
Italiji. Razprava bo 29. V. 1953 ob 
8. uri pri tem sodišču. Tožencu ne- 
znanega bivališča se postavi za skrb- 
nika Birsa Edvard, referent za skrb- 
ništvo OLO Nova Gorica. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 28. marca 1953. 

G 903/52-6 3158 
Fritz Ana, gospodinja, Preloge 17, 

p. Prihova, proti Fritzu Mihaelu, 
rudarju, nazadnje v Dresdenu, se- 
daj neznano kje. Tožencu neznane- 
Îa bivališča je postavljen skrbnik 
avornik Rado, nižji pravni refe- 

rent pri tem sodišču. Razprava bo 
27. IV. 1953 ob 11. url pri tem so- 
dišču, v sobi št. 86•1. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 28. marca 1953. 

G 379/52 3143 
Tožba zaradi ugotovitve očetov- 

stva: 
Ndl. Ješovnik Feliks, ki ga zasto- 

pa mati Ješovnik Marija, poljska 
delavka Iz Sel 21, p. Slovenj Gra- 
dec, zoper ležečo zapuščino po dne 
25. VIII. 1947 umrlem Sinčiču Šte- 
fanu. Ležečo zapuščino zastopa 
skrbnik čegovnik Filip, uslužbenec 
tega sodišča. Razprava bo 9. IV. 
1953 ob 7.30 uri, v sobi št 9 pri tem 
sodišču. 
Okrajno sodišče v Slovenjem Gradcu 

dne 28. marca 1953. 
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• Razne objave 
Št. 207/53 3118 

Razglas 
Dr. Leon Krevel je bil dne 26. 

marca 1953 vpisan v odvetniško 
zbornico v Ljubljani kot odvetnik 
s sedežem svoje pisarne v Ljublja- 
ni. 

Izvršilni odbor 
Odvetniške  zbornice  v  Ljubljani 

Poziv upnikom in dolžnikom 
na)   v   danem   roku   priglasijo   terjatve 
oziroma  poravnajo  svoje  obveznosti  do 
podjetij    v    likvidaciji,   sicer   se    bodo 

dolgovi sodno Izterjali. 
3022 

Okrajno kmetijsko posestvo »Ra- 
stlinjak in Cvetličnjak v Sežani« je 
z dnem 31. januarja 1953 prešlo v li- 
kvidacijo. Priglasitveni rok: 30 dni 
od te objave. 

Likvidacijski odbor 
3195 

Kmetijska delovnu zadruga »Blejc 
Matija<, Mengeš je po sklepu obč- 
nega zbora dne 20. XI. 1952 prešla 
v likvidacijo. Priglasitveni rok: 10 
dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 
3196 

Kmetijska delovna'zadruga >Enot- 
nost<, Moste-Suhadole je po sklepu 
občnega zbora 21. XI. 1952 prešla 
v likvidacijo. Priglasitveni rok: 10 
dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
preklicu jejo 

Adamič Marija, Domanjšovcl št. 
8, p. Križevci v Prekmurju, osebno 
izkaznico, reg. št. 42752, ser. št. 
0124462. 3083 

Andročec Glzela poročena Žvorc, 
Maribor-Studenci, Tvorniška 5, 
osebno izkaznico, reg. št. 22855, ser. 
št. 0017393, izdano 1951 v Goričanu, 
Prelog, Hrvatska. 3097 

Auberšek Viktor, Maribor, Slo- 
venska 13, preklic o Izgubljeni 
osebni izkaznici, reg. št. 5474, ser. 
»t. 0011185, izdano v Mariboru 1951, 
objavljen v Ur. listu LRS, ker se 
je našla. 3103 

Bazika Štefan, roj. 1. V. 1935 Dol- 
go vaške gorice 225, p. Lendava, 
osebno izkaznico, izdano v Lendavi, 
reg. št. 11247, ser. št, G-0233957. 3002 

Blazin Stanko, Gorjuše, p. Boh. 
Bistrica, osebno izkaznico, reg. it. 
12919, ser. št, 0821829, izdano v Ra- 
dovljici. 3162 

Bratuž Flora, Idrija, Ljubljanska 
13, osebno izkaznico,  reg. št. 469J, 
ser. št. F-0534707, izdnno od  MLO 

^       Idrija.    / 3174 
ßrezner Jurij, Sp. Hoče 50 pri Ma- 

T>boru, preklic o izgubljeni osebni 

izkaznici, reg. št. 8701, ser. številka 
0578686, izdani od OLO Maribor 
okolica 1951, objavljen v Ur, listu 
LRS, ker se je našla. 3095 

Bučar Frančiška, Šentvid pri Stič- 
ni, osebno izkaznico, reg. št. 8446, 
ser. št. 0008756, izdano od OLO Ljub- 
ljana okolica. 3163 

Cep poročena Lavrič, Maribor- 
Tezno, Taborišče I, osebno izkazni- 
co, reg. št. 46018, ser. št 0048133, 
izdano 1951  .  Mariboru. 3101 

Cug Ludvik Dolina 20, p. Pucon- 
ci, osebno izkaznico, reg. št. 16347, 
ser. št. 0097057, izdano v M. Soboti 
26. IX. 1952. 2899 

Čuda Fani, Šoštanj, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 34926, ser. št. 0661436, 
izdano od OLO Celje okolica.   3183 

Drstvenšek Jožefa, Metni vrh 5, 
p. Sevnica, osebno izkaznico, reg. 
št. 41834, ser. št. F-0386244, izdano 
v Krškem. 3127 

Godec Bogomil, Ljubljana, vozni- 
ško amatersko dovoljenje, izdano v 
Ljubljani. 3164 

Golob Rudolf, Sp. Duplek pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. št. 
5874, ser. št. 0584584, izdano 1951 od 
OLO Maribor okolica. 3112 

Gorenc Ignac, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 88445/51, ser. št. 
F-0110755, izdano v Ljubljani.   3184 

GradiŠar Vida, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 12973/50, ser. št. 
F-0035283, izdano v Ljubljani.   3185 

Grošelj Jože, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 9222, «er. št. F- 
0819925, delovno knjižico in član- 
sko sindikalno izkaznico, izdano v 
Radovljici. 3119 

Gumzej Franc, Pernica 30, šmar- 
ieta ob Pesnici, zaključno spričeva- 
lo o dovršenem izpitu mizarske 
stroke št. 9 z dne 27. V. 1948, izdano 
od Strokovne nadaljevalne šole v 
Ptuju, in teoretično spričevalo te 
šole z Istega dne. 3116 

ffirkič Mujeva, Ljubljana, osebno 
izkaznico št 6905/51, izdano v Cazi- 
nu. 3132 

Horvat Ludvik, Ljubljana, Cesta 
v Mestni log, osebno izkaznico, reg. 
št. 12467, ser. št. 235177, izdano v 
Dolnji Lendavi, vojaško knjižico, 
izdano od V. P. 5448 in vozniško do- 
voljenje IV. skupine, izdano v Ljub- 
ljani. 3120 

Hrvatin Marija, Harije 78, p. 11. 
Bistrica, osebno izkaznico, reg. št. 
7520. ser. št. F-0354830. 3069 

Jakše Ivka, Ljubljana, Titova 15, 
osebno izkaznico, reg. št. 21504/51, 
ser. št. F-0043814, izdano v Ljub- 
ljani. 3165 

Jelenko Maksimilijan, št. IIj v 
Slov. gor., osebno izkaznico, reg. št. 
30054, ser. št. 0191487, Izdano 1951 
v Št Ilju. 3102 

Jerman Franc, Ljubljana, Galje- 
vlca 62, osebno izkaznico, reg. ït. 
90788/51, ser. št. F-0113093, izdano v 
Ljubljani. . 5166 

Jerom Jože, Ljubljana, vojaško 
knjižico, izdano od vojaškega odse- 
ka, Ljubljana, 3136 

Jošar Ludvik, Gornji Petrovci, p. 
Petrovci, osebno izkaznico, reg. št 
42161, ser. št. 0123671, izdano v M. 
Soboti. 3186 

Kalan Milan, Ljubljana, indekt 
igralske akademije v Ljubljani. 3122 

Kastelic Ada, Ljubljana, Cesta • 
Mestni log 8, osebno izkaznico, reg. 
št. 83832/52, ser. št. F-0106142, član- 
sko sindikalno izkaznico in delov- 
no knjižico, vse izdano v Ljublja- 
ni- 3167 

Klanšar Franc, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 89847/51, ser. št. 
F-0112157, izdano v Ljubljani.   3168 

Kmetijska zadruga Pesnica, evid. 
tablico št 5496 za prikolico avtomo- 
bila znamke »Unimag«. 3106 

Kmetijska zadruga, Sežana, pro- 
metno knjižico tov. avtomobila reg. 
št. S-7521, izdano v Sežani 25. VI. 
1952. 3003 

Kmetijsko gozdarsko posestvo, Ko- 
čevje, evid. tablico za avto St. S- 
3918. , 2962 

Knez Jože, Mekinje 48, Kamnik, 
osebno izkaznico št. 16010, izdano 
od OLO Trebnje. 5160 

Kocjančič Vida, Medvode 9, oseb- 
no izkaznico reg. št. 25186, izdano 
od   OLO   Ljubljana   okolica.     5169 

Kocmur Andrej, Domžale, Ljub- 
ljanska 23, osebno izkaznico, reg. 
št. 27449, ser. št. 0473359, izdano v 
Kamniku. 3121 

Kolarič Franc, Ptuj Slovenski trg 
1, knjižico za kolo, izdano na ime 
Petek Ivan, Sv. Jurij pri Celju. 3175 

Koler Jožef, Sotina 34, p. Rogâ- 
šovcl, osebno izkaznico, reg štev. 
30785, ser. št. 0112495, izdano v M. 
Soboti. 3023 

Koletnik Jožef, Srebotje 23 pri št. 
Ilju, vojaško potrdilo o stalni ne- 
sposobnosti, št. 35/1, izdano v Ljub- 
ljani od vojaškega okrožja dne 6. 
V. 1950. 3105 

Komar Aleš, Remšnik pri Podvel- 
ki, Drav. dolina, osebno izkaznico, 
reg. št. 42099, ser. št. 0196469, izdano 
1951 od OLO Maribor okolica. 3109 

Kooperativa-Slovenija, Ljubljana, 
prometno knjižico motornega kole- 
sa znamke >DKW<, evid. št. S-2R29, 
reg. št. 588. 3170 

Korbar Alojz, Velenje, Samski 
dom, osebno izkaznico, rcg. št. 1777, 
ser. št. F-0715087. 2902 

Košir Jožica, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 42384/51, •••. št. 
F-0064696,# izdano v Ljubljani.   3171 

Krabonja Peter, Maribor, Sloven- 
ska 22, osebno izkaznico, reg. št. 
9442, ser. št. 10652, Izdano 1951 v 
Mariboru. 3108 

Križnjak Stjepan, Brezovec 51, p. 
Cirkulane, osebno izkaznico, reg. št. 
19669, ser. št. 259042, izdano v Ivan- 
cu 1. XII. 1950. 3178 

Krpic Kristina, Grad 134, Prek- 
murje, osebno Izkaznico, reg. št. 
27099, ser. št. G-0109619. izdano v 
M. Soboti. 3129 

Kunšek Jožefa rojena PiSek, Tr- 
novec, p. Zabukovje, osebno izkaz- 
nico, rcg. St. 44425, ser. številka F- 
0388935. ,JI   .. 3128 
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Leskovšek Jožefa, roj. Klenovšek, 40973,  ser.  št. 0880217,  izdano  1952 lekarniške   pomočnike   v   Ljublja- 
Mrzla planina 11, P- Zabukovje pri v Mariboru.                                  3113 ni.                                                  3172 
Sevnici, osebno izkaznico, izdano v Podgorelec Franc, Ljutomer, Pre- Strle   Jožefa,   Podcerkev   45    p. 
Krškem, reg. št. 44567   ser. številka šernova  28, osebno  izkaznico,   reg. Stari trg pri Rakeku, osebno izkaz- 
0388877.                                            3069 št.  15284,  ser.  št.  F-0239594,  izdano ntco, reg. št. 4966, ser. št. F-0615276, 

Lesno Industrijsko podjetje, Ljub- 1951.                                                 3147 Izdano v Postojni.                         3150 
Ijana, Avtopark, evid. tablico tovor- Poš   Viktorija,   Maribor,   Mladin- Svetelj Anton, Srednja vas 10, p. 
nega avtomobila znamke  »Chevro- ska   41,  osebno   izkaznico,  reg.  št. ŠenčuT pri Kranju, osebno izkazni- 
lett, št. S-807.                                3123 11342, ser. št. 006802, izdano od OLO co   reg. št. 12700.                          3161 

Lončarič   Jože,   Maribor,   Tezno, Radgona 1951.                              3104 Skoda  Ivan,  Ljubljana,   Predovi- 
Ptujska  65,  osebno  izkaznico,   reg Praznik Angela, Rudnik 77, oseb- čeva 46,  osebno izkaznico,  reg.  št. 
št. 53788, ser. št. G-0054689, izdano no izkaznico,  reg. št. 64850/51, ser. 12219/50, ser. št. F-0034529.         3139 
19=51   v Mariboru.                        3115 štev.   F-0087160,  izdano   v  Ljublja- šosterič Franje,  Maribor,  PreŠer- 

Lončarič   Jože,   Maribor,   Tezno, nI.                                                  3125 nova 11, osebno izkaznico,  reg. št. 
Ptujska  85,  šofersko  izkaznico  •1. Račič  Ana,  Ljubljana,  Kolodvor- 47441,  ser.  št. 0044889,  izdano  1951 
reda  št.   1326,   izdano  v   Mariboru ska, osebno izkaznico, reg. št. 27701- v Mariboru.                                  3094 
1952.  pooblastilo  za   nakup   živine, 51, ser. št. F-00500H, izdano v Ljub- štefanec  Ivo,  Ljubljana,  Jerano- 
izdano od Okrajnega podjetja TIM- ljani.                                              3189 va  14, osebno Izkaznico, reg.  štev. 
Bohova 1952, registrirano po Trg. in- Remont IV, Ljubljana, Kolezljska 2834, ser. št. G-26423, izdano v Lud- 
spekciji Maribor okolica  pod  štev. 4, evid. tablico osebnega avtomobi- bregu,  Hrvatska.                         3193 
12/2.                                               3117 la znamke «Fiat«, št. S-7224.      3190 Štrekelj  Ana, Navrški  vrh 3, p. 

Lukman   Matej,   Kozjak   pri   Zg. Rutar Lovro, Puterhof, Tržič, pro- Prevalje .osebno izkaznico, reg. št. 
Kungoti, osebno  izkaznico,  reg.  št. metno  knjižico  št.  S-2654,  šofersko 4749, ser. št. 0269459.                     2989 
26566,   ser.   št.   0192686,   izdano   od izkaznico amaterja A, partijsko iz- Terplan  Pavel,  Domanjševci   151, 
OLO Maribor okolica 1951.       5098 kaznico št. 32260, vojaško knjižico, p.  Križevci,  osebno  izkaznico,  reg. 

Lunar   Janez,   Ihan,   p.   Domžale, izdano vse v Kranju, in osebno iz- št. 2480, ser. št. 0347198.              2835 
osebno  izkaznico   št.   F-0452484   (in kaznico,   reg.   št.  920,  ser   številka Tkavc  Jurij,   Mariboi,   Studenci, 
ne št. F-0452487, kakor je bilo ob- 0135150.                                            2796 Valvazorjeva  62,  osebno  izkaznico, 
javljeno v Uradnem listu LRS, št. 
7/53), izdano  v  Kamniku. 3133 

Maček Elizabeta, Dol. Logatec, 
loj. 5. XI 1931, osebno izkaznico, 
re?, št. 43152, ser. št. F-0151162, 3006 

Manfreda Berta, Podmelec, Hum, 
št. 74, osebno izkaznico, reg. štev. 
257", ser. št. G-0255287, izdano 1950 
T Tolminu. 3146 

Mehle Justina, Preddvor-pri Kra- 
nju, osebno izkaznico, reg. št. 5104, 

OPOZORILO 
Nova tarifa za preklice iz- 

gubljenih listin v oglasnem 
delu našega lista znaša: 
za preklic ene listine 150 din 
za vsako nadaljnjo listino 50 
din. 
Uprava >Uradnega lista LRS« 

reg. št. 88, ser. št 0002098, izdano 
1950 v Mariboru. 3111 

Toplak Štefan, Gornji Lakoš, p. 
Lendava, osebno izkaznico, reg. št. 
18623, ser. št. G-0495233, izdano v 
Kikindi. 2814 

Trontelj Rozalija, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 28488/51, 
ser. št. F-0050798, In knjižico za ko- 
lo št. 1194044. 3134 

Urbanica Marija, Oklukova  gora 
izdano v Kranju.                          3187 Sedej Janko, Ljubljana, Titova 17, 6, p. Sromlje, osebno izkaznico, reg. 

Mravljak   Jožef,   roj.   3.   X.   1934, osebno   izkaznico,   reg.  št   65449/51, št.  9560,  ser.  št.  0374870,  izdano  v 
Kot 6, p. Prevalje, osebno izkazni- ser.   št.   F-0087759,   izdano   v   Ljub- Krškem.                                           3181 
co, reg. št. 4751, ser. št. 0269461, iz- ljani.                                                3137 Vašelj   Nuša,   Ljubljana,   osebno 
dano v Slov. Gradcu.                   2903 Sivec Ivan, Ljubljana, Robova 25 izkaznico št. 81448, izdano  v Ljub- 
- Muhič Jože, Klečet 6. p. Zagradec a, vojaško knjižico,  izdano od  vo- ljani.                                             3135 
na   Dol.,  osebno  izkaznico,   reg.  št. jaškega  odseka  Tolmin.             3192 Verbost    Ana,    Marlbor-Pobrežje, 
19171, ser. št.  F-0311681.              2984 Skrilec Bela,  Brezovcl 59, p.  Pu- Zupančeva 16, osebno Izkaznico, reg. 

Muhič Jožefa rojena Vidrih. Kle- conci,  osebno  izkaznico,  reg.  štev. št 15762, ser. št. 0007671, izdano 1951 
čet 6, p. Zagradec na  Dol, osebno 46962,  ser.  št. 028672,  izdano  v  M. v Mariboru.                                  3096 
izkaznico, reg. št. 19164, ser. številka Soboti.                                           2834 Vovk Bogomir, Ljubljana, osebno 
0311674.                                            2985 Skumavc Marija, Slovenski Javor- izkaznico,   reg.  št.  66164/51,  ser. št. 

Oblak Jožefa, Dol. Trebuša 94, p. nik,   Kurirska  ulica   10,  osebno  iz- F-0088474, izdano v Ljubljani.    3194 
Slap ob  Idrijci,   osebno   izkaznico, kaznico, reg. št. 7414, ser. štev. G- Vrbič Julij, Ljubljana, krstni list, 
reg. št. 2839, ser. št. 0255549.       3130 352124,  izdano  na Jesenicah.      3149 maturitetno  spričevalo, diplomo  fi- 

Očkerl  Franc,  Zg   Hlapje,  Slov. Slak   Mirko, Sela 93, p. Dobova, lozofske   fakultete v  Ljubljani   in 
gorice, preklic o  izgubljeni osebni osebno izkaznico št. 0369363.     2812 spričevalo o profesorskem izpitu  v 
izkaznici,  reg.  št. 46261,  ser.  štev. Slekovec  Roman,  Polena, osebno Ljubljani.                                     3173 
0196215, izdani v Mariboru 1953, ob- izkaznico, reg. št. 9119, ser  številka Wratschko   Marija   rojena   Škof, 
javljen v Ur. listu LRS, ker se je 006594.                                              3009 Zg. Kungota 25 pri Mariboru, oseb- 
našla                                              3114 Smole Franc,  Brnlca  183, p.  Dol no izkaznico, reg. št. 43609, ser. št. 

Onič    Ivan,    Maribor,    Pobrežje, pri Hrastniku, osebno izkaznico Št. 0197434,    izdano    1951     v    Maribo- 
Nasipna 46,  osebno izkaznico,  reg. 24576.                                               3092 ru.                                                    3099 
ït. 10974, ser. št. 0004856. izdano v _ Smolinger Jožef, Tovarna glinice Zagore  Jože, Maribor, Splavarski 
Mariboru 1951, prometno knjižice za in  aluminija,   Strnišče   pri   Ptuju, prehod, sedaj Kopališka, osebno iz- 
kolo št. 322948.                              3110 osebno izkaznico, reg. št. 31027, ser. kaznico, reg. št. 35448, ser   številka 

OrlaS Ivan,  Cirkulane 30,   Ptuj, št. 0256737.                                      3010 0044818,    izdano    1951    v    Mnribo- 
osebno izkaznico  ser. št. F-0272072 Spudič Gertruda, Maribor, Princi- ru.                                                 3107 
in sindikalno član. izkaznico.   3017 pova   4,  osebno   Izkaznico,   reg.   št. Zalar Frančiška, Ljubljana, oseb- 

Novak   Alojzij,  Ljubljana,  sindl- 51743,  ser. št. 0052662,  izdano  1951 no izkaznico, reg. št. 84085, ser. št 
kalno   knjižico,   izdano   v   Čakov- v Mariboru.                                  3100 F-0106395, izdano v Ljubljani.   3140 
cu                                                  3188 StanK-Krek     Jelka,     Ljubljana, Žagar Franc, M. Ubelfsko, p. Raz- 

Paullč   Niko,   Ljubljana,   osebno osebno  izkaznico,  reg.  št. 88056-51, drto, osebno izkaznico, reg. številka 
izkaznico,  reg.  št.  63736,  ser.  štev. ser.   št.   F-0110366,   Izdano  v  Ljub- 20726, ser. št. F-631035.               2990 
0086046,  izdano  v  Ljubljani.    3124 ljani.                                              3138 Žibert Vera, Senovo  104,   osebno 

Planinšlč Anton, Lovrenc na Po- Stare  Milena,  Ljubljana,  Zupan- Izkaznico,  reg. št.  15547,  ser   štev. 
horju,  osebno  izkaznico,   reg   štev. čičeva   7,  dijaško   knjižico   šolp   za 0393857, izdano 1952 v Krškem, 309"* 

Izdaja  »Uradni  Ust  LBS« — Direktor  in  odgovorni   urednik:  dr   Rastko   Močnik  —  tiska   tiskarna   »Toneta   Tomšife 
y LJubljani 
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72. 

Ma podlagi 23. cl. in 2. točke 78.51. zakona o ljud- 
skih odborih most In mestnih občin (Uradni list LRS, 
št. 19/52), 8. člena zakona o prekrških zaper javni red 
in mir (Uradni list LRS, št. 16/49) in 8. člena temelj- 
nega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46/51), 
izdaja Ljudski odbor mestne občine v Trbovljah na 
svoji II. seji dne 22. L 1953 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem reda 

in miru 
Odlok Mestnega ljudskega odbora v Trbovljah o 

javnem redu in miru št 102/3-52 z dne 5. VIL 1952 se 
dopolni in spremeni tako, da se pravilno glasi: 

L SPLOŠNE DOLOČBE 
1. Sien 

Vsak državljan mora uravnati svoje vedenje In 
ravnanje tako, da ne moti dela, razvedrila iin počitka 
sodržavljanov, da varuje javno moralo, pazi na či- 
stočo, ne kazi lepote in zunanjega lica mesta, ne dela 
škode na javnih prostorih in ne ogroža zdravja ljudi. 

Dobrine iz prejšnjega odstavka uživajo upravno- 
kazensko varstvo po določbah tega odloka. 

•. VARSTVO MIRU 
2. člen 

Prepovedano je vsako dejanje na javnem ali za* 
sebnem prostoru, ki moti mir okolice, in sicer: 

1. uporabljati zvočnike, radioaparate, gramofone, 
glasbila ali kakršne koli druge naprave na tak način, 
da občutno motijo okolico; 

2. uporabljati motorna vozila, ki niso opremljena 
z izpušno dušilko. 

3. člen 
Od 22. do 5. ure zjutraj so prepovedana vsa deja- 

nja, ki kakor koli motijo nočni mir. 
Motorna vozila smejo v tem času dajati zvočna 

znamenja samo ob neposredni nevarnosti. 
Prireditveni zabavni spoïedi, kl trajajo preko 22. 

ure, 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 sme trajati več ko 
5 minut. 

Če je to nujno potrebno zaradi miru, kot na pri- 
mer v bližini bolnice, sme ljudski odbor mestne obči- 
ne v Trbovljah na določenih krajih in v določenem 
času predpisati nadaljnje omejitve zvonjenja. 

Izjeme dovoljuje ljudski odbor mestne občine v 
Trbovljah, 

III. VARSTVO DRUŽBENE DISCIPLINE 
5. Sien 

Vsak državljan se mora spodobno vesti na javnih 
Prostorih in se izogibati dejanj, s katerimi se krši 
družbena disciplina, moti gibanje, delo in raavedrilo 
sodržavljanov ali zavajajo v nedisciplino, zbuja javno 
sgražanje ali žali javna morala, in sicer je prepo- 
vedano: 
v L peti nespodobne ali žaljive pesmi, preklinjali, 
zaliti z nespodobnim vedenjem čut spodobnosti dru- 
S'h, kazati nespodobne slike in predmete; 

2. motiti javne shode, zborovanja, sestanke ali 
druge javne prireditve; 

3. prodajati ali kupovati zunaj tržnega prostora, 
razen v primerih dovoljenih po tržnem redu, in kroš- 
njariti; 

4. ovirati promet na pločnikih ali drugih javnih 
prostorih z zlaganjem kuriva ali drugih predmetov 
preko časa, ki je nujno potreben za odstranitev teh 
predmetov, ali pa tudi sicer uporabljati javni prostor 
za odlaganje kakršnegakoli materiala. 

IV. VARNOST LJUDI IN PREMOŽENJA 

6. člen 
Prepovedana  so  dejanja,   s  katerimi   se  ogroža 

varnost ljudi oziroma premoženja, in sicer je pre- 
povedano: 

1. ugasniti, poškodovati ali odstraniti svetilko, na- 
meščeno za razsvetljavo javnega prostora; 

2. opustiti popravilo zgradb ali naprav, ki ogro- 
žajo varnost; 

3. pustiti ob javnih potih ograjo ali živo mejo v 
takem stanju, da ogroža varnost, ovira promet ali 

kazi zunanji ogled; 
4. ogrožati varnost z metanjem kamenja ali dru- 

gih predmetov; 
5. uporabljati javna pota za športno igro; 
6. dražiti ali plašiti živali, če to ogroža javno 

varnost; 
7. oškropiti ali umazali ljudi ali pročelja zgradb 

z brezobzirno vožnjo. 

V. VARSTVO ZDRAVJA, ČISTOČE IN 
ZUNANJEGA LICA MESTA 

7. člen 
Prepovedana so vsa dejanja, ki ogrožajo zdravje 

ljudi, nasprotujejo pravilom čistoče ali kazijo zuna- 
nje lice mesta, in sicer je prepovedano: 

1. poškodovati, uničiti ali odstraniti posode za 
odpadke, nameščene na javnih prostorih; 

2. iztepavati kar koli na javna pota, zračiti po- 
steljnino ali sušiti perilo preko uličnih oken in bal- 
konov ali na ulicah samih; 

3. odlagati odpadke in gnoj na mestih, ki niso za 
to določena; 

4. spuščati odpadne vode na javno pot aR v odprt 
cestni jarek; 

5. pustiti greznice nezadostno zaprte ali jih lz- 
praznjevati, kadar t© povzroča okolici čezmeren 
smrad; 

6. metati v kanalske požiralnike predmete, ki uteg- 
nejo zamašiti kanal; 

7. onesnažiti vodo, namenjeno ljudem ali živalim; 
8. ogrožati okolico z mrčesom, podganami, mišmi 

ali drugo golaznijo; 
9. zanemariti snaženje javnih prostorov alj na- 

p«*v; 
10. ravnati z živili v javnem prostora proti temelj- 

nim načelom higiene; 
11. nameščati plakate ali objave na mestih, ki niso 

za to določena, pisati po poslopjih, ograjah, javnih 
vozilih, ali javnih lokalih; 

12. voditi odvezane pse v javne lokale (bre* 
vrvce; 

13. voditi pse tudi na vrvci v lokale ali prostore, 
kjer je to posebej prepovedano (n. pr. v bolnico) ; 

14. zanemarjati osebno snago v stanovanju oziro- 
ma v delavnici v taki meri, da to moti okolùco ali dm 
utegne spraviti v nevarnost zdrave ljudi. 
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8. člen 
Lastniki oziroma upravitelji nepremičnin ob jav- 

nih potih so dolžni: 
1. čistiti hodnik ob njihovi nepremičnini, kolikor 

Čaščenja ni prevzela uprava javne snage, odstraniti 
s hodnikov, ali obcestnih jarkov ter kanalskih požiral- 
nikov sneg in posipati poledenele hodnike do pol sed- 
mih zjutraj, po potrebi pa večkrat tudi med dnevom; 

2. čistiti hišno pročelje, hišne ulične table ter 
druge javne znake na stavbah; 

3. skrbeti, da se zastave, transparenti, parole, le- 
paki in drugi priložnostni okrasi odstranijo najkas- 
neje v dveh dneh po končani proslavi oziroma pri- 
reditvi. 

9. člen 
V stanovanjskih in poslovnih prostorih je prepove- 

dano gojiti domače živali: ovce, koze, prašiče. 

VI. VARSTVO JAVNIH NASADOV 

10. člen 
Vsakdo je dolžan varovati javne nasade, name- 

njene za olepšavo mesta ali druge skupne koristi in 
nasade na pokopališču; prepovedano je: 

1. v javnih nasadih in na pokopališčih lomiti drev- 
je ali grmovje, trgati cvetje, hoditi, jezditi ali voziti 
izven dovoljenih poti; 

2. poškodovati živo mejo ob javnih potih; 
3. prevračati, premeščati ali poškodovati klopi, 

mize ali ograje ali druge naprave na javnih mestih; 
4. prosto puščati pse v javnih nasadih in na po- 

kopališču; 
Lipovo cvetje ob javnih nasadih se sme nabirati 

samo z dovoljenjem pristojnega organa. 

VIL VARSTVO'MLADINE 

11. člen 
Mladina pod 18. letom ne sme obiskovati zabavišč 

{barov in podobno). 
Mladina pod 16. letom ne sme brez spremstva 

staršev, ali drugih odraslih oseb obiskovati gostiln, 
kavarn ali drugih podobnih lokalov, v spremstvu star- 
šev ali drugih odraslih oseb pa v poletnem času le 
najdalje do 21. ure zvečer, v zimskem času pa do 
20. ure. 

Javnih plesov se mladina pod 16. letom ne sme 
udeleževati, mladina med 16. in 18. letom starosti pa 
samo v spremstvu odraslih oseb. 

Mladina pod 16. letom ne sme obiskovati kino- 
predstav, ki se končajo po 20. url. 

Za šolsko mladino veljajo šolski predpisi, kolikor 
so ti strožji. 

Mladine ni dovoljeno zavajati k pijančevanju in 
beračenju. 

Zaradi prekrškov, navedenih v tem členu, so kaz- 
nuje tudi lastnik, zakupnik ali uslužbenec obrata. 

VIII. KAZNI 
12. člen 

Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo do 
2000 din, kdor prekrši prepovedi ali dolžnosti, na- 
štete v 2. členu (razen 2. točke), v 3. členu (razen 
• IL odstavku), v 4. členu, v 5. Členu, v 6. členu (rasen 
5. in 7. točke), v 7. Členu (razen v 1„ 12., 13. točki), v 
8. 'členu (razen 3. točke), v 9. členu, v 10. členu (razen 
T 2. In 4 točki) in v. 11. členu, 

13. člen 

Pripadniki ljudske milice in druge uradne osebe, 
ki jih pooblasti ljudski odbor mestne občine, smejo 
takoj na mestu izterjati denarno kazen za tele pre- 
krške: 

1. denarno kazen v znesku 20 din za prekršitve 
določb iz 12. in 13 točke 7. člena, iz 3. točke 8. člena, 
iz 2. in 4. točke 10. člena; 

2. denarno kazen v znesku 50 din za prekršitve 
določb iz 2. točke 2. člena, iz II. odstavka 3. člena iz 
5. in 7. točke 6. člena, in iz 1. točke 7. člena. 

14. člen 
Beseda >javni prostor« v tem odloku pomeni 

take prostore, ki se uporabljajo za javni promet, ka- 
kor tudi javnosti dostopne prostore 

15. člen 
Upravni kazenski postopek na L stopnji (razen 

pri mandatnem postopku, kjer se Izterja kazen na 
kraju prekrška) vodi sodnik za prekrške pri ljudskem 
odboru mestne občine v Trbovljah. 

Zoper prvostopno odločbo je dopustna pritožba 
na senat za prekrške pri Ministrstvu za notranje za- 
deve LRS v Ljubljani, njegova odločba je dokončna. 

IX. KONČNE DOLOČBE 

16. člen 
Ta odlok začne  veljati osmi dan  po  olijavi  v 

»Uradnem listu LRS<. 
Št. 182/1. 
Trbovlje, dne 22  januarja 1953. 

Predsednik LO MO: 
Alojz Dular 1. r. 

73. 
Na podlagi 20., 23. člena in 2. točke 78. člena 

zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS,, št 19/52) ter 8. člena temeljnega 
zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46/51) iz- 
daja Ljudski odbor mestne občine v Trbovljah na 
svoji II. seji dne 22. I. 1953 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o varstvu in upo- 
rabi   komunalnih   naprav   in   ureditvi   komunalnih 

zadev krajevnega pomena 
i. člen 

L 16. člen se spremeni tako, da se pravilno glasi: 
>Kršitve tega odloka se kaznujejo z denarno kaz- 

nijo 2000 din, in sicer v tehle primerih: 
1. kdor namerno ali iz malomarnosti poškoduje 

vodovodne In kanalizacijske naprave ter hišne na- 
peljave; 

2. kdor nastale okvare hišne vodovodne naprave 
ne popravi oziroma po tretjem členu ne priglasi; 

3. kdor prekomerno in bTez potrebe troši pitno 
vodo ali povzroči, da voda po nepotrebnem odteka; 

4. kdor brez dovoljenja uporablja pitno vodo iz 
vodovoda v namene, za katere obstoje druge mož- 
nosti; 

5. kdor samovoljno in brez poprejšnjega dovo- 
ljenja izvrši priključek k obstoječemu vodovodnemu 
omrežju; 

6. kdor samovoljno uporablja vodne izvire, če se 
s tem dela škoda skupnosti aid posameznikom; 
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7. kdor na prepovedanih krajih odlaga smeti, 
pepel in druge odpadke; 

8. kdor zatrpava strugo potoka z odpadki ob niz- 
kem stanju vode ali na mestih, kjer jih voda ne more 
odplaviti; 

9. osebe, ki so dolžne čistiti sneg pred poslopji 
in posipavati, kadar je poledica, pa tega ne store.< 

II. 17. člen se spremeni tako, da se pravilno glasi: 
>Upravni kazenski postopek vodi na prvi stopnji 

sodnik   za  prekrške  pri    ljudskem   odboru    mestne 
občine Trbovlje. 

Zoper odločbo prve stopnje v upravnem kazen- 
skem postopku je dopustna pritožba v 8 dneh na 
senat za prekrške pri Ministrstvu za notranje zadeve 
LRS v Ljubljani; njegova odločba je dokončna.< 

III. 19. člen se črta. 
IV. 20. člen postane 19. člen 

2. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v urad- 

nem listu LRS«. 
St. 162/4-53 
Trbovlje, due 22. januarja 1953. 

Predsednik LO MO: 
Alojz Dular 1. r. 

74. 

Na podlagi 20., 23. člena in 2. točke 78. člena 
zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št 19/52) ter 8. člena temeljnega 
zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46/51) iz- 
daja Ljudski odbor mestne občine v Trbovljah na 
svoji •. seji dne 22. I. 1953 

ODLOK 
o  spremembi  in  dopolnitvi  odloka o uporabljanju, 
upravljanju ter vzdrževanju vseh privatnih in držav- 

nih zgradb (hiš) na teritoriju MLO Trbovlje 

1. člen 
Odlok o uporabljanju, upravljanju ter vzdrže- 

vanju vseh privatnih in državnih zgradb (hit) na 
teritoriju MLO Trbovlje, izdan na VIII. rednem za- 
sedanju MLO Trbovlje dne 24. VIII. 1951, se dopolni 
In spTemenl tako: 

1. Naslov odloka še spremeni tako, da se pravilno 
glasi: »Odlok o uporabljanju, upravljanju ter vzdr- 
ževanju vseh privatnih in državnih zgradb (hiš) na 
območju ljudskega odbora mestne občine v Trbov- 
ljah<. 

2. 11. člen se spremeni tako, da se glasi: >Za pre- 
kršek se kaznuje z denarno kaznijo do 2000 dinarjev, 
kdor prekrši prepovedi ali dolžnosti, naštete v 3., 5., 
&•> 7. in 9. členu tega odloka. 

Upravni kazenski postopek vodi na prvi stopnji 
sodnik za prekrške pri ljudskem odboru mestne ob- 
čine Trbovlje. 

Zoper upravno kazensko odločbo prve stopnje je 
dopustna pritožba v 8 dneh na senat za prekrške pri 
Ministrstvu za notranje zadeve LRS v Ljubljani; nje- 
gova odločba je dokončna.« 

2. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Urad- 

aem listu LRS«. 
št. 182/3-53 
Trbovlje, dne 22. januarja 1953. 

Predsednik LO MO: 
Alojz Dular 1. r, 

75.     . 
Na podlagi 20., 23. člena in 2. točke 78. člena 

zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št 19/52) ter 8. člena temeljnega 
zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46/51) izdaja 
Ljudski odbor mestne občine v Trbovljah na svoji 
II. seji dne 22. L 1953 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvi in za- 
varovanju zgradb na teritoriju MLO Trbovlje v zvezi 

s protiletalsko obrambo-zaščito 

1. člen 
Odlok o ureditvi in zavarovanju zgradb na teri- 

toriju MLO Trbovlje v zvezi s protiletalsko obrambo- 
zaščito, izdan na VIII. rednem zasedanju MLO Trbov- 
lje dne 24. VIII, 1951, se spremeni in dopolni tako': 

1. Naslov odloka se pravilno glasi: >Odlok o 
ureditvi in zavarovanju zgradb na območju ljudske- 
ga odbora mestne občine Trbovlje v zvezi s protile- 
talsko zašiito<. 

2. 9. člen se spremeni tako, da se glasi: »Za pre- 
kršek se kaznuje z denarno kaznijo do 2000 dinarjev, 
kdor prekrši prepovedi ali dolžnosti naštete v 2., 3* 
4., 5., 6. in 7. členu odloka. 

Upravni kazenski postopek vodi na prvi stopnji 
sodnik za prekrške pri ljudskem odboru mestne 
občine v Trbovljah. 

Zoper upravno kazensko odločbo prve stopnje je 
dopustna pritožba na senat za prekrške pri Ministr- 
stvu za notranje zadeve LRS; njegova odločba je 
dokončna.« 

2. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Urad- 

nem listu LRS«. 
Št. 182/5-53 
Trbovlje, dne 22. januarja 1953. 

Predsednik LO MO: 
Alojz Dular 1. r. 

76. 
Na podlagi 12. točke 78. člena zakona o ljudskih 

odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 
19/52) izdaja Ljudski odbor mesne občine v Trbov- 
ljah na svoji III. seji dne 16. februarja 1953 tale 

ODLOK 
o potrditvi zaključnega računa Ljudskega odbora 

mestne občine v Trbovljah za leto 1951 

1. člen 
Za leto 1951 je bilo planiranih za Ljudski odbor 

mestne občine v Trbovljah 3,770.000 din dohodkov, ter 
3,770.000 din izdatkov. 

Dohodkov je bilo 5,501.469 din 
Izdatkov 3,767.106 din 
Presežek   dohodkov  znaša 1,734,363 din 
Omenjeni presežek se je uporabil v letu 1952 za 

kritje neporavnanih računov iz leta 1951. 
Zaključni račun za leto 1951 se s tem potrjuje. 

2. Hen 
Ta odlok dobi veljavo  osmi   dan   po   objavi r. 

»Uradnem listu LRS<. 
št. Pov 58/1-53. 

Trbovlje, dne 16  februarja 1953. 

Predsednik LO MO: 
Alojz Dolar L r. 
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Pregled „Uradnega lista FLRJ" 
Št 9 z dne 25. februarja 1953: 

43. Uredba o ustanovitvi Zveznega zavoda za ljudsko 
zdravstvo. 

44. Uredba o ustanovitvi Komisije za sodelovanje 
z mednarodnimi zdravstvenimi organizacijami, Na- 
cionalnega komiteja za UNICEF in Jugoslovanske 
nacionalne komisije za Mednarodno organizacijo 
dela (MOR). 

45. Pravilnik o potnih stroških uslužbencev in delav- 
cev jugoslovanskih železnic. 

46. Pravilnik o položajnih dodatkih uslužbencev pošt- 
ne, telegrafske in telefonske službe. 

47. Pravilnik o posebnem dodatku uslužbencev, ki so 
zaposleni na mednarodnih poštnih, telegrafskih 
in telefonskih linijah. 

48. Odločba o odobritvi ustanovitve in delovanja 
Zvezi muzejsko-konservatorskih društev Jugosla- 
vije. 

49. Odločba o jugoslovanskih standardih za volneno 
vlakno, mikano prejo, česano prejo In tkanine. 

Št 10 z dne 4. marca 1953: 

50. Odredba o uvedbi in podeljevanju odlikovanja 
»Odličnemu strelcu<. 

51. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika 
o potnih listinah za prehod čez državno mejo. 

52. Odredba o prepovedi izvoza, nekaterih proizvodov. 
53. Odredba o razveljavitvi prepovedi Izvoza jajc. 
54. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila 

o povračilu (regresu) popusta od prodajnih cen 
za gostinske storitve in o postopku pri prizna- 
vanju olajšav med letnim dopustom. 

55. Pravilnik o potnih stroških poštnih, telegrafskih 
in telefonskih uslužbencev in delavcev. 

56. Odločba o jugoslovanskih standardih za vijake, 
matice in podložke za železniške tračnice. 

57. Sklep o tretji dopolnitvi sklepa o sindikalnih or- 
ganih, ki so pristojni za pritrditev k tarifnim pra- 
vilnikom gospodarskih podjetij. 

URADNI UST VOJAŠKE UPRAVE JUGOSLOVAN- 
SKE CONE STO 

z dne 26. januarja 1953: 

1. Odredba št. 18 o razširitvi veljavnosti uredbe 
vlade FLRJ o plačah v Ljudski milici. 

2. Odredba št. 19 o razširitvi veljavnosti odločbe Go- 
spodarskega sveta vlade FLRJ o subvenciji trgov- 
skim podjetjem za znižanje cen rjavega premoga 
in lignita za domačo uporabo. 

3. Odredba št. 20 o razširitvi veljavnosti odločbe 
vlade FLRJ o znižanih prodajnih cenah za indu- 
strijske produkte, ki so namenjeni za kmetijsko 
produkcijo in ribištvo. 

4. Odredba št. 21 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
FLRJ o nazivih in plačah gasilskih uslužbencev. 

5. Odredba št. 22 o določanju davčnih stopenj in olaj- 
šav davka na dohodek. 

6. Odredba št 23 o razširitvi veljavnosti zakona o 
overovitvi podpisov, pisave in prepisov. 

7. Odredba št. 24 o spremembi 16. člena odloka IOLO 
o imenikih prebivalstva In o ureditvi prijavne In 
odjavne obveznosti. 

8. Odredba št. 25 o razširitvi veljavnosti zakona o 
mamilih. 

9. Odredba št. 26 o Tazširitvi veljavnosti splošnega 
zakona o preprečevanju In zatiranju nalezljivih 
bolezni. 

10. Odredba št. 27 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
FLRJ o ureditvi proizvodnje in prometa s strupi. 

11. Odredba št 28 o razširitvi veljavnosti splošnega 
navodila vlade FLRJ o organizaciji zaščite za po- 
vzdigo ljudskega zdravja. 

12. Odredba št. 29 o razširitvi veljavnosti odredbe ko- 
• miteja za varstvo ljudskega zdravja vlade FLRJ 

o   predpisovanju,   izdajanju    in    zaračunavanju 
zdravil. 

13. Odredba št. 30 o razširitvi veljavnosti pravilnika 
o proizvodnji, uvozu in izročanju v promet zdravil 
in za zdravljenje potrebnih sredstev. 

14. Odredba št. 31 o razširitvi veljavnosti obveznega 
navodila Ministrstva za notranje zadeve FLRJ o 
organizaciji požarno-varnostne službe v industrij- 
skih podjetjih in zavodih. 

15. Odredba št. 32 o razširitvi veljavnosti obveznega 
navodila Ministrstva za notranje zadeve FLRJ o 
ukrepih za zavarovanje proti požaru. 

16. Odredba št. 33 o Tazširitvi veljavnosti uredbe 
vlade LR Hrvatske o požarno-preventivnih 
ukrepih. 

17. Odredba št. 34 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
LR Slovenije o ukrepih za varnost gospodarskih 
podjetij in ustanov pred požari. 

18. Odredba št. 35 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
LR Hrvatske o dimnikarski službi. 

19. Odredba št 36 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
LR Slovenije o ureditvi in upravljanju dimnikar- 
ske službe. 

20. Odredba št. 37 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
FLRJ o poslovanju industrijskih obratov, obrtnih 
delavnic in ekonomij kazenskih poboljševalnih 
zavodov. 

21. Odredba št. 38 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
FLRJ o javnih radijskih oddajnih postajah in o 
radijskih oddajah. 

22. Odredba št. 39 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
FLRJ o organizaciji protiletalske zaščitne službe. 

23. Odredba št. 40 o dopolnitvi odredbe št. 85/52 o raz- 
širitvi veljavnosti uredbe o določanju in prevedbi 
pokojnin in invalidnin. 

24. Odredba št. 41 o razširitvi veljavnosti zakona o 
volitvah delavskih svetov gospodarskih podjetij. 
ODLOČBA 

I. Odločba št. 3 o temeljnih obrazcih za popis pre- 
bivalstva  na  teritoriju  Jugoslovanske  cone  STO 
na dan 31. marca 1953. 
PRILOGA; Kazalo Uradnega lista za 1952. 

izdaja »Uradni list LRS« — Direktor In odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik — tiska .lskaina »Toneta Tumalča« — vsi 
v Ljubljani — Naročnina: letno 720 din — Posamezna številka: 8 din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani 4 din več, po 
pošti 8 dia več — Uredništvo In uprava: LJubljana, Erjavčeva ulica ila, postni predal 336 — Telefon uprave 23-579 — 

Čekovni račun: 601-»T«-157 
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^37. 
38. 

VSEBINA: 

41. 
42. 

? 43. 

Odlok o davčnih stopnjah dohodnine. 
Odlok o organih m žavotllh republiške uprave, U nada- 
ljujejo z delom. 
'Uredba o podeljevanju denarnih podpor žrtvam fašistič- 
nega terorja in njihovim družinam. 
Uredba o spremembi uredbe o dela prostih dnevih v LRS. 
Uredba o obratovanju žag veneciank. 
Odredba  o  višini  dnin  za  obračunavanje  vrednosti  tuje 
delovne sile in o delih, pri katerih se vrednost uporab- 
ljene delovne sile prizna za režijo. 
Odredba o plačilu prometnega davka  po tar. št. 40 dela 
A tarife na območju LRS. 

^^ Odloki ljudskih odborov: 

\ri)Odlok o  obveznem  fluorograflranju  na  območju  okraj» 

78. Odlok   o   potrditvi   sklepnega   tačuna   OLO   Postojna   za 
leto 1951. 

79. Odlok o potrditvi sklepnega računa OLO Ilirska Bistrica 
za leto 1951. 

80. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti št. 16 
v Tržiču. 

3?. 

Na podlagi 65. člena uredbe o davku od dohodkov (dohodnini) z dne 
list LRS, št. 7-28/49) in na podlagi I. In III. točke odloka  Zveznega  izvršnega 
dohodnino z dne 12. marca 1953 (Uradni list FLRJ, št.   12-72/53)   izdaja   Izvršn 
Ljudske republike Slovenije 

ODLOK 
o davčnih  stopnjah  dohodnine 

Osnova 

17. februarja 1949 (Uradni 
sveta o davčnih stopnjah 
i  svet  Ljudske  skupščine 

I 

Za  obračunavanje  dohodnine  kmetijskim 
darstvom se predpisuje tale davčna lestvica: 

gospo- 

Osnova % Davek 
1.000 7 70 
2.000 7 140 
3.000 7 210 
4.000 7 280 
5.O00 7 350 
6.000 7 420 
7.000 7 490 
8.000 7 560 
9.000 7 630 
10.000 7 700 
11.000 7 770 
12.000 7 840 
13.000 7 910 
14.000 7 980 
15.000 7 1.050 
16.000 7 1.120 
17.000 7 1.190 
18.000 7 1.260 
19.000 t 1.330 
20.000 7 1.400 
21.000 7 1.470 
22.000 7 1.540 
23.000 7 1.610 
24.000 7 1.080 
25.000 7 1.750 
26.000 7 1.820 
27.000 7 1.890 
28.000 7 1.960 
29.000 7 2.030 
30.000 7 2.100 
31.000 7.1 2.201 
32.000 7.1 2.272 

33.000 
34.000 
35.000 
36.000 
37.000 
38.000 
39.000 
40.000 
41.000 
42.000 
43.000 
44.000 
45.000 
46.000 
47.000 
48.000 
49.000 
50.000 
51.000 
52.000 
53.000 
54.000 
55.000 
56.000 
57.000 
58.000 
59.000 
60.000 
61.000 

62.000 
63.000 
64.000 
65.000 
66.000 
67.000 
68.000 

"/o 

7.1 
7.2 
7.2 
7.2 
7.3 
7.3 
7.3 
7.4 
7.4 
7.4 
7.5 
7.5 
7.5 
7.6 
7.6 
7.7 
7.7 
7.8 
7.8 
7.9 
7.9 
8.0 
8.0 
8.1 
8.1 
8.2 
8.2 
83 
8.3 
8.4 
8.4 
8.5 
8.5 
8.6 
8.7 
8.8 

Davek 
2.343 
2.448 
2.520 
2.592 
2.701 
2.774 
2.847 
2.960 
3.034 
3.108 
3.225 
3.300 
3.375 
3.496 
3.572 
3.696 
3.773 
3.900 
3.978 
4.108 
4.187 
4.320 
4.400 
4.536 
4.617 
4.756 
4.838 
4.980 
5.063 
5.208 
5.292 
5.440 
5.535 
5.676 
5.829 
5.984 
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Osnova •• Davek Osnova V. Davek 

69.000 8.9 6.141 285.000 30.5 86.925 

70.000 9.0 6.300 290.000 31.0 89.900 

71.000 9.1 6.461 295.000 31.5 92.925 

72.000 9.2 6.624 300.000 32.0 96.000 

73.000 93 6.789 305.000 32.45 98.972 

74.000 9.4 6.956 310.000 32.90 101.990 

75.000 9.5 7.125 315.000 33.35 105.052 

76.000 9.6 7.296 320.000 33.80 108.160 

77.000 9.7 7.469 325.000 34.25 111.312 

78.000 9.8 7.644 330.000 34.70 114.510 

79.000 9.9 7.821 335.000 35.15 117.752 

80.000 10.0 8.000 340.000 35.60 121.040 

81.000 10.1 8.181 345.000 36.05 124.372 

82.000 10.2 8.364 350.000 36.50 127.750 

83.000 10.3 8.549 355.000 36.95 131.172 

84.000 10.4 8.736 360.000 37.40 134.640. 

85.000 10.5 8.925 365.000 37.85 138.152 

86.000 10.6 9.116 370.000 38.30 141.710 

87.000 10.7 9.309 375.000 38.75 145.312 

88.000 10.8 9.504 380.000 39.20 148.960 

89.000 10.9 9.701 385.000 39.65 152.652 

90.000 11.0 9.900 390.000 40.10 156.390 

91.000 11.1 10.101 395.000 40.55 160.172 

92.000 11.2 10.304 400.000 41.00 164.000 

93.000 11.3 10.509 405.000 41.40 167.670 

94.000 IM 10.716 410.000 41.80 171.380 

95.000 11.5 10.925 415.000 42.20 175.130 

96.000 11.6 11.136 420.000 42.60 178.920 

97.000 11.7 11.349 425.000 43.00 182.750 

98.000 11.8 11.564 430.000 43.40 186.620 

99.000 11.9 11.781 435.000 43.80 190.530 

100.000 12.0 12.000 440.000 44.20 194.480 

105.000 12.5 13.125 445.000 44.60 198.470 

110.000 13.0 14.300 450 000 45.00 202.500 

115.000 13.5 15.525 455.000 45.35 206.342 

120.000 14.0 16.800 460.000 45.70 210.220 

125.000 14.5 18.125 465.000 46.05 214.132 

130.000 15.0 19.500 470.000 46.40 218.080 

135.000 15.5 20.925 475.000 46.75 222.062 

140.000 16.0 22.400 480.000 47.10 226.080 

145.000 16.5 23.925 485.000 47.45 230.132 

150.000 17.0 25.500 490.000 47.80 234.220 

155.000 17.5 27.225 495.000 .  48.15 238.342 

160.000 18.0 28.800 500.000 48.50 242.500 

165.000 18.5 30.525 505.000 48.80 246.440 

170.000 19.0 32.300 510.000 49.10 250.410 

175.000 19.5 34.125 515.000 49.40 254.410 

180.000 20.0 36.000 520.000 49.70 258.440 

185.000 20.5 37.925 525.000 50.00 262.500 

190.000 21.0 39.900 530.000 50.30 266.590 

195.000 21.5 41.925 535.000 50.60 270.710 

200.000 22.0 44.000 540.000 50.90 274.860 

205.000 22.5 46.125 545.000 51.20 279.040 

210.000 23.0 48.300 550.000 51.50 283.250 

215.000 23.5 50.525 555.000 51.75 287.212 

220.000 24.0 52.800 560.000 52.00 291,200 

225.000 24.5 55.125 565.000 52.25 295.212 

230.000 25.0 57.500 570.000 52.50 299.250 

235.000 25.5 59.925 575.000 52.75 303.312 

240.000 26.0 62.400 580.000 53.00 307.400 

245.000 26.5 64.925 585.000 53.25 311.512 

250.000 27.0 67.500 590.000 53.50 315.650 

255.000 27.5 70.125 595.000 53.75 319.812 

260,000 28.0 72.800 600.000 54.00 324.000 

265.000 28.5 75.525 605.000 54.20 327.910 

270.000 29.0 78.300 610.000 54.40 331.840 

275.000 29.5 81.125 615.000 54.60 335.790 

2Ô&000 30.0 84.000 620.000 54.80 339.760 
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Osnova 
625.000 
630.000 
635.000 
640.000 
645.000 
650.000 
655.000 
660.000 
665.000 
670.000 
675.000 
680.000 
685.000 
690.000 
695.000 

*      700.000 
705.000 
710.000 
715.000 
720.000 
725.000 
730.000 
735.000 
740.000 
745.000 
750.000 
755.000 
760.000 
765.000 
770.000 
775.00U 
780.000 
785.000 
790.000 
795.000 
800.000 

uad 800.000 

805.000 
810.000 
815.000 
820.000 
825.000 
830.000 
835.000 
840.000 
845.000 
850.000 
855.000 
860.000 
865.000 
870.000 
875.000 
880.000 
885.000 
890.000 
895.000 
900.000 
905.000 
910.000 
915.000 
920.000 
925.000 
930.000 
935.000 
940.000 

% 
55.00 
55.20 
55.40 
55.60 
55.80 
56.00 
56.20 
56.40 
56.60 
56.80 
57.00 
57.20 
57.40 
57.60 
57.80 
58.00 
58.10 
58.20 
58.30 
58.40 
58.50 
58.60 
58.70 
58.80 
58.90 
59.00 
59.10 
59.20 
59.30 
59.40 
59.50 
59.60 
59.70 
59.80 
59.90 
60.00 
65.00 

(ob upoštevanju 
VIII. točke tega 

odloka) 

Davek 
343.750 
347.760 
351.790 
355.840 
359.910 
364.000 
368.110 
372.240 
376.390 
380.560 
384.750 
388.960 
393.190 
397.440 
401.710 
406.000 
409.605 
413.220 
416.845 
420.480 
424.125 
427.780 
431.445 
435.120 
438.805 
442.500 
446.205 
449.920 
453.64•, 
457.380 
461.125 
464.880 
468.645 
472.420 
476.205 
480.000 

485.000 
490.000 
495.000 
500.000 
505.000 
510.000 
515.000 
520.000 
525.000 
530.000 
535.000 
540.000 
545.000 
550.000 
555.000 
560.000 
565.000 
570.000 
575.000 
580.000 
585.000 
590.000 
594.750 
598.000 
601.250 
604.500 
607.750 
611.000 

Osnova ?/o Davek 
945.000 614.250 
950.000 617.500 
955.000 720.750 
960.000 624.000 
965.000 627.250 
970.000 630.500 
975.000 633.750 
980.000 637.000 
985.000 640.250 
990.000 643.500 
995.000 646.750 

1,000.000 650.000 
nad 1,000.000 65°/o,   to  je  8250 

din več od vsakih 
nadaljnjih       "5000 

din osnove. 

Od dohodkov z ohisnice ali od kakšnega drugega 
osebnega gospodarjenja plačajo kmetijska gospodar- 
stva, ki so včlanjena v kmečke delovne zadruge, za 
•50°/o nižjo dohodnino kmetijskih gospodarstev kakor 
drugi zavezanci te davčne oblike. 

Pravico do plačevanja dohodnine po prejšnjem 
odstavku imajo le tista gospodarstva, ki so stopila 
v kmečko delovno zadrugo pred pretekom prve po- 
lovice leta, za katero se odmerja dohodnina. 

Vrednost tuje delovne sile, uporabljene za se- 
zonska dela, ki jih pretežni del kmetijskih gospodar- 
stev opravlja s tujo delovno silo, se prizna pri ob- 
računavanju davčne osnove kot režija. 

Višino dnine za obračunavanje vrednosti tuje 
delovne sile in pa dela, pri katerih se vrednost upo- 
rabljene delovne sile prizna za režijo, določi Državni 
sekretariat za gospodarstvo LRS. 

• 
Dohodnino zadrug In zadružnikov plačajo kme- 

tijske zadruge, in sicer: 
a) od dohodkov, ki jih delijo med zadružnike po 

njihovem delu — po stopnji 3 °h; 
b) od dohodkov, ki jih delijo med zadružnike po 

deležih oziroma po obsegu njihovega poslovanja z 
zadrugo po stopnjah iz I. točke; pri tem pa se izraču- 
nani davek zmanjša za 25%. 

Kmetijske zadruge ne plačajo davka od tistega 
ilela dohodka, ki gre v zadružne sklade, ne glede na 
to, zakaj so ti skladi namenjeni. 

Davek od dohodkov, razdeljenih med zadružnike, 
se izračuna po dohodku, ki povprečno odpade na po- 
samezno gospodarstvo. 

m 
Za obračun davka od tistega dela dohodka, ki 

ga imajo obrtniška gospodarstva od pridobitnega del«, 
se predpiše tale davčna lestvica: 

Osnova 
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 

10.000 
11.000 

ivek Osnova 

25 12.000 
50 13.000 
75 14.000 
100 15.000 
125 16.000 
150 17.000 
180 18.000 
210 19.000 
240 20.000 
270 21.000 
300 22.000 

Davek 
330 
370 
410 
450 
490 
530 
570 
610 
650 
705 
760 
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Osnova Davek Osnova Davek Osnova Davek Osnova Davek 
23.000 815 91.000 9.510 395.000 201.350 . 460.000 250.100 
24.000 870 92.000 9.720 400.000 205.100 . 465.000 253.850 
25.000 925 93.000 9.930 405.000 208.850 . 470.000 257.600 
26.000 980 94.000 10.140 410.000 212.600 . 475.000 261.350 
27.000 1.035 95.000 10.350 415.000 216.350 . 480.000 265.100 
28.000 1.090 96.000 10.560 420.000 220.100 . 485.000 268.850 
29.000 1.145 97.000 10.770 425.000 223.850 i 490.000 272.600 
30.000 1.200 98.000 10.980 430.000 227.600 495.000 276.350 
31.000 1.290 99.000 11.190 435.000 231.350 : 500.000 280.100 
32.000 1.380 100.000 11.400 440.000 235.100 nad 500.000 
33.000 1.470 105.000 12.450 445.000 238.850 od vsakih nadaljnjih  5000 
34.000 1.560 110.000 13.500 450.000 242.600 din osnove ! še  75%,  to je 
35.000 1.650 115.000 14.550 455.000 246.350 3750 din več 
36.000 1.740 120.000 15.600 
37.000 1.830 125.000 17.600 IV 
38.000 
39.000 

1.920 
2.010 

130.000 
135.000 

19.600 
21.600 

Za obračunavanje dohodnine od 
se predpisuje  tale  davčna   lestvica: 

• 
drugih poklicev 

40.000 2.100 140.000 23.600 
41.000 2.190 145.000 25.600 Osnova °/o Davek 
42.000 2.280 150.000 27.600 1.000 3.— 30 
43.000 2.370 155.000 29.600 2.000 3  60 
44.000 2.460 160.000 31.600 3.000 3  90 
45.000 2.550 165.000 34.850 4.000 3.— 120 
46.000 2.640 170.000 38.100 5.000 3— 150 
47.000 2.730 175.000 41.350 6.000 3— 180 
48.000 2.820 180.000 44.600 7.000 3— 210 
49.000 2.910 185.000 47.850 8.000 3— 240 
50.000 3.000 190.000 51.100 9.000 3— 270 

"   51.000 3.140 195.000 54.350 10.000 3.— 300 
52.000 3.280 200.000 57.600 11.000 3.— 330 
53.000 3.420 205.000 61.100 12..000 3.— 360 
54.000 3.560 210.000 64.600 13.000 3.15 410 
55.000 3.700 215.000 68.100 14.000 3.29 460 
56.000 3.840 220.000 71.600 15.000 3.40 510 
57.000 3.980 225.000 75.100 16.000 3.50 560 
58.000 4.120 230.000 78.600 17.000 3.59 610 
59.000 4.260 235.000 82.100 18.000 3.67 660 
60.000 4.400 240.000 85.600 19.000 3.74 710 
61.000 4.540 245.000 89.100 20.000 3.80 760 
62.000 4.680 250.000 92.600 21.000 3.95 830 
63.000 4.820 255.000 96.350 22.000 4.09 900 
64.000 4.S60 260.000 100.100 23.000 , 4.22 970 
65.000 5.100 265.000 103.850 24.000 4.33 1.040 
66.000 5.240 270.000 107.600 25.000 4.44 1.110 
67.000 5.380 275.000   ' 111.350 26.000 4.54 1.180 
68.000 5.520 280.000 115.100 27.000 4.63 1.250 
69.000 5.660 285.000 118.850 28.000 4.71 1.320 
70.000 5.800 290.000 122.600 29.000 4.79 1.390 
71.000 5.940 295.000 126.350 30.000 4.87 1.460 
72.000 6.080 300.000 130.100 31.000 5— 1.550 
73.000 6.220 305.000 133.850 32.000 5.13 1.640 
74.000 6.360 310.000 137.600 33.000 5.24 1.730 
75.000 6.500 315.000 141.350 34.000 5.35 1.820 
76.000 6.640 320.000 145.100 35.000 5.46 1.910 
77.000 6.780 325.000 148.850 36.000 5.56 2.000 
78.000 6.920 330.000 152.600 37.000 5.65 2.090 
79.000 7.060 335.000 156.350 38.000 5.74 2.180 
80.000 7.200 340.000 160.100 39.000 5.82 2.270 
81.000 7.410 345.000 163.850 40.000 5.90 2.360 
82.000 7.620 350.000 167.600 41.000 5.97 2.450 
83.000 7.830 355.000 171.350 42.000 6.05 2.540 
84.000 8.040 360.000 175.100 43.000 6.12 2.630 
85.000 8.250   * 365.000 178.850 44.000 6.18 2.720 
86.000 8.460 370.000 182.600 45.000 6.24 2.810 
87.000 8.670 375.000 186.350 46.000 6.30 2.900 
88.000 8.880 380.000 190.100 47.000 6.36 2.990 
89.000 9.090 385.000 193.850 48.000 6.42 3.080 
90.000 9.300 390.000 197.600 49.000 6.47 3.170 
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Osnova »/» Davek Osnova °/o Uavek 

50.000 6.52 3.260 190.000 28.77 54.660 
51.000 6.67 3.400 195.000 29.57 57.660 
52.000 6.81 3.540 200.000 30.33 60.660 
53.000 6.94 3.680 205.000 31.17 63.910 
54.000 7.07 3.820 210.000 31.98 67.160 
55.000 7.20 3.960 215.000 32.75 70.41Ò 
56.000 732 4.100 220.000 33.48 73.660 
57.000 7.44 4.240 225.000 34.18 76.910 
58.000 7.55 4.380 230.000 34.85 80.160 
50.000 7.66 4.520 235.000 35.49 83.410 
60.000 7.77 4.660 240.000 36.11 86.660 
61.000 7.87 4.800 245.000 36.70 89.910 
62.000 7.97 4.940 250.000 37.26 93.160 
63.000 8.06 5.060 255.000 37.90 96.660 
64.000 8.16 5.220 260.000 38.52 100.160 
65.000 8.25 5.360 265.000 39.11 103.660 
66.000 8.33 5.500 270.000 39.68 107.160 
67.000 8.42 5.640 275.000 40.24 110.660 
68.000 8.50 5.780 280.000 40.77 114.160 
69.000 8.58 5.920 285.000 41.28 117.660 
70.000 8.66 6.060 290.000     * 41.78 121.160 
71.000 8.73 6.200 295.000 42.26 124.660 
72.000 8.80 6.340 3O0.O00 42.72 128.160 
73.000 8.88 6.480 305.000 43.25 131.910 
74.000 8.94 6.620 310.000 43.76 135.660 
75.000 9.01 6.760 315.000 44.26 139.410 
76.000 9.08 6.900 320.Q0O 44.74 143.160 
77.000 9.14 7.040 325.000 45.20 146.910 
78.001; 9.20 7.180 330.000 45.65 150.660 
79.0ÛU 9.26 7.320 335.000 46.09 154.410 
80.000 9.33 7.460 340.000 46.52 158.160 
81.000 9.52 7.710 345.000 46.93 161.910 
82.000 9.71 7.960 350.000 47.33 165.660 
83.000 9.89 8.210 355.000 47.72 169.410 
84.000 10.07 8.460 360.000 48.10 173.160 
85.000 10.25 8.710 365.000 48.47 176.910 
86.000 10.42 8.960 370.000 48.83 180.660 
87.000 10.59 9.210 375.000 49.18 184.410 
88.000 10.75 9.460 380.000 49.52 188.160 
89.000 10.91 9.710 385.000 49.85 191.910 
90.000 11.07 9.960 390.000 50.17 195.660 
91.000 11.21 10.210 395.000 50.48 199.410 
92.000 11.37 10.460 400.000 50.79 203.160 
93.000 11.52 10.710 405.000 51.09 206.910 
94.000 11.66 10.960 410.000 5138 210.660 
95.000 11.80 11.210 415.000 51.66 214.410 
98.000 11.94 11.460 420.000 51.94 218.160 
97.000 12.07 117W 425.000 52.21 221.910 
98.000 12.20 11.960 430.000 52.48 225.660 
99.000 12.33 12.210 435.000 52.74 229.410 

100.000 12.46 12.460 440.000 52.99 m.160 
105.000 13.06 13.7W 445.000 53.24 !36.910 
110.000 13.60 14.960 450.000 53.48 M0.660 
115.000 14.10 16.210 455.000 53.72 M4.410 
120.000 14.55 17.460 460.000 53.95 '48.160 
125.000 15.89 19.860 465.000 54.17 251.910 
130.000 17.12 22.260 470.001) 54.39 .'55.600 
135.000 18.27 24.660 475.000 54.61 259.410 
140.000 19.33 27.060 480.000 54.82 263.160 
145.000 20.32 29.460 485.000 55.03 266.910 
150.000 21.24 31.860 490.000 55.24 270.660 
155.000 22.10 34.260 495.000 55.44 274.410 
160.000 22.91 36.660 500.000 55.63 278.160 
165.000 
170.000 
175.000 

24.04 
25.09 
26.09 

39.660 
42.660 pri osnovi nad 500.000 din od razlike 75 »/o, to je, <x 

45.660 vsakih nadaljnjih 5000 din Se 5750 din ve5. 

180.000 27.03 48.660 
185.000 27,92 51.660 
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V Osnova »ti Davek 

Za obračunavanje dohodnine od  premoženja  se 65.000 
66.000 
67.000 

25.60 
25.82 
26.03 

16.640 
17.040 
17.440 

predpisuje tale davčna lestvica: 

Osnova % Davek 68.000 26.23 17.840 

1.000 8— 80 69.000 26.43 18.240 

2.000 8— 160 70.000 26.63 18.640 

3.000 8— 240 71.000 26.82 19.040 

4.000 8— 320 72.000 27,— 19.440 

5.000 8— 400 73.000 27.10 19.840 

6.000 8— 480 74.000 27.35 20.240 

7.000 8— 560 75.000 27.52 20.640 

8.000 8— 640 76.000 27.68 21.040 

9.000 8— 720 77.000 27.84 21.440 

10.000 8— 800 78.000 28.— 21.840 

11.000 8— 880 '   79.000 28.15 22.240 

12.000 8_ 960 80.000 28.30 22.640 

13.000 10.62 1.380 81.000 28.69 23.240 

14.000 11.14 1.560 82.000 29.07 23.840 

15.000 11.60 1.740 83.000 29.44 24.440 

16.000 12.— 1.920 84.000 29.81 25.040 

17.000 12.35 2.100 85.000 30.16 25.640 

18.003 12.67 2.280 86.000 30.51 26.240 

19.000 12.95 2.460 87.000 30.85 26.840 

20.000 13.20 2.640 88.000 31.18 27.440 

21.000 13.52 2.840 89.000 31.50 28.040 

22.000 13.82 3.040 90.000 31.82 28.640 

23.000 14.09 3.240 91.000 32.13 29.240 

24.030 14.33 3.440 92.000 32.43 29.840 

25.000 14.56 3.640 93.000 32.73 30.440 

26.000 14.77 3.840 94.000 33.02 31.040 

27.003 14.96 4.040 95.000 33.31 31.640 

28.000 15.14 4.240 96.000 33.58 32.240 

29.000 15.31 4.440 97.000 33.85 32.840 

30.OD0 15.47 4.640 98.000 34.12 33.440 

31.000 15.93 4.940 99.000 34.38 34.040 

32.000 16.38 5.240 100.000 34.64 34.640 

33.030 16.79 5.540 105.000 35.83 37.640 

34.000 17.18 5.840 110.000 36.95 40.640 

35.000 17.54 6.140 115.000 37.95 43.640 

36.003 17.89 6.440 120.000 38.87 46.640 

37.000 18.22 6.740 125.000 40.11 50.140 

38.000 18.53 7.040 130.000 41.26 x            53.640 

39.000 18.82 7.340 135.000 42.33 57.140 

40.000 19.10 7.640 140.000 43.31 60.640 

41.000 19.36 7.940 145.000 44.23 64.140 

42.000 19.62 8.240 150.000 45.09 67.640 

43.000 19.86 8.540 155.000 45.90 71.140 

44.000 20.10 8.840 160.000 46.65 74.640 

45.000 20.31 9.140 165.000 47.66 78.640 

46.000 20.52 9.440 170.000 48.61 82.640 

47.000 20.72 9.740 175.000 49.51 86.640 

48.000 - 20.91 10.040 180.000 50.36 90.640 

49.000 21.10 10.340 185.000 51.16 94.640 

50.000 21.28 10.640 190.000 51.92 98.640 

51.000 21.64 11.040 195.000 52.63 102.640 

52.000 22— 11.440 200.000 53.32 106.640 

53.000 22.34. 11.840 205.000 54.09 110.890 

54.000 22.67 12.240 210.000 54.83 115.140 

55.000 22.98 12.640 215.000 55.53 119.390 

56.000 23.28 13.040 220.000     « 56.20 123.640 

57.000 23.58 * 13.440 225.000 56.84 127.890 

58.000 23.86 13.840 230.000 57.45 132.140 

59.000 24.13 14.240 235.000 58.04 136.390 

60.000 24.40 14.640 240.000 58.60 140.640 

61.000 24.66 15.040 245.000 59.14 144.890 

62.000 24.80 15.440 250.000 59.66 149.140 

63.000 25.14 15.840 255.000 60.25 153.640 

64.000 25.37 16.240 260.000 60,82 158.140 
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Opozorilo 
naročnikom! 

Zaradi podražitve rotacijskega papirja smo bili 
primorani povišati naročnino za naš list. 

Naročnina, ki je znašala doslej 540 din za celo 
leto, se z dnem 1. aprila 1953 dvigne na 720 dinarjev 
letno. 

Naročniki, ki so že plačali dosedanjo celoletno 
naročnino v znesku 540 din, imajo s tem plačano na- 
ročnino do konca III. tromesečja, t. j. do 30. septem- 
bra 1953; da bodo imeli plačano vso, zdaj zvišano na- 
ročnino do konca leta, morajo doplačati še 180 din. 

Priložili smo bili položnice, š~""klilcrimi 
nam pošljite še dolžnih 180 din za izvod. 

Naročniki, ki nam dolgujejo za izvod večji ali 
manjši znesek od 180 din, so še prejeli dopisnice z 
obvestilom, koliko nam dolgujejo, zato naj nam na 
dopisnicah označeni znesek s položnico poravnajo. 

Naročniki, ki dopisnic niso prejeli, so dolžni po- 
ravnati še razliko na novi naročnini v znesku 180 din 
za izvod. 

Razglasi in objave 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

590. 

Vpisi 
Besedilo: Trgovina z radijskimi 

aparati in potrebščinami »Radio 
center«, Ljubljana (Cankarjeva 8). 

Poslovni predmet: Trgovina na 
debelo in drobno z radijskimi ape- 
rsi in njihovimi sestavnimi deli, z 
drobnim elektrotehničnim materia- 
lom kot sestavnim delom radijskih 
aparatov, z gramofoni, z gramofon- 
skimi ploščami, iglami in nadomest- 
nimi deli, z ojačevalnimi naprava- 
mi, • magnetofoni, z megafoni in 
ustreznimi  nadomestnimi  deli. 

Ustanovitelj podjetja: MLO glav- 
nega mesta Ljubljana, odločba Tajn 
St. 342/53 z dne 27. II. 1953. 
. Organ gospodarske uprave pod- 
jetja je Svet za gospodarstvo MLO 
glavnega mesta Ljubljana. 

Za podjetje podpisujeta: 
Detela Leopold, v. d. upravnika, 

samostojno, v obsegu zakonitih po- 
oblastil in pravil podjetja; Burgar 
Danica,    računovodja,   sopodpisuje 
listine po 47. členu szdgp. 

MLO glavnega mesta Ljubljana 
oddelek za gospodarstvo 

dne 23. marca 1953. 
G št. 2212/53 1624 

591. 
Besedilo: »Ljudsko kopališče — 

Jezica« (Ljubljana, Mala vas 86, Je- 
zica). 

Poslovni predmet: Opravljanje 
vseh zadev turističnih, gostinskih in 
komunalno  uslužnostnih  zadev. 

Ustanovitelj podjetja: Turistično 
društvo v Ljubljani, odločba št. 
159/52 z dne 31. XII. 1952. 

Organ gospodarske uprave pod- 
jetja je Turistično društvo v Ljub- 
ljani, Cankarjeva l/II. 

Za podjetje podpisujejo: 

Verhek Vladimir, upravnik, samo- 
stojno, v obsegu pravil podjetja; 
štrukelj Silva, računovodja, sopod- 
pisuje listine finančnega pomena 
po pravilih podjetja; >Vedam Eleta,,. 

namestnik, ki podpisuje v odsotno- 
sti računovodje, v istem obsegu. 

MLO glavnega mesta Ljubljana 
oddelek za gospodarstvo 

dne 24. marca 1953. 
G št.  2326/56 1692 

592. 
Besedilo: »Pleskarstvo in sobosli- 

karstvo 1. maj«, Ljubljana (Stari 
trg 3). 

Poslovni predmet: Vsa pleskarska 
in soboslikarska dela. 

Ustanovitelj podjetja: MLO glav- 
nega mesta Ljubljana, odločba Tajn 
št. 344/53 z dne 27. II. 1953. 

Organ gospodarske uprave pod- 
jetja je Svet za gospodarstvo MLO 
glavnega mesta Ljubljana. 

Za podjetje podpisuje: 
Oblak Ivau, obrtni poslovodja, 

samostojno, v obsegu zakonitih po- 
oblastil in pravil podjetja ter do 
imenovanja novega računovodje tu- 
di  listine  finančnega  pomena. 

G št. 2359/53 1691 
Besedilo: Trgovsko podjetje z 

galanterijo, Ljubljana (Trubarje- 
va 1). 

Poslovni predmet: Nakup in pro- 
daja galanterijskega, kozmetičnega 
in drobnega blaga ter šolskih in 
pisarniški'-   potrebščin. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, 
odločba št. I-6365/Ì z dne 31. XII. 
t946, in sicer pod firmo »Trgovsko 
podjetje Tkanina«, Ljubljana ali 
kratko »Tkanina«, Ljubljana. Pod- 
jetje je bilo preimenovano v seda- 
nji naslov z odločbo vlade LRS, S- 
zak. št. 377 z dne 20. V. 1949 in pre- 
neseno v pristojnost MLO glavnega 
mesta Ljubljana z odločbo vlade 
LRS, št. II-632/2-52 z dne 10. VII. 
1952. 

Organ gospodarske uprave je Svet 
za gospodarstvo MLO glavnega me- 
sta Ljubljana. 

Za podjetje podpisujejo: 
Černota Lojze, direktor, samo- 

stojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja; Skubl Vinko, 
komercialist, v odsotnosti direktor- 
ja, v istem obsegu; Seme Jože, glav. 
ni računovodja, sopodpisuje listine 
po 47. členu szdgp, Marolt Metka, 
knjigovodja, v odsotnosti računo- 
vodje, v istem obsegu. 

G št. 2291/53 1690 
MLO glavnega mesta Ljubljana 

oddelek za gospodarstvo 
dne 26. marca 1953 

593. 
Besedilo: »Remont« Obč. LO Ža- 

lec. \ 
Poslovni predmet: Vsa dela te 

stroke. 
Ustanovitelj podjetja: Občinski 

LO Žalec, odločba št. P-335-277/2 z 
dnVll. •. 1953. 
^•Gospodarski upravni organ; Ob- 
činski LO Žalec 
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Za pudjetje podpisujeta: 
Trnovšek Anton,   upravnik,   Jor- 

dan Iran, zidarski pomočnik, po za- 
konitih  pooblastilih. 

OLO Celje okolica 
oddelek za gospodarstvo 

dne 24. marca 1953. 
Št. II-1/165-1953 1647 

594. 
Besedilo: Sjajevno obrtno podjet- 

je »Čevljarska delavnica«, Borov- 
nica. 

Poslovni predmet: Vsa dela te 
stroke. 

Ustanovitelj podjetja: Obč. LO 
Borovnica, odločba št. 396-52 z dne 
18. XII. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Bizjak Anton, poslovodja, samo- 

stojno, Wendner Marija, knjigovod- 
ja, sopodplsuje vse spise finančne- 
ga in kreditnega pomena, Levstik 
Fani, sopodplsuje z istimi poobla- 
stili, v odsotnosti poslovodje ali 
knjigovodje. 

OLO Ljubljana okolica 
oddelek za gospodarstvo 

dne 30. januarja 1953. 
Št. VII 1431/427-1952        1309 

595. 
Besedilo: Občinsko kovaško-kle- 

parsko podjetje, Medvode. 
Poslovni predmet: Kovaška, pod- 

kovska in kleparska dela. 
Ustanovitelj podjetja: Obč. LO 

Medvode, odločba št. 109/1-1953 z dne 
4. II. 1953. 

Za podjetje podpisujejo: 
jelnikar Franc, poslovodja, sam.o- 

stojno; Zelnik Joie, namestnik, z 
istimi pooblastili, v odsotnosti po- 
slovodje, in Omeiec Srečko, računo- 
vodja, sopodpisuje spise finančnega 
in kreditnega pomena. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 23. marca 1953. 
Št.   VII   1640/1-1953        1674 

596. 
Besedilo: Žaga, Šentilj v Slov. go- 

ricah (Clrknica 23). 
Poslovni predmet: Žaganje hlodov 

mehkega in trdega lesa. 
Ustanovitelj in gospodarski vodi- 

telj podjetja: Obč. LO Šentilj v 
Slov. goricah. 

Za podjetje podpisujejo: 
Krajne Janko, upravnik, neome- 

jeno, Jurgec Franc, računovodja, 
sopodpisuje po zakonitih pooblasti- 
lih, in Švajcar Marija, v odsotnosti 
upravnika. 

OLO Maribor okolica 
oddelek za gospodarstvo 
dne 12. februarja 1953. 

Št. 11-1057/1-53 1303 
597. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Mu- 
ra«, Sladki vrh (št. 3). 

Poslovni predmet: Trgovina z me- 
šanim blagom, tobačnimi izdelki, 
vžigalicami in cigaretnim papirjem 
na drobno. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj podjetja: Obč. LO Velka. 

Za podjetje podpisujeta: 

Pivec Dominik, neomejeno, In 
lajzel Marjeta, knjigovodja, po 47. 
členu szdgp. 

OLO Maribor okolica 
oddelek  za  gospodarstvo 

dne 21 marca 1953. 
št. II-2450/1-53 1617 

Spremembe 
598. 

Besedilo:.Tovarna usnja. Sloven- 
ske Konjice. 

Izbriše se Zavašnik Franc in vpiše 
Pere Drago, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zak. poobla- 
stil In pravil podjetja. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 10. marca 1953. 
Št. III-115/1-1953 1656 

599. 
Besedilo: »Teko«, uslužnostno in 

agenturno podjetje Generalne di- 
rekcije za tekstilno in usnjarsko in- 
dustrijo LRS, Ljubljana. 

Z odločbo vlade LR Slovenije,' št. 
11-765/1-52 z dne 12. VIII. 1952 se 
spremeni   firma   podjetja. 

Besedilo odslej: »Teko«, usluž- 
nostno in agenturno podjetje tek- 
stilne industrije LRS, Ljubljana. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 11. marca 1953. 
Št. IIM19/1-1953 1658 

600. 
Besedilo: Rudniki svinca in topil- 

nica, Mežica- 
Vpiše se Lednik Janez, vodja go- 

spodarsko-računskega sektorja, ki 
sopodpisuje listine po 47. členu 
szdgp. 

Št. III-120/2-1953 1661 
Besedilo: Indr.strija gradbenega 

materiala, Zidani most — Radeče. 
Vpiše se 
Belančič Dimitrije, računovodja, 

ki sopodpisuje listine po 47. členu 
szdgp. 

Št   III-220/1-1953 1664 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 18. marca 1953. 
601. 

Besedilo: Gradbeno industrijsko 
podjetje Slovenije »Ivan Maček- 
Matija«, Ljubljana, skrajšano: »Gra- 
diš IMM«, Ljubljana. 

Izbriše se ing. Šumer Živko in 
vpiše 

ing. Šramel Vladimir, tehnični di- 
rektor,_ ki podpisuje v odsotnosti di- 
rektorja kot njegov namestnik sa- 
mostojno, v istem obsegu. 

Št. t III-89/1-1953 1718 
Besedilo: Bombažna predilnica in 

tkalnica, Tržič. 
Izbriše se Horjak Dušan in vpiše 
ing. Žitnik Franc, direktor, ki pod- 

pisuje samostojno,  v  obsegu zako- 
nitih  pooblastil in pravil podjetja. 

Št. III-293/1-1953 1719 
Državni sekretariat za proračun In 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 30. •>••• 1958. 

602. 
Besedilo: Mlinsko podjetje, Ljub- 

ljana. 
Izbriše se Seljak Srečko in vpiše 
Selan Ivan, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zak. poobla- 
stil in pravil podjetja. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 1. aprila 1953. 
Št, 305/1-1953 1722 

603. 
Besedilo: Trgovsko podjetje za 

promet nafte in naftinih derivatov 
»Jugopetrol-Ljubljana«. 

Z odločbo Izvršnega sveta Ljud- 
ske skupščine LRS, št. II-273/2-53 z 
dne 17. III. 1953 se je spremenil na- 
slov firme in poslovni predmet. 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je Petrol-Ljubljana. 

Poslovni predmet odslej: Trgovi- 
na na debelo In na drobno z nafti- 
niml derivati, mazivnimi olji in ma- 
zivi ter nakup in prodaja nasled- 
njih proizvodov jz uvoza: vse vrste 
naftinih derivatov, cestnih 'črpalk, 
črpalk za pretakanje, leksibilnlh 
cevi, pribora za instalacije in pri- 
bora za eksploatacijo plinov. 
Državni sekretariat za proračun tn 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 3. aprila 1953. 
Št. III-321/1-1953 1725 

604. 
Besedilo: Sport oprema, Ljublja- 

na, Vižmarjc 1. 
Izbriše se Jakša Jože in vpiše 
Kržišnik Tone, upravnik, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zako- 
nitih pooblastil in pravil podjetja. 

MLO glavnega mesta Ljubljana 
oddelek  za  gospodarstvo 
dne 29.   januarja  1953. 

G št. 749/53 1199 
605. 

Besedilo: »Novoplesk«, Ljubljana, 
Lepi pot 1. 

Vpile se 
Vrbošek Ivan, upravnik, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zako- 
nitih pooblastil in pravil  podjetja 

MLO glavnega mesta Ljubljana 
oddelek   za  gospodarstvo 
dne 28. februarja  1953 

G št. 4734/52 1457 
606. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Ra- 
diocenter«, Ljubljana, Cankarje- 
va 3. 

Na podlagi odločbe MLO glavne- 
ga mesta Ljubljana, Tajn št. 340/53 
z dne 27. II. 1953 je prenehalo pod- 
jetje z dnem 28. II. 1953 obstojati in 
je prešlo v likvidacijo. 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je »Radiocenter« v likvidaciji. 

Za podjetje v likvidaciji podpisu- 
jejo: 

Zaje Franc, tehnik podjetja »Te- 
lekomunikacije«, Ljubljana — kot 
predsednik; Vidovič Viktor, računo- 
vodja trgovskega podjetja »Tekstil 
obutev«, Ljubljana in Vlopič Stane, 
komercialist v podjetju »Radiocen 
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ter«, Ljubljana, člana likvidacijske 
komisije. 

MLO glavnega mesta Ljubljana 
oddelek  za  gospodarstvo 

dne 25. marca 1953. 
G št. 2347/53 1707 

60• 
Besedilo: Državno obrtno podjet- 

je   »Jugo-Merccdcs-Service«,   Ljub- 
ljana, Titova 24. 

Izbriše se Kržišnik Tone in vpiše 
Bahar Franc, v. d. upravnika, ki 

podpisuje samostojno, v obsegu za- 
konitih pooblastil in pravil podjetja 

MLO glavnega mesta Ljubljana 
• iddclck za gospodarstvo 

dne 31. marca 1953. 
G  št. 2479/53 1697 

608. 
Besedilo: Mestno kleparsko in in- 

stalacijsko podjetje, Ljubljana 
(Slomškova 4). 

Z odločbo MLO glavnega mesta 
Ljubljana, Tajn št. 582/53 z dne 26. 
III.  1953 se podjetje preimenuje. 

Besedilo odslej: »Instalacija«, in- 
stalacijsko   in   kleparsko   podjetje, 
Ljubljana, Slomškova 4, skrajšano: 
»Instalacija« — Ljubljana, Slomško- 
va 4. 

MLO glavnega mesta Ljubljana 
oddelek  za  gospodarstvo 

dne 2. aprila 1953. 
G  št.  2501/53 1703 

609. 
Besedilo: »Podplat«, Celje. 
Izbriše se Razlag Mirko in vpiše 
Koren  Ivan,  računovodja,  ki  so- 

podpisujc    listine    finančnega    po- 
mena. 
MLO   Celje,   odd.   za   gospodarstvo 

dne  16.   januarja   1933, 
St. 455/1-53 1067 

610. 
Besedilo: »Zaloga piva« KLO Ža- 

lec. 
Besedilo odslej: »Zaloga pivo« 

Obč. LO Žalec. 
Izbrišeta se Božiček Edmond in 

Aubreht Jožef. 
OLO Celje okolica 

oddelek   za  gospodarstvo 
dne 27.  februarja  1955. 

Št.  11-3877/60-1952 1642 
611. 

Besedilo: Krojaška delavnica 
KLO šentjurij pri Celju. 

Besedilo odslej: »Krojaštvo«, 
šentjurij pri Celju. 

Izbrišeta se Klncl Jožef in Brenec 
Florjan in vpišejo: 

Ceriek Oton, poslovodja, Mačko- 
šek Drago, namestnik, Kodrič 
Franc, računovodja, ki podpisujejo 
Po dva skupaj. 

OLO Celje okolicu, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 4. marca 1953. 
Št.  11-3877/14-1952 1635 

612. 
Besedilo; Ekonomija Bitnje, 
[zbriše se Knez Vinko in vpiše 

.  Hafner   Alojzija,   knjigovodja,   z 
ls<ijni pooblastili. 
OLO Kranj, odd. za gospodarstvo 

dne 13. marca 1953. 
st. 1739/2-53 1670 

613. 
Besedilo: »Gostilna ob Savi«, Tr- 

boje. 
Izbriše se Uolinar Jože in Kepic 

Julijana ter vpišeta 
Dolinar   Vilma,  upravnik in  Jen- 

kole Anica,  knjigovodja, ki podpi- 
sujeta z istimi pooblasili. 
OLO Kranj, odd. za gospodarstvo 

dne 24. marca   1953. 
Št. 1108/2-53/1 1705 

614. 
Besedilo:  »Kisarna«,  Mengeš. 
Izbrišeta se Golob Alojz in Lju- 

betič Tilka ter vplšett 
Golob Alojz, začasni poslovodja, 

ki podpisuje samostojno in šušter- 
šič Jože, računovodja, ki sopodpi- 
suje vse spise finančnega in kre- 
ditnega pomena. 

OLO Ljubljana okolica 
oddelek za gospodarstvo 
dne 19. februarja 1953. 

Št. VII 801/14-1953 1526 
615. 

Besedilo:  Strojarna  krzna  (Dom- 
žale). 

Izbriše se Kenda Gvido  in vpiše 
Skočir Maks, upravnik. 

Št.   VII-319/2-1953 1681 
Besedilo : Krajevno podjetje 

»Kino« KLO Grosuplje. 
Izbrišeta se  Vidic  Marija in  Zu- 

pančič Anica ter vpiše 
Fabčič  Pavla,  knjigovodja. 

Št.  VIL 24/20-1953 1676 
OLO Ljubljana okolica 
oddelek za gospodarstvo 

dne 18. marca 1953 
616. 

Besedilo: Okrajna lesna industrija, 
Litija. 

Besedilo odslej: Zasavska lesna 
industrija Litija, skrajšano >ZA- 
LES« (Litija). 

OLO Ljubljana okolica 
oddelek za gospodarstvo 

dne .20. marca 1953. 
Št. VII-2495/1-1963. 1673 

617. 
Besedilo: Industrijsko podjetje 

»Konfekcija«, Ljutomer. 
[zbriše se Maric Pavla in vpišejo 
Kosi Janko, knjigovodja, ki pod- 

pisuje skupaj s poslovodjem, v od- 
sotnosti poslovodje pa z istimi pra- 
vicami, ter Faršang Jože, predsed- 
nik upravnega odbora in Farkaš 
Franc, predsednik delavskega sveta, 
ki podpisujeta skupaj s poslovod- 
jem, v njegovi odsotnosti pa skupaj 
s knjigovodjem, vsi po zakonitih 
pooblastilih, 

OLO Ljutomer 
oddelek za gospodarstvo 

dne 24. januarja 1953. 
Št   316/1-53 1205 

G18. 
Besedilo: Krojaška delavnica 

KLO Mala Nedelja. 
Besedilo odslej: Industrijsko pod- 

jetje »Konfekcija«, Ljutomer (Pre- 
šernova 6), 

OLO Ljutomer 
oddelek za gospodarstvo 
dne 26. januarja 1953. 

Št. 11-2054-422/24 1102 

619. 
Besedilo: Okrajno posestvo Lenart 

v Slov. gor. 
Izbriše se Krajne Ivan in vpiše 
Mirtič  Miha,  upravnik, ki  podpi- 

suje neomejeno. 
OLO Maribor okolica 

oddelek za gospodarstvo 
dne 31. marca 1935, 

št. 11-1411/3-53 1710 
620. 

Besedilo: Mestna industrija čev- 
ljev, (Novo mesto). 

Izbriše se Henigman Anton in 
vpiše 

Ko varili  Janez, direktor, ki pod- 
pisuje skupaj z računovodju Hrova- 

• tom   Francem;  v   odsotnosti  enega 
od teh sopodpisuje uslužbenec pod- 
jetja Nagelj Jože. 

Št. II-3026/1-53 1695 
Besedilo: Okrajno podjetje »Kre- 

men«, Novo mesto. 
Besedilo odslej: »Rudniki kremen- 

čevega peska, Novo mesto, skrajša- 
no »Kremen«. 

OLO Novo mesto 
oddelek za gospodarstvo 

dne 30. marca 1953. 
Št. 1•-2552/1-53 1696 

621. 
Besedilo: Občinski vodovod Pivka. 
[zbriše se Žele Franc in vpiše 
Pavlovič Matija, poslovodja s po- 

oblastili v mejah zakonitih predpi- 
sov in pravil podjetjt. 
OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 

dne 9. marca 1953. 
UP-št. 415-96/69 1653 

622. 
Besedilo:   Hotel   »Javornik«,   Po- 

stojna. 
Izbriše se  ivančič Ema In  vpiše 
Klemene Ludvika, knjigovodja, s 

pooblastili po 47. členu szdgp. 
OLO Postojna, odd. Za gospodarstvo 

dnel3. marca 1953. 
UP-št. 415-96/73 1654 

623. 
Besedilo:. Državno gostinsko pod- 

jetje »Turist«, Postojna. 
Izbriše se obrat Hotel Javornik, 

ker se je osamosvojil in postal sa- 
mostojno podjetje, ter obrat Pred- 
jamska restavracija, ker je pripo- 
jena mestnemu gostinstvu "Postojna. 

(zbriše se Lango Leopold, In vpiše 
Vrbančič Maks, ravnatelj, s poob- 

lastili bivšega upravnika. 
UP-št. 96/78 1689 

Besedilo: Mestna pekarna, Po- 
stojna. 

Izbrišeta" se Čančula Bogo in Bom- 
bač Marija ter vpišeta 

Kumek Gjuro, upravnik, ki pod- 
pisuje samostojno, v mejah zakon- 
skih pooblastil in pravil podjetja, 
skupaj z njim Segula Cvetko, knji- 
govodja, po 47. členu szdgp. 

UP-št. 98/80 1687 
OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 

dne 25. marca 1953. 
634. 

Besedilo: »Kovinski servis«, Pirka. 
Po  sklepu OLO Postojna z dne     / 

20, II. 1953, št 6/13, se spremeni na- 
slov firme. 
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Besedilo odslej: Grosistično trgov- 
sko podjetje »Kovinar«, Pivka na 
Krasu, skrajšano »Kovinar«, Pivka 
na Krasn. 

Poslovni predmet: Trgovina na 
debelo in drobno z usnjenimi in 
usnjarskimi potrebščinami; z želez- 
nim) in železninsko-tehni'čnimi iz- 
delki; s tehničnim blagom in stroji, 
z elektrotehničnim materialom, z 
barvami, laki, '.emikalijami in po- 
trebščinami in z nekovinskim grad- 
benim materialom in steklom. 

Za podjetje podpisujejo: 
Virens Vili, direktor, Peterlin Pe- 

ter, glavni skladiščnik in Dujc Du- 
šan, računovodja, z zakonskimi po- 
oblastili in pravili podjetja. 
OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 

dne 31. marca 1953. 
UP-št. 96/82 1715 

625. 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 

Zavrč. 
[zbriše se Žula Ivan in vpiše 
Istenič Miran, glavni računovodja. 
OLO Ptuj, odd. za gospodarstvo 

dne 18. marca  1953. 
Št. II-12-1078/3-53 1574 

626. 
Besedilo: Krajevna mesarija, 

Kropa. 
Izbrišeta se Šolar Anton in Lazar 

Rezika ter vpišeta 
Walstreten Mirko, upravnik, in 

Peternelj Janez, računovodja, ki 
bosta podpisovala skupaj listine de- 
narnega, materialnega in kreditne- 
ga pomena. 

Št. 1141/2-53 1652 
Besedilo: Krajevna pekarna »Pe- 

civo«, Kropa, 
Izbriše se Praprotnik  Jernej. 

Št. 1141/2-53 1650 
Besedilo: Krajevno gostinsko pod- 

jetje  »Špik«   Kropa. 
Izbriše se  Praprotnik  Jernej. 

št.  1141/2-53 1649 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Or- 

lovina«. Kropa. 
Izbriše se Petrač Janez. 

Št.  1141/2-53. 1651 
Pri slednjih treh podjetjih se 

vpiše 
Walstreten    Mirko,   upravnik,   ki 

bo podpisoval skupaj z računovod- 
jem vse listine denarnega, material- 
nega in kreditnega pomena. 

OLO Radovljica 
oddelek za gospodarstvo 

dne 24. marca 1953. 
62?. 

Besedilo: Okrajno lončarstvo in 
pečarstvo, Slovenj Gradec. 

Izbrišeta se Prešeren Štefan in Še- 
ge! Urška ter vpišejo 

Herle Franc, upravnik, Arah Ivan, 
knjigovodja in Pušnik Ignac. 

OLO Slovenj  Gradec 
oddelek za gospodarstvo 
dne 30. januarja 1953. 

Št.   56/TT-137/14-53 1290 
628. 

Besedilo: Mestno šiviljstvo, Slo- 
venj Gradec. 

Podjetje je prešlo v likvidacijo. 
V likvidacijski komisiji so: Vyborny 

Vekoslav, Poljanec Leo in Hictalor 
Julka. 

OLO Slovenj Gradec 
oddelek za gospodarstvo 
dne 26. februarja 1953. 

Št.  146/11-137/59 1446 
629. 

Besedilo: Krajevno trgovsko pod- 
jetje, Prevalje. 

Besedilo odslej: Trgovsko pod- 
jetje »Merkur«, Prevalje. 

Poslovni predmet trgovine »pri 
Ribniku« je odslej še- trgoviua s 
steklom, porcelanom in keramiko, 
usnjem in čevljarskimi potrebšči- 
nami, pohištvom in radio aparati. 

Pri Trgovini »Udarnik« se izbriše 
iz poslovnega predmeta: steklo, ke- 
ramika in usnje ter doda: Gradbe- 
ni material. 

OLO Slovenj Gradec 
oddelek za gospodarstvo 

dne 27.  marca 1953. 
Št.   50/11-137/66-53 1729 

630. 
Besedilo: Mest > trgovsko pod- 

jetje, Tolmin. 
Besedilo odslej:   »Tolminka«,   tr- 

govsko podjetje, Tolmin. 
OLO Tolmin,  odd. za gospodarstvo 

dne 16. marca 1953. 
Št. II/4-36/52-53 1593 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

Izbrisi 
631. 

Besedilo: Ljudski magacin Ljub- 
ljana okolica v likvidaciji (Ljublja- 
na, Aškerčeva 3). 

Št. VII 24/58-1953 1672 
Besedilo: Krajevno podjetje »Kro- 

jaštvo« v likvidaciji (Tacen). 
Št.   24/59-1953 1678 

Podjetji se Izbrišeta zaradi kon- 
čane Likvidacije. 

OLO   Ljubljana   okolica 
oddelek za gospodarstvo 

dne 20. marca  1953. 
632. 

Besedilo: Hotel Jeruzalem, Lju- 
tomer. 

Ker je z odločbo OLO Ljutomer, 
št. II-2532-2193/1  z dne 26. IX.  1952 
prešlo v pristojnost in upravo Kme- 
tijskega gospodarstva Podgradje. 

OLO Ljutomer 
oddelek za gospodarstvo 
dne 17. januraja 1953. 

Št. 3107-2254/1 1056 
633. 

Besedilo: Mestno podjetje za pre- 
skrbo z mesom in mesnimi izdelki 
Ptuj v likvidaciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
OLO Ptuj, odd. za gospodarstvo 

dne 1. aprila  1953. 
Št. II-12-1013/3-53 1717 

634. 
Besedilo: Klavnica in mesarija 

KLO Loke-Kisovec. 
Ker se je združilo s Klavnico Za- 

gorje ob Savi. 
OLO Trbovlje, odd. za gospodarstvo 

dne 24. marca  1953. 
Št  2116/2-53 1629 

Vpisi 
635. 

Besedilo: »Pionirska železnica«, 
Ljubljana, Rožna dolina, C. VI. 

Naloge ustanove so: Obratovanje 
pionirske železnice in s tem vzgaja- 
nje čuta mladine za varovanje sploš- 
nega ljudskega premoženja ter go- 
jitev navdušenja za železniško 
službo. 

Ustanovitelj ustanove: MLO glav- 
nega mesta Ljubljana, odločba Tajn 
št. 102/53 z dne 15. I. 1953. 

Organ, pod katerega vodstvo spa- 
da ustanova: Svet za komunalne za- 
deve in gradnje MLO Ljubljana. 

MLO glavnega mesta Ljubljana 
oddelek za gospodarstvo 

dne 25. marca 1953. 
G-št. 2312/53 1706 

636. 
Besedilo: »Otroški vrtec Spodnja 

Šiška«, Ljubljana, Celovška 98. 
Naloge ustanove so: Javno pro- 

svetno delo, vzgoja predšolskih 
otrok v starosti od 3. do 14. leta v 
skladu s smotri socialistične družbe, 
skrb za njihov pravilni telesni raz- 
voj ter nuditi otrokom pogoje za 
učenje. Sprejema prvenstveno otro- 
ke zaposlenih mater ter jih oskrbu- 
je z delno prehrano. 

Ustanovitelj ustanove s samostoj- 
nim finansiranjem: MLO glavnega 
mesta Ljubljana, odločba Tajn št. 
113/53 z dne 15. I. 1953. 

Organ drž. uprave, pod katerega 
vodstvo spada ustanova: Svet za 
prosveto( in kulturo MLO glavnega 
mesta Ljubljane. 

MLO glavnega mesta Ljubljana 
oddelek za gospodarstvo 

dne 4. aprila 1953. 
G-št. 2574/53 1739 

637. 
Besedilo: »Otroški vrtec Novi trg«, 

Ljubljana, Novi trg 5. 
Naloge ustanove so: Javno pro- 

svetno delo, vzgoja šolskih otrok 
do 14 leta starosti v skladu s smo- 
tri socialistične družbe, skrb za nji- 
hov zdrav telesni razvoj ter nuditi 
otrokom pogoje za učenje. Spreje- 
ma prvenstveno otroke zaposlenih 
mater ter jih oskrbuje z delno pre- 
hrano. 

Ustanovitelj ustanove s samostoj- 
nim finansiranjem: MLO glavnega 
mesta Ljubljana, odločba Tajn št. 
118/53 z dne 15. I. 1953. 

Organ, pod katerega vodstvom je 
ustanova: MLO Ljubljana, Svet za 
prosveto in kulturo. 

MLO glavnega mesta Ljubljana 
oddelek za gospodarstvo 

dne 6. aprila 1953. 
G-št. 2580/53 1764 
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638. 
Besedilo: Dijaški  dom, Postojna. 
Naloge ustanove so: Omogočiti 

Šolanje na gimnaziji dijakom, ki pi- 
majo v kraju stalnega bivališča 
ustrezne šole, skrb za telesni raz- 
voj, smotrno učenje in vzgojo di- 
jakov. 

Ustanovitelj ustanove: LO mestne 
občine Postojna, odločba št. 2245/7 
z dne 9. XII. 1952. 

Za  ustanovo podpisuje: 
Rutar Pepca, ravnatelj, v mejah 

zakonskih pooblastil in pravil. 
OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 

dne 24. januarja 1953. 
UP-št. 96/64 1684 

639. 
Besedilo: Splošna bolnišnica, Slo- 

venj Gradec. 
Naloge ustanove so: Nuditi prebi- 

valstvu zdravstveno pomoč, prepre- 
čevati bolezni ter strokovno uspo- 
sabljati zdravnike in drugo zdrav- 
stveno osebje. 

Ustanovitelj: OLO Slovenj Gradec, 
odločba Preds št 2101/1 z dne 20. 
•. 1953. 

Gospodarski voditelj: OLO Slo- 
venj Gradec, tajništvo za ljudsko 
zdravstvo. 

Za ustanovo podpisujejo: 
dr. Simoniti Lojze, ravnatelj, Go- 

rečan  Anton,  upravitelj, Razdevšek 
Milan,    namestnik   upravnika,  SeS- 
njak Štefka,  računovodja, Kocijan- 
čič  Franc,   namestnik   računovodje. 

OLO Slovenj Gradec 
oddelek za gospodarstvo 

dne 31. marca 1953. 
Št. 8/V-137/77-53 1730 

640. 
Besedilo: Dom onemoglih, Spod- 

nja Idrijo. 
Naloge ustanove so: Oskrba starih 

•n onemoglih v domu 
Ustanovitelj ustanove: OLO Tol- 

min, odločba št. Î-18/2-1-53 z dne 17. 
I- 1953. 

Gospodarski voditelj: OLO Tol- 
min, svet za ljudsko zdravstvo in 
socialno politiko. 

Za ustanovo podpisujeta: 
Turk   Ivan,   upravnik,   in   Njcžič 

Ivica, administrator. 
ULO Tolmin, odd. za  gospodarstvo 

dne 5. marca 1953. 
6«- Št. II/4-72-3-53 1502 

Besedilo: Državna ribogojnica, 
Kobarid. 

Naloge ustanove so: Gojitev za 
Priplod raznih vrst sladkovodnih 
(salmonldnih) rib; umetno pridobi- 
vanje iker, zlasti soške postrvi in 
ßojitev zaroda za dvig staleža v 
?.krajnih rekah in potokih; uprav- 
1 Jan je kmetijske ekonomije v sklo- 
•• ustanove.' 
.ustanovitelj: OLO Tolmin,-odloč- 
ba št. 1-86/3-1952 z dne 8. IX. 1952. 

Gospodarski voditelj: Oddelek za 
gospodarstvo OLO Tolmin. 

^a ustanovo podpisuje: 
Grohar Maks, upravnik, samostoj- 

{& v mejah zakonitih pooblastil. 
^MJ Tolmin, odd. za  gospodarstvo 

dne 16. marca 1953. 
Št. 11/4-72/5-53 1590 

Register 
invalidskih podjetij 

Spremembe 
642. 

Besedilo: Invalidska obrtna de- 
lavnica, Ptuj. 

Besedilo odslej: Invalidsko pod- 
jetje »Avtokaroserija-kolarstvo«, 
Ptuj. 

Ministrstvo za finance LRS 
Ljubljana 

dne 8. januarja 1953. 
Št. 245-7-1953 1038 

643. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Žc- 

lezoles«, Tržič. 
Izbriše se Ahačič Lovro in  vpiše 
Kern Cilka, ki  sopodpisuje listi- 

ne računovodskega pomena. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana 
dne 6. februarja 1953. 

Št.   243-6S/1.-1953 1245 
644. 

Besedilo: Invalidsko podjetje »Če- 
pica«, trgovina z uniformskimi po- 
trebščinami, Ljubljana. 

Izbriše se Črnak Zalka in vpiše 
Gllnšek Lojze, knjigovodja, ki so- 

podpisuje listine računovodskega 
pomena. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo  LRS, Ljubljana 

dne 24. marca 1953. 
Št. III-113/2-1953 1666 

645. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Ko- 

larstvo-karoserija«, Maribor. 
Besedilo odslej: Invalidsko pod- 

jetje »Kolarstvo-karoserija-mizar- 
stvo«, Maribor. 

Poslovni predmet odslej: Izdelo- 
vanje in prodaja kolarskih izdelkov 
in karoserij na debelo in drobno, 
vsa dela mizarske stroke. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. admnlnistracijo LRS, Ljubljana 

dne 26. marca 1953. 
Št.   III-268/1-1955 1667 

Zadružni register 

Vpisi 
212 

Besedilo: Zadružno podjetje »Me- 
sopromet«, Trbovlje. 

Podjetje je bilo ustanovljeno na 
podlagi sklepa izrednega občnega 
zbora Okrajne zadružne zveze v Tr- 
bovljah z dne 25. XII. 1952. 

Poslovni predmet: Odkup in kla- 
nje živine, prodaja mesa in mesnih 
izdelkov na drobno v lastnih mes- 
nicah. 

Za podjetje podpisujejo: 
Velkavrh • Jože, upravnik, Imperi 

Ivan in Gošnlk Ivan, nameščenca, 

vsi v Trbovljah, po zakonitih poob- 
lasfilih. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 13. marca 1953. 

Zadr VII 55/10 2974 
213. 

Besedilo: Zadružno trgovsko pod- 
jetje »Rastlina Gorica — • Export 
importe v Šempetru pri Gorici. 

Poslovni predmet: Trgovina s sve- 
žim in suhim sadjem, zelenjavo, 
zdravilnimi zelišči, gozdnimi sadeži, 
južnim sadjem in drugimi kmetij- 
skimi pridelki. 

Podjetje je bilo ustanovljeno na 
podlagi sklepa rednega zbora OZZ 
Gorica z dne 22. VI. 1952. odločba 
OZZ Gorica, št. 188/1-52 z dne 16. 
IV. 1952, dovoljenja OLO Gorica št. 
3401/1 z dne 30. IV. 1952 v zvezi s 
pooblastilom Državnega sekretaria- 
ta za narodno gospodarstvo FLRJ, 
št. 2735 z dne 20. II. 1953. 

Podjetje je pod operativnim 
upravnim vodstvom Okrajne za- 
družne zveze Gorica. 

Pooblaščenci za podpisovanje so: 
Cotič Josip, direktor, Renče 239, 

Cljan Stanislav, komercialist, M;ren 
250, Vodopivec Herman, komercia- 
list, Šempeter 66, Bukinis Anton, ra- 
čunovodja. Stara gora 38. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 2. aprila 1953. 

Zadr VIII/32-2 3209 

Spremembe 
214. 

Besedilo: Živinorejska zadruga z 
o. j., Mrzlik. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
z dne 18. V. 1952 se izbrišejo De- 
kleva Leopold, Medved Franc, Volk 
Franc, Žnidaršič Jakob, Cucek Ka- 
rol in Biščak Anton, vpišejo pa no- 
voizvoljeni člani upravnega odbora: 

Volk Anton, Suhorje 32, predsed- 
nik, Morel Franc, Nova Sušica 53, 
Benigar Anton, Nova Sušica 5, Tre- 
beč Anton, Ostr. Brdo 52, Dekleva 
Jakob, Mala pristava 4, Šušelj An- 
ton, Gor. Košana 42, kmetje. 

Zadr 1•16-4 3199 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Postojna. 

Na občnem zboru 8. III. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila. 

Delež znaša 500 din, delež družin- 
skega člana zadružnika 20 din. Član 
odgovarja za obveznosti zadruge z 
lOkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma dru- 
žinskega deleža. Upravni odbor se- 
stavlja 7 do 11 članov. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
z dne 8. III. 1953 se izbrišejo Vadnal 
Josip, Otoničar Matija, Poropat An- 
ton, Bizjak Viktor, Geržina Andrej 
in Baraga Jože, vpišejo pa se novo- 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Poropat Jože, Mali Otok 1, Vad- 
nal Ludvik, Veliki Otok 18, Bizjak 
Matija, Hrašče 24, kmetje; Čehovln 
Anton, nameščenec, Postojna, Jam- 
ska 25, Baje Franc, nameščenec, Po- 
stojna,  Tržaška  18,  Kranjc  Karel, 
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Postojna,     Jenkova    13,    Ogrizek 
Franc, Postojna, Tomšičeva 2, kmeta. 

Zadr IV/10-29 3200 
Besedilo: Kmetijska živinorejska 

obdelovalna zadruga »Janka Pre- 
mrla- Vojkac v Zadlogn. 

Po sklepu občnega zbora 21. II. 
1953 je zadruga prešla v likvidacijo. 

Besedilo: kakor doslej, s pristav- 
kom »v likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Habe Franc, Zad- 
log 36, Majnik Franc, Bela 2, Rup- 
nik Franc, Zadlog 20, p. Črni vrh. 

Zadr "VH/166-6 3208 

Razglasi sodišč 

I 173/52-17 
Dražba 

3015 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 26. marca 195ß. 

215. 
Besedilo: Zadružno odkupno pre- 

delovalno podjetje >Klavnica<, Tol- 
min. 

Izbriše se Kavčič Viktor, in vpiše 
Hvala Pavla, knjigovodja, Tolmin, 

Zalog 8, ki  podpisuje  v  finančnih 
zadevah skupaj z upravnikom. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 1. aprila 1953. 

Zadr VIII/28-9 3203 

V izvršilni stvari prisilne dražbe 
zahtevajoče stranke Piskar Pavle 
iz4 Ljubljane, Tržna ul. št. 5 zoper 
zavezano stranko Curk Alojza, 
Polje 81 bo dne 7. maja 1953 ob 10. 
uri pri tem sodišču, v sobi št. 44 

.dražba nepremičnin, zemljiška knji- 
ga Moste, vi. št. 723. centina vred- 
nost 695.332 din, najmanjši ponudék 
463.688 din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale draž- 
be, je treba priglasiti pri sodišču 
najpozneje pri dražbenem naroku 
pred začetkom dražbe, sicer bi se 
jih ne moglo več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražltelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Sicer   se   opozarja   na   dražbeni 
oklic na uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče I v Ljubljani 
dne 20. marca 1953. 

Oklic dedičem 
na] v danem roku priglasijo sodišču 
svoje dedne pravice ali imenujejo po- 
oblaščenca, ker Jih bo clcer pri zapu- 
ščinski razpravi zastopal skrbnik, nespre- 
Jetl deleži pa bodo izročeni državi ozi- 
roma Jih bo za dediče, ki so znani, a 
neznanega   bivališča,   hranil   skrbstveni 

organ. 
0 189/52-3 887 

Križaj Peter, tov. upokojenec z 
Jesenic, Dobravska 11 je 17. II. 1946 
umrl brez oporoke in je zapustil 
hišo in nekaj zemljišč na Jesenicah 
pod vi, št. 181, 218 in 338 k. o. Ja- 
vornik. Ali obstojajo poleg vdove 
še kaki zakoniti dediči, ni znano. 
Skrbnik je Gostič Milan, uslužbenec 
pri tem sodišču, priglasitveni rok 
za neznane dediče: šest mesecev od 
te objave. 

Okrajno  sodišče  v  Radovljici 
dne 3. novembra 1953. 

Izbrisi 
216. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Kotredež. 

Zaradi združitve s Kmetijsko za- 
drugo z o. j. Zagorje ob Savi. 

Besedilo:   »Hmezad«,   hmeljarska 
zadruga z o. j. v likvidaciji (Žalec). 

Zaradi končane likvidacije. 
Zadr VI 129/9 2973 
Zadr VII 70/6 2972 

Okrožno sodišče Celje 
dne  19. marca  1953. 

»17. 
Besedilo:   Kmetijska   zadruga   v 

Kalu-Koriinici. 
Zaradi   pridružitve   h   Kmetijski 

zadrugi Bovec. 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 12. marca 1953. 
Zt 185/48-18 2873 

218. 
Besedilo: Kmetijska  živinorejska 

delovna zadruga >27. april« Dole. 
Zaradi   pridružitve   h   Kmetijski 

eadrugi z o. j. v Doleh. 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 20. marca 1953. 
Zt 2/51-7 2998 

Vpisi 
219. 

Besedilo: Gostilna Mavric Marija 
(Spodnja Kanomlja, Idrija). 

Imetnik: Mavric Marija. Sp. Ka- 
nomlja 26. 

Obratni predmet: Izvrševanje go- 
•tiinlčarske obrti. 

Okrožno sodišče r Gorici 
dne 2. aprila  1952. 

Razne objave 

Oklic o skrbnikih in razpravah 
Postavljeni skrbniki bodo v tožbah za- 
stopali tožence, katerih blvalluče ni zna- 
no, na njihovo nevarnost In stroike, 
dokler se sami ae zglasljo ali ne Ime- 

najejo pooblaščence. 
Tožbe na razvezo zakona: 

G 252/53-5 3241 
Oblak Maksimilijan, kapetan JLA, 

Ljubljana, Večna pot 23, proti Ob- 
lak Ani, rojeni Čemernik, sedaj ne- 
znanega bivališča. Razprava bo 6. 
maja 1953 ob 8. url pred tem sodi- 
ščem v sobi št. 124/11. Skrbnik je 
Jovan Milka, državna uslužbenka, 
Ljubljana, Kidričeva 8/a. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 4. aprila 1953. 

G 831/52 3210 
Guštin Julij, komercialist v Ma- 

riboru, Grajski trg št. 1, proti Gu- 
štin Pavli, zasebnici v Zürichu, 
Švica. Skrbnik odsotni je dr. Bergoč 
Jože, odvetnik v Mariboru. Razpra- 
va bo 30. IV. 1953 ob 8. uri, v sobi 
št. 58• okrožnega sodišča v Mari- 
boru. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 3. aprila 1953. 

Amortizacije 
Uvede se postopanje za amortizacijo 
vrednotnlc, katerih Imetniki se pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodliču svoje 
pravice, sicer se bodo vrednotnlo« Izrekle 

ta neveljavne. 
I R 115/62-5 244 

Škoflek Tilka, gospodinja, Trbov- 
lje Loke 259, prosi za amortizacijo 
police zavarovanca Gobca Leopolda, 
št. 236694 Dri Državnem zavaroval- 
nem zavodu z zavarovalno vsoto 
24.300 din. Priglasitveni rok: dva 
meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 9. januarja 1953, 

Poziv upnikom in dolžnikom 
naj   v   dan;m   roku   priglasijo   terjatve 
oziroma   poravnajo  svoje  obveznosti   do 
oodjetl]    v    likvidaciji,    sicer    so    bodo 

dolgovi sodno Izterjali 
3226 

Kmečka delovna zadruga Ljub- 
ljana, črna vas, je po sklepu obč- 
nega zbora zadružnikov dne 7. VIII. 
1952 prešla v likvidacijo. Priglasit- 
veni rok: 30 dni od te objave. 

Likvidacijska   komisija 

Izgubljene listine 
prek lic a jejo 

Ažman Pavk, Ljubljana, osebno 
Izkaznico, reg. št. 40394/51, ser. št. 
F-0062704, izdano v Ljubljani.   3321 

Bajec Jožica, Trzin 115, spričeva- 
lo o dovršenem izpitu šiviljske stro- 
ke leta 1949 na Obrtni soli v Ljub- 
ljani. 3522 

Baneš Boris, Kobarid, Trg svobo- 
de 18, osebno izkaznico, reg. št.12425, 
ser. štev. 0391135, izdano v Tol- 
minu. 3308 

Bala Jožef, Podgraje 35, p. II. Bi- 
strica, osebno izkaznico, reg. št. 
10316, izdano v II. Bistrici .        3266 

Belak Ivan, Planina 8, osebno iz- 
kaznico, reg, Štev. 8121, ser. štev. 
0670936. ,. 3368 

Belak Jožef, Planina 8, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 11468, ser. štev. 
0683304. 3367 

Bobovnik Franc, Sv. Pankrac 162, 
osebno izkaznico, reg. št. 22215, ser. 
št. 0664631. 3366 

Brave Martin, Ponikva 3, osebno 
izkaznico, reg. Štev. 27809, ser. štev. 
0635230. 3364 

Bremec Matilda, OZZ Šempeter 
pri Gorici, preklic o izgubljeni oseb- 
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ni izkaznici, reg. et. 39362, ser. štev. 
0293973, Izdani v Gorici, objavljen 
v Uradnem listu LRS. št. 1/53, ker 
se je našla. 

Burnik (Viktor) Ljudmila. Ljub- 
ljana, osebno izkaznico, reg. štev. 
67856/51, ser. štev. 0090166, izdano v 
Ljubljani. 8229 

Butinar Margareta, Celje, Savinj- 
sko nabrežje 8, osebno izkaznico, 
leg. št. 11944. ser. št.O60O077.     3365 

Cep Marija poročena Lavrič, Ma- 
ribor, Tezno, Taborišče I, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 46018, ser. številka 
0048133, izdano 1951 v Mariboru. 3101 

Ciringer Marija, Ravne na Koro- 
škem, osebno izkaznico, reg. štev. 
9840, ser. št. 0274550, izdano v Slo- 
venjem Gradcu na ime Hrvatski 
Marija, Trbonje. 3343 

Ćakš Rudolf, Ljubljana, Polako- 
•va li, osebno izkaznico, reg. štev. 
13747/51, ser. šta F-0056057, izdano v 
Ljubljani; prometno knjižico za to- 
vorni avtomobil znamke TAM, 8 ton- 
ski, z evid. št. S-397; izkaznico sin- 
dikalne podružnice trg. podjetja 
>Prehrana«, Ljubljana in vojašjčo 
knjižico, izdano od vojaškega, od- 
seka v Zagrebu. ' 5252 

Čokan Kazimira, Dobrava pri Ce- 
lju 52, osebno izkaznico, reg. štev. 
15804  ser. št. 0606310. 3369 

Dokojc Mirko, Celje, Jetniška 8, 
osebno izkaznico, reg, st. 16819, ser. 
st. 0606924. 3370 

Fajdiga Janez, Dobje, Lase 4, 
osebno izkaznico, reg. št. 976. ser- 
ste. 0638286. 3371 

Fidell Alojz. Stara Sušica, p. Ko- 
šana, osebno izkaznico, reg. št. 11943, 
ser. št. F-0622253, izdano v Postoj- 
ni. 3245 

Fiere Anton, Kamnik, Šutna 29, 
osebno izkaznico, reg. št. 25953, ser. 
st. 4471863, izdano v Kamniku. 3404 

Furlan Franc Rudolf, Ljubljana, 
vojaško knjižico, izdano od vojaške- 
ga okrožja Ajdovščina. 3220 

Gašperšič Antonija, Ljubljana, 
Rostro 18, osebno izkaznico, reg. št. 
fp, ser. št. 0122778, izdano v Ljub- 
•jani. 3221 

Gobec Jožef, Rogaška Slatina 80, 
osebno izkaznico, reg. št. 8357, ser. 
at. 0778316. 3373 

Goleš Karel, št. Vid pri Grobelnem, 
osebno izkaznico, reg. št. 36906, ser. 
«t.067U16. 3351 

Gozdno gospodarstvo, Celje, pro- 
sano knjižico za avto >Fiatc 1100- 
b •7-65. 3352 

Grabar Hilda, Celje. M. Kranjče- 
Ja \ osebno Izkaznico, reg. ät.13842, 
se£ št. 0604148. 3372 
lit raaič Katarina rojena Rus, Met- 
J££ 14,/ osebno izkaznico, reg. štev. 
^•.ser. št. 0487219, izdano v Čr- 
nomlju. 3311 

„„V/egorčič Anton, GAP Kočevje, 
r}Q- tablico, St. S-3912 motornega 
Kojesa znamko »Albione. 3037 

' G^jegorič Antonija, Zemelj 6, p 
gradac v Beli Krajini, osebno iz- 
Panico, •••. št. 4501, ser. št. 0487811. 
"zaano v Črnomlju. 3038 
n,.jegorič    J« nez,    Zemelj    6.    p. 
'fadac v Beli Krajini, osebno iz- 

kaznico, reg. št. 4500, ser. št. 04S7810, 
Izdano v Črnomlju. . 3039 

Habjan Danica, Ljubljana, Po- 
ljanska 6, osebno izkaznico, reg. št. 
5482, izdano v Kamniku. 3230 

Hafner Marija, Ljubljana, Poljan- 
ska cesta 54, osebno izkaznico, reg. 
št. 85707/53, ser. št. F-0108017, izda- 
no v Ljubljani 3231 

Hirsch Emil, Negonjce 36, osebno 
izkaznico, reg. štev. 23124, ser. štev. 
0668540. 3374 

Honerlein Friderik (Mirko), Ljub- 
ljana, Za gradom 1, osebno izkazni- 
co, reg. št. 16208/50, ser. št. F-0058518, 
izdano v Ljubljani. 3253 

Horvat Aleksander, Središče 19, 
M. Sobota, osebno izkaznico, reg. št. 
10778, ser. št. 0092388. izdano v M. 
Soboti. 3086 

Hrastnik Frančiška, Ljubljana, 
Galjevica, osebno izkaznico, reg. št. 
4742. ser. št. F-0615052, izdano v 
Postojni. 3254 

Hrušovar Franc, Novo Celje, 
osebno izkaznico, ret,, št. 20663, ser. 
št. 0659576. 3353 

Imcnšek Terezika, Zabukovca 45, 
osebno izkaznico, reg. št. 19625, ser. 
št. 0760985. 3354 

Jakopič Angela, Celje, Krožna 
pot 2, preklic o izgubljeni osebni 
izkaznici, reg. štev. 11665, ser. štev 
0599798, objavljen v Uradnem listu 
LRS, ker se je našla. 3400 

Jane Angela, Maribor, Pobreška 
38, osebno izkaznico, reg. št. 35181, 
ser. štev. 0042118, izdano v Mari- 
boru. 3285 

Jančič Anton, Šentjur, Botričnlca 
26, osebno izkaznico, reg. št. 38407, 
ser. št. 0675917. 3376 

Janžcvcc Jožefa, Zameško 22, p. 
Št. Jernej, osebno Izkaznico, ser. 
št. 0325564. 3242 

Jenšterle Jurij, Ljubljana, Zrinj- 
skega 6, osebno izkaznico, reg. št. 
70833/51, ser. št. F-0093143, izdano 
od MLO Ljubljana. 3255 

Jecel Leopoldln, Šmarje pri Jel- 
šah 18, osebno izkaznico, reg. št. 
4130, ser. št. 0786480. 3375 

Jeretina Anton, Rodice 58, osebno 
izkaznico, reg. st. 11089, ser. štev. 
0457399, izdano,v Kamniku.       3233 

Jesihar Terezija, Črnuče, osebno 
Izkaznico, reg. št. 11796, ser. štev. 
01700100. 3256 

Kadunc Ana, Šmarje-Sap, osebno 
izkaznico, reg. št. 17025, ser štev. 
0154067, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 3297 

Kastelic Antonija, Zalog pri Škof- 
ljici 1, osebno izkaznico, reg. štev. 
33284, ser. št. 0159294. 3257 

Kastelic Slavko, Novo mesto, Za- 
grebška 10, osebno Izkaznico, ser. 
št. 0317518. '3243 

Kodrič Drago, črešuievec 32 pri 
Slov. Bistrici, osebno izkaznico, reg. 
št. 30775, ser. št. 065625, Izdano od 
OLO Slov. Bistrica.     . 3291 

Kolbl Uršula, Celje, Mariborsko 
2, osebno Izkaznico, Teg. št. 681, ser. 
«t. 0591020. 3377 

Kos Nikolaj, Rut, okraj Tolmin, 
osebno izkaznico, reg. št. 1647, ser. 
št. 0254357, izdano v Tolminu.   3016 

Kozar Alojzija, Plitvički vrh 86, 
p. Gor Radgona, osebno izkaznico, 
reg. št. 4194/1, ser .št. 0060893.   2311 

Kračun Stefan, Konjice, Konjiška 
vas 48, osebno izkaznico, reg. štev. 
20843, ser. št. 078703. 3579 

Kresnik Leopold, Šentjur 50, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 3729. ser. štev. 
0791070. 3355 

Kresnik Štefka, Teharje, Bukov- 
žlak 44, osebno izkaznico, reg. štev. 
11502, ser. št. 0685320. 5578 

Krt Jože, Maribor, Tezno, Inter- 
nat »Šuk«, diplomo o izvršenem iz- 
pitu strugarske stroke Šole učen- 
cev v gospodarstvu 1. 1950, >TAM<- 
Maribor. 3288 

Kukovič Adolf, Zadobrova 24, šo- 
fersko izkaznico št. 1955. 3402 

Kurent Terezija, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 50559/51, ser. 
številka F-0072569, izdano v Ljub- 
ljanlv 3525 

Kušar Milena, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 15717-51, ser. štev. 
F-0056027, izdano v Ljubljani.   3254 

Lednik Elizabeta, Petrovce, Ruše 
8, osebno izkaznico, reg. št. 20781, 
ser. št. 0659694. 3380 

Levnn Leonardo, gozdni delavec, 
KDZ Nemška Loka pri Kočevju, p. 
Stari trg ob Kolpi, izkaznico tujih 
državljanov, izdano v Kočevju, reg. 
št. 75-010075. 5212 

Logar Robert, Ljubljana, Dalma- 
tinova 7, osebno izkaznico, reg. št. 
47404/51, ser. št. F-0069714, izdano v 
Ljubljani. 3324 

Logonder Tomaž. Grenc 14, p. .^k. 
Loka, osebno izkaznico številka 
39877. 3275 

Lukažič Ivanka, Celje, Maribor- 
ska 99, preklic o izgubljeni osebni 
izkaznici, reg. št, 9311, ser. številka 
0600497,. objavljen v Ur. listu LRS, 
ker se je našla. 3401 

Makovec Zdravko, Ljubljana, 
Trsten Jakova 2, sindikalno knji- 
žico. 3258 

Martinis Matilda, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 69720/51, izda- 
no v Ljubljani. 3259 

Merlak Janez, Ljubljana, evid. 
tablico za motor znamke >Zertum<, 
št. S-973. 3235 

Mestno podjetje >Meso-promet«, 
Slov. Bistrica, evid. tablico št. 6521 
za tovorni avtomobil, izdano v Ma- 
riboru. 3287 

Mirnik Drago, škofja vas, Lesko- 
yec 27, osebno izkaznico, reg. štev. 
41975, ser. št. 0690117. 5382 

Mlakar Ida, Maribor, Trdinova 
7, osebno izkaznico, reg. št. 32083, 
ser. štev. 0024023, izdano v Mari- 
boru. 3293 

Mptaln Stanko, Mostečno 10 pri 
Ptuju, osebno izkaznico, reg. štev. 
17006, ser. št. 0770526, izdano v Polj- 
čanah. 3292 

Možgon Marija, Šentjur, Vrbovo 
2, osebno izkaznico, reg. št. 38922, 
ser. št. 0679432. 3381 
v Nalič M. Sakib, Ljubljana, spri- 
čevalo I. razreda učiteljske šole v 
Tuzli iz leta 1944. 3260 

Nasti'5 Cilka, Škofja Loka, izkaz- 
nico za znižano vožnjo na želeenl- 
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ci, št. V-204763, izdano od Vojne po- 30372, ser. št. 0324672, izdano v No- 7941  za  vozilo   znamke   »Unimog«. 
šte Škofja Loka.                         5236 vem mestu.                                   3222 last   »Rastline«,   Šempeter pri Go- 

Nastič Slobodan, Škofja Loka, iz- Rogan Andrej, Grad 41, Prekmur- rici. 3045 
kaznioo za znižano vožnjo na želez- je, osebno izkaznico, reg. št. 27562, Teršek Ernest, Radezelj pri Sliv- 
nici, št. V- 53175, izdano od Vojne ser. št. G-0109272, izdano v M. So- nlci, osebno izkaznico, reg. št. 1272, 
pošte Škofja Loka.                       3257 boti.                                                  3213 ser. št 0588882, izdano od OLO Ma- 

Novak    Franc,    Celje,   Breg    18, Rolih Viktor, roj. 16. II. 1909, Za- ribor okolica.                                3289 
osebno izkaznico, reg. št. 17820, ser. rečje  50,  Ilir.   Bistrica,  osebno  iz- Troha   Jože,   Babno   polje  41,  p. 
št. 0608122.                                      3383 kaznico,   reg.   št.  9558,   ser.   št.   S- Stari  trg  pri   Rakeku,   osebno   iz- 

Oblak  Olga  rojena Lazar,  Ljub- 0356868.                                            3091 kaznico,   reg.  št.  10963,  ser.  št.  F- 
Ijana, Tržaška 104, osebno izkazni- Rozman Marija, Slivnica, Sv. He- 0627273, izdano v Postojni.         3027 
co, reg. št. 46054/51, ser. št. F-0068364, lena 7, osebno izkaznico, reg. štev. Tumpej  Marija,  Lovrenc  na  Po- 
izdano v Ljubljani.                      3261 8498, ser. št. 0778457.                    5390 horju,  osebno  izkaznico,  reg.  štev. 

Ogorevc   Ivan,  Celje,   Plečnikova Rupnik Emil, Celje, Teharska 11. 25718, ser. št. 0021446. izdano v Ma- 
14, šofersko knjižico št. 350.        3357 osebno izkaznico, reg. št 11552, ser. riboru.                                             3290 

Ocvirk Jožef, Grobelno 51, osebno št. 0599685.                                      3360 Turjak  Ivan,   Laško,   Št.  Rupert 
izkaznico,  reg.  št. 37559,  ser.  štev. Rus  Ana,  Grajena  6 pri    Ptuju, 110. osebno izkaznico, reg. št. 12217, 
0672069.                                            3384 osebno izkaznico, reg. št. 13927, ser. ser. št. 0686035.                               3394 

Ogrizek  Janez,   Rogaška Slatina, št. 0255241.                                    2965 Turštč  Jože, Bezuljak  35, p.  Be. 
Cerovec  17, osebno izkaznico,  reg. Ruta. Franc in Rutar Jelena, No- gunje pri Cerknici, osebno izlkazni- 
št. 9088, ser. št. 0779047.               3356 žice   pri   Kamniku   št.  46,  preklic co, reg. št. 17239, ser. št. F-0627549, 

Okrajna lesna industrija Mesti- o izgubljenem potnem listu, ve- izdano v Postojni. 3180 
nje, prometno dovoljenje motorne- ljavnem do 1. 1952 7• potovanje v Urbanček Otmaj, Dramlje, Sve- 
ga vozila št. 10720/50, evid. št. S Italijo, objavljen v Uradnem listu telko 5, osebno izkaznico, reg. štev. 
4954,  št.  okvira  478820.               3403 LRS, št. 7/55 s dne 19. III. 1953, ker 53825, ser. št. 0681943.                   3596 

Palčič   Blanka,    Ljubljana,   blok se je našel.                                     5298 Uresk Alojz, Podgora 38, Šentvid, 
Litostroj, osebno izkaznico, reg. št. Rutar Milan, Ljubljana, osebno ob- šofersko amatersko knjižico, izdano 
22057,   izdano od   OLO  Celje  oko- mejno izkaznico,  reg.  št. 9655,  ser. v Ljubljani.                                   3301 
lica.                                                  3262 št. 0262365, izdano v Tolminu.   3191 Urlep   Justina,  Prožinska  vas 21, 

Pangerl   Jernej,    Celje,    Začret, SAP Ljubljana, evid. tablico štev. osebno izkaznico, reg. št. 381222, ser. 
osebno izkaznico, reg. št. 44876, ser. S-420 avtobusa >Fiat«, tipe 666. 3299 št. 0675652.                                      3395 
št.  0644987.                                      3385 Sekula Marija,  Novo  mesto,   De- Vrabl  Anton,  Senčak  31,  p.  Jur- 

Pavl   Jože,   Vransko,   Praproče  2, frančeškijeva   2,   osebno   izkaznico, šinci,  osebno   izkaznico,   reg.  štev. 
osebno izkaznico, -reg. št. 9941. ser. ser. št. 0336566.                              3244 32390, ser. št. 0276100.                  3057 
št. 0678756.                                   "  5358 Sever Jože, Ljubljana, osebno iz- Vrečko   Marija,   Maribor,    Melje, 

Peče   Marta,   Maribor,   Delavska kaznico,  reg. št. 65390/51   ser. štev. Heroja   Šaranoviča  22,   osebno   iz- 
57, osebno izkaznico, reg. št 50698, F-O0877O0, izdano v Ljubljani.   3238 kaznico, reg. št. 40132, ser. številka 
ser.    št.   0051228,   izdano   v    Mari- Sevnik   Urban,   Celje,   Zidanško- 0037878, izdano v Mariboru.       3295 
boru..                                               3284 va 26, osebno  izkaznico, reg. štev. Vunder   Štefan,   Velenje,   Prelska 

Pernek   Jožica,   Maribor,   Košaki, 15685, ser. št  0606191.                 3391 35, osebno izkaznico, reg. št 39569, 
Šentiljska   155,   osebno   izkaznico. Skale Nežika, Slov.  Konjice  107, ser. št. 0680079.                             3397 
reg. št. 14473, ser. št. 0276255, Izdano' osebno  izkaznico,  reg.  št   647,  ser. Zaje Ivan. Zgornja Zadobrova 1. 
y Ptuju.                                        3286 št. 0672091.                                    3392 vojaško   knjižico,  izdano  od  voja- 

Peterca    Marija,    Dobrunje    32, Skandali Tula, Ljubljana, Poljan- škega okrožja Užice, Srbija.     3225 
osebno izkaznico, reg. št. 1017, ser. ska 6, osebno  izkaznico,  reg. štev. Zalokar Jožefa,  Celje, Sp. Hudi- 
St. 0159320, izdano oa OLO Ljublja- 8671/50, ser. št. M-0142241, izdano v nja  9, osebno  izkaznico,   reg.  štev. 
na okolica.                                     3263 Dubrovniku.                                   3239 43054, ser. št. 0387344.                  3365 

Pihler Franc, Maribor, Jezdarska Starčič Rozalija, Vihre, p. Cerk- Zalokar Jožefa,  Celje,  Sp. Hudi- 
8, osebno  izkaznico, reg.  št. 47035, lje ob Krki, osebno izkaznico, reg. no izkaznico, reg. št. 27738, ser. št. 
ser.  št.  0042265,  šofersko  izkaznico št. 22927, ser. št. F-0401257.         5280 0475648, izdano v  Kamniku.      3302 
I. reda, izdano v Mariboru, promet- Stokovnik Znanoslav, RaSica, Be- zeme Jože, Zagred 128, osebno iz- 
no knjižico za tovorni avto znamke lovo 46, osebno izkaznico, reg. štev. kaznico   ree   št  14965   ser   številka 
»Ford«, evid. št 5656.                   3296 19044, ser. št. 0654556.                    3361 0638877"                          '                 3398 

Pižent  Marjan   Nanos  23,   okraj »Stol«,  tovarna   upognjenega  po- Zupane Ana, Ljubljana, osebno iz- 
Gorica, osebno izkaznico, reg. štev. mstva, Kammk, evid. tablico za pol- kaznico   ree   št   61210/51   ser  št  F- 
26462, ser. št  0524140                  3515 tovorni avtomobil znamke DKW, št 0083520,'izdano v Ljubljani.   '    3303 

Planine   Milan,   Celje,   Breg   18, S 990.                                             3300 s„.„i, pmJi;;0  QlW.na ,, „«.„unn 
osebno izkaznico   reg. št 2484. ser. ,  StundI    Katarina,    Maribor,    Po- ,,£f#Jf•}lJ\•±>*lC* :*Ä 
št. 0595818.                                      3559 brežje, Geršakova 50, osebno izkaz- ÌìSS"00' reg' &t' 8802, Ser'        ,,•• 

Plevnik  Ana, Šmarje pri  Jelšah, nico, reg. št. 47241. ser. št 0042489, u"ö<oa-                                          «*7 
osebno izkaznico, reg. št. 5975. ser. izdano v Mariboru.                      3294 Železniško  gradbeno  podjetje J*. 
št   0786325.                                    5387 Šket   Jelena,   Celje,   Jenkova   1, 14 v  Ljubljani,  prometno  knjižico 

Poljšak      Doroteja,     Ljubljana, osebno Izkaznico, reg. št 14778, ser. za tovorni avto cisterno GMC, in- 
osebno  izkaznico,  reg.  št. 64122/51, št. 0605084.                                      5362 Tintama  Št' 957' xeg' itevilka C/A" 
ser.  št.  F-0086432.                       3264 škorjanc  Karel, Celje.  Zabukov- ^0-.,     .,   ±      „ ,  .    ,    „ , 5i. 

Podlesnik  Valentin,  Vransko, Se- ca  14, osebno  izkaznico, reg. štev. Žmdar Martin, Bitnje 10, Boh. •; 
lo 5  osebno izkaznico, reg. št. 8828, 41785, ser. št. 0689925.                  3393 strica, preklic o izgubljeni  osebni 
ser 'št 0674643.                             3588 škrl Andrej, Poljane 10 pri Šent- izkaznici,   reg.  št.  17251,  ser.  štev. 

Poteko Anica, Vojnik 60, osebno vidu, knjižico za kolo znamke »Ad- 0809161,    o    vozniškem    dovoljenju 
izkaznico,  reg. št  45681, ser.  štev. 1er«.                                               3240 (amatersko) št 295 in prometni knji- 
0648492.                                          5389 Šuligoj Jožef, Nova Gorica, Ulica £••   evid. st. S-3202, objavljeno  v 

Prah Ema, Rogaška Slatina, Irje, IX. korpusa 271, osebno izkaznico, Ur. listu LRS, ker so se našle.    3265 
psebno izkaznico, reg. št. 13240, ser. reg. št. 40855, ser. št. 0300221, voz- Žnuder   Justta,   Maribor,    Rošpoh • 
št 0765200.                                      5386 niško knjižico za poklicnega šofer- 87, osebno izkaznico, reg. št 42429, 

Ravbar Vinko, Ljubljana, Gradi- ja, reg. št. 268. kat. A, Be-Ce-De in ser. št. 0044630, izdano od OLO Ma- 
scè 8,  osebno   izkazneo,  reg.  štev. prometno  dovoljenje,   evid.    št.   S- ribor okolica                                  3283 

Izdaja  »Uradni  Ust  LHS« « Direktor ta  odgovorni   .irednlk:   dr. Hastko  Mocnlls  —.  Usua  tiskarna   »Toneta  Tomšiča» 
X LJubljani 
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Osnova                      % Davek 
265.000                       61.37 162.640 
270.000                       61.90 167.140 
275.000                       62.41 171.640 
280.000                       62.91 176.140 
285.000                        63.38 180.640 
290.000                       63.84 185.140 
295.000                       64.28 189.640 
300.000                        64.71 194.140 
305.000                        65.13 198.640 
310.000                       65.53 203.140 
315.000                        65.92 207.640 
320.000                       66.29 212.140 
325.000                       66.66 216.640 
330.000       •'              67-01 22U40 

335.000                       67.35 225.640 
340.000                       67.69 230.140 
345.000                        68'01 m640 

350.000                       68-33 23£U40 

355 000                       68-63 243.640 
360'.000                        68'93 248•40 

365.000                       69-22 252.640 
370.000                       6950 257•40 

375.000                       69'77 261-640   • 
380.000                        7004 266•4° 
385.000                        70'30 270-640 

390.000                        70-55 275•40 

395.000                        70'79 279'640 

400.000                       71-«4 284•40 

405.000                       71'27 288-640 

410.000                        71-50 293.140 
415.000                        71-72 297'640 

420.000                        71-94 302.140 
425.000                        ?2-15 306.640 
430.000                        72-36 311.140 
435.000                        72.56 315.640 
440.000                        72.76 320.140 
445.000                        ?2.95 324.640 
450.000                        73.14 329.140 
455.000                       73.33 333.640 
460.000                       73.51 338.140 
465.000                        73.69 342.640 
470 000                        73.86 347.140 
475.000                        7403 351.640 
480.000                        74.19 356.140 
485.000                        ?4.36 360.640 
490.000                        74.52 365.140 
495.000                       74-67 369.640 
500.000                       74-S3 374.140 

pri osnovi nad 500.000 od razlike 90%, to je, od vsa- 
kih nadaljnjih 5.000 din osnove še 4.500 din več. 

Če gre za mešane dohodke (od poklica In od pre- 
moženja), se obračuna davek na način, ki je pred- 
pisan za obdavčitev mešanih dohodkov za obrtniška 
gospodarstva. 

VI 
Naslednji davčni zavezanci plačajo davek v stal- 

nem zneski* oziroma v odstotku od dobitka ali od 
Prometa: 

1. postrežčkl, Žagarji, ulični prodajaj« časopisov, 
snažilci obutve in podobni delavci plačajo davek v 
stalnem znesku: 
a) v krajih do     5.000 prebivalcev 600 din na leto 
b) v krajih do   20.000 prebivalcev 900 din  na leto 
c) v krajih do    50.000 prebivalcev 1200 din  na leto 
d) v krajih do 100.000 prebivalcev 1800 din  na leto 
e) v krajih nad 100.000 prebivalcev 2400 din na leto 

2. dobitniki stav na dirkah in drugih prireditvah 
po stopnji 10% od dobitka; 

3. potujoča zabavišča 6% od prometa; 
4. vsi drugi potujoči obrati v stalnem letnem 

znesku 1200 din. 
Od dohodkov od dela, za katere plačajo davek 

v stalnem znesku, ne plačajo osebe iz 1. točke pro- 
metnega davka. 

Obračunana dohodnina so zmanjša: 
a) za 5% za vsakega vajenca, ki so še ne uči 

dve loti; 
b) do 30% obrtniškim gospodarstvom, ki so 

ukvarjajo z umetno obrtjo. 
Odstotek znižanja po točki b) določi davčna ko- 

misija ob upoštevanju gospodarskih razmer vsakega 
posameznega  obrtniškega   gospodarstva. 

Za umetne obrti se štejejo zlasti umetno kovaštvo 
in ključavničarstvo, kiparstvo, rezbarstvo, pasarstvo* 
in štukaterstvo. 

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. 
Obrtniku, ki je trajno bolan in dela zaradi bo- 

lezni s plačano delovno silo, se ob pogojih točke a)' 
četrtega odstavka dohodnina ne poviša, ob pogojih 
točke b), c) in č) četrtega odstavka pa se poviša samo 
za 5 %, 10 % oziroma 15 % ; za 20 % pa se poviša 
dohodnina obrtniku, ki ima 5 ali več plačanih delov« 
nih sil. 

Obrtniškim gospodarstvom, ki imajo poleg do- 
hodkov od obrtne dejavnosti tudi dohodek Iz kme- 
tijstva, se odmeri davek Po ustreznih lestvicah glede 
na vrsto dejavnosti, upoštevajoč pri obeh lestvicah 
odstotek, ki ustreza seštevku dohodkov Iz obrtne de- 
javnosti In kmetijstva. 

Na enak način se odmeri davek kmetijskim go- 
spodarstvom, ki imajo poleg osnovne dejavnosti tudi 
dohodke od obrti. 

Obrtniška gospodarstva, ki imajo poleg dohodkov 
od obrti in drugega pridobitnega dela tudi dohodke 
od premoženja, plačajo davek od teh dohodkov po 
lestvici dohodnine od premoženja, in sicer po stopnji, 
ki ustreza seštevku dohodkov od obrti in drugega pri- 
dobitnega dela in dohodkov od premoženja. 

Za tisti del dohodkov, ki jih imajo obrtniška go- 
spodarstva iz prejšnjega odstavka od obrti in dru- 
gega pridobitnega dela, se uporablja stopnja iz le- 
stvice, navedene v prvem odstavku te točke, ki ustreza 
visini teh dohodkov. 

Skupni znesek davka v nobenem primeru ne sme 
biti nižji od davka po lestvici za dohodnino od obrt- 
ne dejavnosti, če bi se po njej odmeril davek od 
celotnega  dohodka obrtniškega gospodarstva. 

vn 
Osnove za obračunavanje dohodnine se zaokrožijo 

takole: 
a) osnove do 100.000 din se zaokrožijo na tisoče 

dinarjev, in sicer tako, da se zneski do 500 din zaokro- 
žijo na nižjih tisoč, zneski nad 500 din pa na viSjlb. 
tisoč dinarjev^ 
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b) osnove nad 100.000 din se zaokrožijo na pet 
tisoč dinarjev, in sicer tako, da se zneski do 2500 din 
zaokrožijo na nižjih pet tisoč, zneski nad 2500 din pa 
na višjih pet tisoč dinarjev. 

VIII 
Davek po višji davčni stopnji ne sme biti večji 

od  davka po  najbližji  nižji  stopnji, povečanega   za 
razliko pri davčni osnovi, zaradi katere bi se morala 
uporabiti višja davčna stopnja- 

IX 
Po stopnjah iz L, IL, III., IV. in V. toSke se od- 

meri dohodnina za leto 1952. Davek v stalnem znesku 

58. 

Na podlagi 5. točke 20. člena v zvezi s 7. členom 
zakona za izvršitev ustavnega zakona o temeljih 
družbene in politične ureditve in o organih oblasti 
Ljudske republike Slovenije izdaja Izvršni svet Ljud- 
ske skupščine Ljudske republike Slovenije 

ODLOK 
o organih in zavodih republiške uprave, ki 

nadaljujejo z delom 

1 
Naslednji organi in zavodi, ki so doslej obstajali 

kot organ vlade Ljudske republike Slovenije oziroma 
njenih organov, nadaljujejo z delom kot samostojni 
republiški organi: 

Zavod za statistiko in evidenco Ljudske republike 
Slov imi je, 

Uprava za hidrometeorološko službo Ljudske re- 
publike Slovenije, 

Geodetska uprava pri vladi LRS; odslej se ime- 
nuje Geodetska uprava Ljudske republike Slovenije 
in vključuje tudi katastrsko službo, 

Verska komisija; odslej se imenuje Komisija za 
verska vprašanja. 

II 
Naslednji organi in zavodi, ki so doslej obstajab' 

kot organ vlade Ljudske republike Slovenije oziroma 
njenih organov, nadaljujejo z delom pod nadzorstvom 
spodaj omenjenih državnih sekretariatov oziroma 
svetov: 

1. Kmetijski raziskovalni In kontrolni zavod Slo- 
venije; odslej se imenuje Kmetijski poizkusni in kon- 
trolni zavod Slovenije, 

Veterinarski  znanstveni  zavod, 
Uprava za kontrolo meril in dragocenih kovin 

z uradi za kontrolo meril in dragocenih kovin v Ljub- 
ljani, Celju in Mariboru in z uradom za preskušanje 
elektroštevcev v Ljubljani, 

Uprava za ceste 
pod nadzorstvom Državnega sekretariata za gospodar- 
stvo; , 

2. Osrednji državni arhiv Slovenije; odslej se ime- 
nuje Državni arhiv Ljudske republike Slovenije, 

Zavod za varstvo in znanstveno proučevanje 
kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti Slo- 
venije (skrajšano: Zavod za spomeniško varstvo LR 
Slovenije) 
pod nadzorstvom Sveta za presveto in kulturo; 

3. Centralni higienski zavod 
pod nadzorstvom Sveta za zdravstvo' in socialno po- 
litiko 

Organ, kj opravlja nadzorstvo, odloča na drugi 
stopnji o pritožbah zoper odločbe, ki jih izdajo orga- 
ni in zarodi iz prvega odstavka te točke. 

ali v odstotku od dobitka uzlroma prometa davčnih 
zavezancev Iz VI. točke se bo pobiral od 1. januarja 
1953. 

X 

Ta odlok velja od   dneva   objave v  >Urndnem 
listu LRS«. 

Št. U 33/1-1953 
Ljubljana, dne 7. aprila 1953. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Miha Marinko L r 

III 
Ta odlok  velja od   dneva   objave  v   »Uradnem 

listu LRS«. 
Št. U 32/1-53 
Ljubljana, dne 7. aprila 1953. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Miha Marinko l. r 

39. 

Na podlagi 1. točke 20. 'člena zakona za izvršitev 
ustavnega zakona o temeljih družbene in politične 
ureditve in o organih oblasti Ljudske republike Slo- 
venije in v zvezi z 2. členom uredbe o razveljavitvi 
odloka Nacionalnega komiteja osvoboditve Jugosla- 
vije o podeljevanju začasne denarne podpore nepre- 
skrbljenim rodbinam borcev Narodnoosvobodilne 
vojske in Partizanskih odredov Jugoslavije ter padlih 
borcev Narodnoosvobodilne vojske' in Partizanskih 
odredov Jugoslavije, invalidom Narodnoosvobodilne 
vojne in njihovim rodbinam kakor tudi rodbinam 
žrtev fašističnega terorja (Uradni list FLRJ, št. 58- 
669/52) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljud- 
ske republike Slovenije na predlog Sveta za zdravstvo 
m socialno politiko 

UREDBO 

o podeljevanju denarnih podpor žrtvam fašističnega 
nasilja in njihovim družiaam 

1. člen 
Osebe, ki so do uveljavitve uredbe o razveljavitvi 

odloka Nacionalnega komiteja osvoboditve Jugosla- 
vije o podeljevanju začasne denarne podpore nepre- 
skrbljenim rodbinam borcev Narodnoosvobodilne 
vojske in Partizanskih odredov Jugoslavije ter pad- 
lih borcev Narodnoosvobodilne vojske in Partizanskih 
odredov Jugoslavije, invalidom Narodnoosvobodilne 
vojne in njihovim rodbinam, kakor tudi rodbinam 
žrtev fašističnega terorja z dne 19. ••. 1944, preje- 
male začasno denarno podporo kot žrtve fašističnega 
nasilja, imajo pravico do stalne državne podpore na 
podlagi odločbe, po kateri jim je bila Izplačevana 
začasna državna podpora kot žrtvam fašizma ali kot 
družinam žrtev fašizma. 

2. dien 

Zadeve iz 1. člena te uredb« (ugotavljanje pogo- 
jev in določanje višine stalne denarne podpore) rešu- 
jejo okrajni in mestni ljudski odbori samostojno. 
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3. člen 

Denarna podpora po tej uredbi se izplačuje v 
breme okrajnega oziroma mestnega proračuna. 

Okrajni in mestni ljudski odbori morajo zagotoviti 
v svojih proračunih za to potrebna finančna sredstva. 

4. člen 

Natančnejše predpise za izvrševanje te uredbe 
izda Svet LR Slovenije za zdravstvo in socialno 
politiko. 

5   člen 

I'a uredba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

Št. U 30/1-53 
Ljubljana, dne 7. aprila 1953. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Miha Marinko L r 

40. 

Na podlagi 1. točke 20. člena zakona za izvršitev 
ustavnega zakona o temeljih družbene In politične 
ureditve in o organih oblasti Ljudske republike Slo- 
venije izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske 
republike Slovenije 

UREDBO 
o spremembi uredbe o dela prostih dnevih 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 tako, da se glasi: 

»Poleg nedelj in tistih praznikov, ki so v Federa- 
tivni Ljudski republiki Jugoslaviji kot dela prosti 
dnevi določeni z zveznimi predpisi, sta v Ljudski re- 
publiki Sloveniji dela prosta dneva še 22. julij., in 
1. november«. 

—  2. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS<. 

at. U 31/1-53 
Ljubljana, dne 7. aprila 1953. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Miha Marinko L r 

41. 

Na podlagi 1. točke 20. člena zakona za izvršitev 
ustavnega  zakona o  temeljih  družbene  in politične 
ureditve in o organih oblasti Ljudske republike Slo- 
venije izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske 
^publike Slovenije 

UREDBO 
o obratovanju žag veneciank 

1. člen 
Zu  obratovanje  žag  veneciank  je  potrebno do- 

voljenje za delo. 

Dovoljenje Izda ljudski odbor okraja, mestu ozi- 
roma mestne občine, kjer je žagarski obrat. 

2. člen 
Na prošnjo zasebnika se Izda dovoljenje za obra- 

tovanje žage venecianke ob primerni uporabi 101. in 
naslednjih členov zakona o obrtništvu. 

3. člen 
Kmetijski zadrugi se lahko izda dovoljenje za 

obratovanje žage venecianke ob primerni uporabi 97. 
člena zakona o obrtništvu, če je tak obrat potreben» 

4. člen 
Na žagah veneciankah se sme rezati samo les, ki 

ga poseka lastnik gozda v svojem gozdu za nepo- 
sredno uporabo v svojem gospodarstvu, ter les, ki ga 
kupijo neposredno od lastnika gozda taka kmetijska 
gospodarstva, ki nimajo svojega gozda ali nimajo v 
svojem gozdu potrebnega lesa, pa potrebujejo les za 
neposredno uporabo  v svojem  gospodarstvu. 

5. člen 
Doslej izdana dovoljenja za delo (obrtna dovolje- 

nja) za žagarske venecianske obrate se lahko na 
prošnjo imetnika dovoljenja zamenjajo ob pogojih 
2. in 3  člena te uredbe z novim dovoljenjem. 

Če lastnik (posestnik, upravitelj) žagarskega 
obrata ne prosi za zamenjavo dovoljenja v enem me- 
secu po uveljavitvi te uredbe, mora' prenehati z obra- 
tovanjem. 

O prošnjah dosedanjih imetnikov dovoljenj mora 
Izdati ljudski odbor odločbo v 8 dneh. 

Za dovoljenje za delo, ki se izda dosedanjim imet- 
nikom dovoljenja, se ne plača taksa. 

6. člen 
Lastniki (posestniki, upravitelji) žagarskih vene- 

cianskih obratov, ki na dan, ko začne veljati ta ured- 
ba, nimajo dovoljenja za delo (obrtnega dovoljenja), 
morajo takoj prenehati z obratovanjem. 

7. člen 
Pravica, obratovati z venecianko, preneha ob po^ 

gojih 106. do 108. člena zakona o obrtništvu. 

8. člen 
Kdor brez predpisanega dovoljenja ali v nasprotju 

z določbami te uredbe žaga na žagi venecianki les, 
se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo do 10.000 
din ali z zaporom do 30 dni. 

Storilcu prekrška, ki ima predpisano dovoljenje, 
na je zaradi prekršitve določb 4. člena te uredbe 
drugič kaznovan, okrajni (mestni) ljudski odbor labko 
vzame dovoljenje za delo. 

Ob pogojih 39. člena temeljnega zakona o pre- 
krških se lahko izreče varstveni ukrep odvzema 
orodja in priprav, s katerimi je bil storjen prekršek. 

9, člen 
Za izvrševanje te uredbe izda po potrebi predpise 

državni sekretar za gospodarstvo. 

10. člen 
Ta uredba začne veljali z dnevom objave v >Urad- 

nom listu LRSc 
Št. Ü 28/1-53 
Ljubljana, dne 7. aprila 1953. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Miha Marinko L r 
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42. 

Na podlagi 1. točke odloka Izvršnega sveta Ljud- 
ske skupščine LRS z dne 7. aprila 1953 (Uradni list 
LRS, št. 11-37/53) izdajam 

ODREDBO 
o višini dnin za obračunavanje vrednosti tuje 

delovne sile in o delih, pri katerih se vrednost upo- 
rabljene delovne sile prizna za režijo 

1. Pri obračunavanju davčne osnove kmečkih 
gospodarstev se prizna za režijo vrednost tuje delovne 
sile za tale kmetijska dela: 

a) hmeljarstvo: 
1. vsa dela pri obnovi zemljišč, 
2. postavljanje hmeljevk, 
3. škropljenje hmelja, 
4. obiranje hmelja; 

b) vinogradništvo: 
1. vsa dela pri obnovi vinogradov, 
2. globoka in enkratna poletna kop vinogradov, 
3. škropljenje in žveplanje vinogradov; 

c) sadjarstvo: 
1. vsa dela pri obnovi sadovnjakov, 
2, škropljenje sadnega drevja, 

Za našteta dela se prizna dnina v višini 300—400 
dinarjev; v tem znesku, ki se prizna za režijo, je 
všteta tudi vrednost hrane dninarjev. 

Krajevne davčne komisije bodo od primera do 
primera odločale, katera od naštetih del se prizna- 
vajo v režijo, in odločale tudi o višini dnine v po- 

stavljenem    okviru    ob    upoštevanju    individualnih 
okoliščin posameznega gospodarstva. 

II. Ta odločba velja od dneva objave v >Uradncm 
listu LRS« in se uporablja pri odmeri dohodnine za 
leto 1952. 

Št. 62/53 
Ljubljana, dne 8. aprila 1953. 

Državni sekretariat za gospodarstvo LRS 

Državni  sekretar: 
Janez Vipotnik 1. r. 

43. 

Na podlagi 1. pripombe k tar. št. 40 dela A tarife 
prometnega davka (Uradni list FLRJ, št. 1/53) izda- 
jam tole 

ODREDBO 

1. Na območju Ljudske republike Slovenije se 
prometni davek po tar št. 40 dela A tarife ne uvede, 
ker so razlike v cenah lesa minimalne in že zajete s 
prispevkom za sklad za obnovo gozdov. 

2. Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

Št. 64/53. 
Ljubljana, dne 10. aprila 1933. 

Državni sekretariat za gospodarstvo LRS 

Državni  sekretar: 
Janez Vipotnik 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
77. 78. 

Okrajni ljudski odbor  Kranj  je  na  podlagi  15. 
člena in 1. točke 69. člena zakona o okrajnih ljudskili 
odborih (Uradni list LRS, št. 19/89-52)  na seji okraj 
nega zbora dne 31. III. 1953 sprejel 

ODLOK 
o obveznem fluorografiranju 

1. člen 

Zaradi preprečevanja in zatiranja tuberkuloze se 
odreja obvezno fluorografiranje vseh prebivalcev 
okraja Kranj, ki so dopolnili 15. leto starosti. 

2. člen 

Svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO 
se pooblašča, da izda navodila za izvajanje tega 
odloka. 

3. člen 

Kršilci tega odloka se kaznujejo z denarno kaz- 
nijo do 3.000 dinarjev. 

4. člen 

Ta odlok velja takoj. 

Št. 2480/1-53 
Kranj, dne 31. marca 1953, 

Podpredsednik 0LO: 
Dušan Horjak 1. i. 

Na podlagi 3. točke 64. člena v zvezi s %. členom 
zakona o okrajnih ljudskili odborih ter 47. In 48. čle- 
nom zakona o proračunih izdaja Okrajni ljudski od 
bor Postojna na seji okrajnega zbora in zbora pr<> 
izvajalcev dne 20. februarja 1953 

ODLOK 
0 potrditvi  sklepnega   računa  Okrajnega  ljudskega 

odbora Postojna za leto 1951 

1. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali v 

proračunskem letu 1951 po okrajnem proračunu: 
dohodki ».,..,.   63,348.499 din 
izdatki      , ,., ,.  ,.  60,602.663 din 
presežek dohodkov    .. r.i r.i r.'   2,745.836 din 

2. člen 
Okrajni sklepni račun za leto 1951 obsega dose- 

žene dohodke in izvršene izdatke po okrajnem pro- 
računu za leto 1951: 

a) po rednem okrajnem proračunu: 
dohodki         ,.,,   48,065.947 din 
izdatki .    .   ,,. ,., t.t .., ,.  47,962.040 din 
presežek dohodkov     .....    .       123.907 din 

t>) po rednih proračunih krajevnih ljudskih odborov: 
dohodki        .    .  ,....,,..,.,   .   15,262.552 din 
izdatki    ...    ...   ,.,,.,,., L, 12,640.623 din 
presežek dohodkov    .    .    ...    2,621.929 din 

3. člen 
Obveznosti iz okrajnega proračuna za leto  195] 

1 znesku 28,101.391 din so bile poravnane iz vrnjenih 
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proračunskih sredstev, ki izvirajo Iz proračuna za 
leto 1951, iz presežkov dohodkov o proračunih za leto 
1951 in iz dotacije iz republiških sredstev. 

4. člen 
Odobravajo se izvršeni krediti po 33. členu ured- 

be o izvrševanju proračuna, kakor tudi prekoračenje 
izvršenih izdatkov krito z lastnimi presežki dohodkov. 

5. člen 
Potrdi se okrajni sklepni račun za leto 1951, se- 

stavljen po predpisih 37. člena temeljnega zakona o 
proračunu in 39. člena uredbe o izvajanju proračuna. 

6. člen 
Okrajni sklepni račun je sestavni del tega odloka. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva, ko je bil sprejet. 

Št. 7/2-53 
Postojna, dne 20.. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Mirko Jelerčič 1. r. 

79. 

Na podlagi 3. točke 64. člena v zvezi s 4b. členom 
zakona o okrajnih ljudskih odborih ter 47. in 4S. čle- 
nom zakona o proračunih izdaja Okrajni ljudski od- 
bor Postojna na seji okrajnega zbora In zbora pro- 
izvajalcev dne 20. februarja 1953 

ODLOK 
o  potrditvi sklepnega  računa  Okrajnega  ljudskega 

odbora Ilirska Bistrica za leto  1951 

1. člen 
Duseženi  dohodki in  Izvršeni  izdatki  znašajo  v 

proračunskem letu 1951 po okrajnem proračunu: 
dohodki   ., ,., /.,...    .,  ,.   35,956.645 din 
izdatki     ...    .    ,   .    .    .   33,929.342 din 
presežek dohodkov    .   t.\  .   t..    2,027.303 din 

2. člen 
Okrajni sklepni račun za leto 1951 obsega dose- 

žene dohodke in Izvršene Izdatke po okrajnem pro- 
računu za leto 1951: 

a) po rednem okrajnem proračunu: 
dohodke       ........   25,138.952 din 
izdatke        .    .    ..,..,.   25,138.952 din 
presežek   dohodkov   r.' '.   /.-   . — 
b) po rednih proračunih krajevnih ljudskih od- 

borov: 
-dohodke ., . ., . :. • . 10,817.693 din 
izdatke . >. -.- ».i r.i i. i.. .. 8,790.390 din 
presežek dohodkov    t.-  o ,., ..i   2,027.303 din 

3. člen 

Potrdi se okrajni zaključni račun za leto 1951. 
sestavljen po predpisih 37. člena temeljnega zakona 
o proračunu in 39. člena uredbe o izvajanju pro- 
računa. 

4. člen 
Zaključni račun bivšega Okrajnega ljudskega od- 

bora Ilirska Bistrica je sestavni del tega odloka. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva, ko je bil sprejet 
Št. 7/3-53 
Postojna, dne 20. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Mirko Jelerčič 1. r. 

80. 

Ljudski odbor mestne občine Tržič je na svoji 
seji dne 1. aprila 1933 na podlagi 13. in 88. člena za- 
kona D volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih 
odborov sprejel tale 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volštve v volilni enoti 

št. 16, ki obsega naselja Dolina in Puterhof, ker je 
prenehal mandat Nahtigalu Ignacu, odborniku ljud- 
skega odbora mestne obïine, kl je bil izvoljen v tej 
volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo dne 17. aprila 1953. 

II 

Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS< in na 
krajevno običajni način v volilni enoti št. 16. 

Št. 86/3 
Tržič, dne 1. aprila 1953. 

Predsednik LO MO: 
Lovro Cerar 1. r. 

Pregled „Uradnega lista FLRJ" 

Št. 11 z dne 11. marca 1953: 

58. Odredba o obveznem dovoljenju za uvoz kemičnih 
sredstev za varstvo rastlin. 

59. Odredba o enotnih prodajnih cenah na drobno za 
nove vrste cigaret. 

60. Odločba o priložnostnih poštnih znamkah, posve- 
čenih  Organizaciji  združenih  narodov. 

61. Sporočilo o neveljavnosti predpisov o obveznem 
odkupu volne. 
Zapisnik 20. seje Sveta narodov in 21. seje Zvez- 
nega sveta. 

Št. 12 z dne 18. marca 1953: 

62. Odlok o določitvi namestnika predsedniku Fede- 
rativne ljudske republike Jugoslavije. 

63. Uredba o socialnem zavarovanju vojaških oseb. 
64. Uredba o dodatnih investicijah za leto 1953. 
65. Uredba o zaključnih računih gospodarskih orga- 

nizacij za leto 1952. 
66. Lredba o ustanovitvi Komisije za kulturne zveze 

s tujino. 
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67. Uredba o uporabi določb IV. poglavja pod C In 
drugi odstavek pod D zakona o družbenem planu 
FLRJ za leto 1953. 

68. Uredba o delitvi sklada za vzdrževanje hiš. 

69. Uredba o dajanju poslovnih  prostorov  v najem. 

70. Odlok o ratifikaciji posojilne pogodbe med Fede- 
rativno ljudsko republiko Jugoslavijo in Medna- 
rodno banko za obnovo in razvoj. 

71. Odlok o delnem prenosu pristojnosti za pomilosti- 
tev na republiške izvršne svete. 

72. Odlok o davčnih stopnjah dohodnine. 

73 Odlok o sklepanju in izpolnjevanju dobavnih po- 
godb za cement. 

74. Odlok o prenehanju veljavnosti sklenjenih kup- 
nih in prodajnih pogodb za rotacijski papir. 

Št. 13 z dne 25. marca 1955: 

75. Obvezna razlaga 91., 94., 97., 98. in 100. člena za- 
kona o izvršitvi kazni, varnostnih ukrepov in 
vzgojnih   poboljševalnih   ukrepov. 

76. Obvezna razlaga drugega odstavka 5. člena sploš- 
nega zakona o obrtništvu. 

77. Odločba o enotnih prodajnih cenah na drobno za 
moko in kruh. 

78. Odredba o podaljšanju veljavnosti odredbe, s ka- 
tero se gospodarskim podjetjem začasno prepove- 
duje uporabljati sredstva nekaterih skladov za 
plačila blaga in storitve v tujini. 

79 Odredba o podaljšanju veljavnosti odredbe o za- 
časni prepovedi  uvoza  nekaterih  proizvodov. 

80. Navodilo k uredbi o zaključnih računih gospo- 
darskih organizacij za leto 1952. 

81. Navodilo o povečanju sklada osnovnih sredstev 
pri državnih kmetijskih posestvih za vrednost 
obratne črede na dan 1. januarja 1952. 

Št. 14 z dne 30. marca 1953: 

Odlok o potrditvi spremembe meje med Ljudsko 
republiko Hrvatsko in Ljudsko republiko Bosno 
in Hercegovino. 

Uredba o premoženjskih razmerjih in o reorgani- 
zaciji kmečkih delovnih zadrug. 

84. Uredba o dopolnitvi uredbe o zvišanju najemnin 
za stanovanjske in poslovne prostore. 

85. Odlok o finanslranju in poslovanju zdravstvenih 
zavodov. 

82 

83 

URADNI LIST VOJAŠKE UPRAVE 
JUGOSLOVANSKE CONE STO 

Št. 3 z dne 23. marca 1953: 

1. Odredba št. 42 o razširitvi veljavnosti uredbe 
vlade FLRJ o luških pristojbinah. 

2. Odredba št. 43 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
FLRJ o zdravniškem pregledu in cepljenju članov 
ladijske posadke trgovske mornarice FLRJ. 

3. Odredba št. 44 o razširitvi veljavnosti odredbe 
vlade FLRJ o oprostitvi taks prošenj za Izdajo 
pomorske knjižice. 

4. Odredba št. 45 o razširitvi veljavnosti pravilnika 
o najmanjšem številu posadke na morskih ladjah 
FLRJ. 

5. Odredba št 46 o razširitvi veljavnosti pravilnika 
o izdajanju enako učinkujočih zdravil in zdravil- 
nih preparatov. 

6. Odredba št. 47 o razširitvi veljavnosti uredbe 
vlade LR Slovenije o izdajanju zdravniških spri- 
čeval. 

7. Odredba št. 48 o razširitvi veljavnosti odredbe 
vlade LR Slovenije o higienskih in sanitarnih 
ukrepih v brivskih in frlzerskh obratih. 

8. Odredba št. 49 o razširitvi veljavnosti uredbe 
vlade LR Slovenije o strokovnem nadzorstvu nad 
lekarnami ter zavodi In podjetji, ki se ukvarjajo 
r proizvodnjo in prodajo zdravil in sanitetnega 
materiala. 

9. Odredi« št. 50 o razširitvi veljavnosti uredbe 
vlade LR Slovenije o mrliški pregledni službi. 

19. Odredbi št. 51 o razširitvi veljavnosti uredbe 
vlade LR Hrvatske o mrliški pregledni službi. 

11. Odredba št. 52 o razširitvi veljavnosti odredbe o 
odložitvi popisa prebivalstva v Jugoslovanski coni 
STO. 

12. Odredba št. 53 o razširitvi veljavnosti odredbe o 
prehodu frekvence 42 Hz na frekvenco 50 Hz. 

13. Odredba št. 54 o razširitvi veljavnosti uredbe 
vlade LR Hrvatske o zaščiti javnih cest. 

ODLOČBE UPRAVNIKA PTT SLUŽBE: 
Odločba št. 1031-2 o Izdaji priložnostnih poštnih 
znamk ob priliki Filatelistične razstave v Kopru. 
Odločba št. 122 o izdaji pretiskanih priložnostnih 
znamk ob priliki desetletnice smrti Nikola Tesle. 
Odločba št. 227/1 o izdaji rednih pretiskanih ju- 
goslovanskih frankovnih znamk. 
Odločba št. 227/2 o izdaji rednih pretiskanih ju- 
goslovanskih frankovnih znamk. 

Izdaja »Uradni list LRS« — Direktor in odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik - tiska ,iskarna »Toneta Tomšiča« — vsi 
V Ljubljani — Naročnina: letno 720 din — Posamezna številka: 8 din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani 4 din več, p 
poŠti 8 din veö — Uredništvo In uprava: Ljubljana, Erjavčeva ulica Ila, poštni predal 336 — Telelon uprave 23-57• 

Čekovni račun: 601-iT«-157 



Poštnina plačana v gotovini 

URAD 
-*ne  :J VûbodftV» 28dtn 

Li u j, 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leio IX V LJUBLJANI, dne 24. aprila 1953 Številka 12 

VSEBINA: 

/iOodlok  o  začetku  uporabljanja  odloka  o flnansiranju  In        84. 
^-^ poslovanju zdravstvenih ustanov v Ljudski republiki Slo- 

veniji. 85. 
vJJredba o preimenovanju naselja Strnišče v Kidričevo, 

odredba  o  voznih olajšavah za  slepe na  avtobusih. 86. 
(47.)Odredba o sanitarno epidemioloških ukrepih zaradi zati- 

kanja nalezljivih bolezni. 87. 
'Navodila  o  flnansiranju In  finančnem  poslovanju  zdrav- 
stvenih zavodov s samostojnim finanslranjem,  o določa-       SS. 
nju strukture cene za zdravstvene storitve, o načinu do- 
ločanja   oskrbnin  (cen  za   storitve)  in  o  načinu  zaklju-        89. 
čitve dosedanjega poslovanja. 

90. 
Odloki ljudskih odborov: 

81. Odlok o obratovalnem času gospodarskih podjetij na ob-        91. 
moč J u okraja Kočevje. 92. 

82. odlok  o  obvezni  tuberkullnlzacljl  goveje  živine   na   ob- 
močju okraja Kočevje. 93. 

83. Odlok o določitvi  višine dnevnic za  službena  potovanja 
v mejah okraja Krško. — 

Odlok o določitvi  višine  dnevnic  za  službena  potovanja 
v mejah okraja Ljutomer. 
Odlok o spremembah In dopolnitvah odloka o Javnem t— 
du in miru v okraju Ljutomer. 

Odlok o določitvi višine dnevnic za službena potovanja 
v mejah okraja Maribor okolica. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev odbornika zbora pro- 
izvajalcev v iv. volilni enoti v Murski Soboti. 
Odlok o obratovalnem času gospodarskih podjetij na ob- 
močju okraja Slovenj Gradec. 
°<dl°k  °  °bve2nem   «uorograaranju  (rentgenskem  slika- 
nju)  prebivalstva  okraja  Trbovlje. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni soott lt. • 
v Lendavi. 
Odlok o javnem redu In miru v mestni občini Škofje Loka. 
Odlok   o   razglasitvi   4. .maja   za   ljudski     raznlk   občin* - 
Begunje. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti it. M 
občine Poljčane. 
Popravek. 

44. 

Na podlagi 28. točke odloka Zveznega izvršnega 
sveta o finansiranju in poslovanju zdravstvenih usta- 
nov (Uradni list FLRJ, št. 14-85/55) je Izvršni svet 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije izdal 
tale 

ODLOK: 
1. Odlok o finansiranju in poslovanju zdravstve- 

nih ustanov (Uradni list FLRJ, št. 14-85/53) se začne 
uporabljati v Ljudski republiki Sloveniji s 1. juni- 
jem 1955. 

2. Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS<. 

Žt. 38/1-55 
Ljubljana, dne 11. aprila 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Miha Marinko 1. r. 

Kidriča se naselje Strnišče v občini Hajdina preiiae» 
nuje v   »Kidričevo«. 

2. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem usta 

LRS«. 

Št 59/1-58 
Ljubljana, dne 12. aprila 1953. 

Izvršni  svet  Ljudske  skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Miha Mariai» L r. 

46. 

45. 

Na podlagi 5. člena zakona o imenih naselij in 
o označbi trgov, ulic in hiš (Uradni list LRS štev. 
10-64/48 in 2O-108/5O) in v zvezi z 11. členom zakona 
?a izvršitev ustavnega zakona o temeljih družbene 
m politične ureditve in o organih oblasti Ljudske 
republike Slovenije je Iivršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije izdal 

UREDBO 
o preimenovanja naselja Strnišče 

1. 'člen 
V  trajno počastitev  spomina  na pokojnega  na- 

Todnega junaka in junaka socialističnega dela, Borisa 

Na podlagi 3. točke odločbe o državnih oiganih, 
ki smejo predpisovati cene in tarife (Uradni list 
FLRJ, št. 39-486/52) m na podlagi 12. in 15. člen* 
zakona za izvršitev ustavnega zakona o temeljih drui- 
bene in politične ureditve in o organih oblasti Ljud- 
ske republike Slovenije (Uradni list LRS, št 5-14/53) 
ter v zvezi s 5. členom zakona o proračunu Ljudske 
republike Sloveni je (Uradni list LRS, št. 5-16/53) izdaj* 
državni sekretar za gospodarstvo v soglasju z držav- 
nim sekretarjem za proračun in državno admini- 
stracijo 

ODREDBO 
o voznih olajšavah  za slepe na avtobusih 

Člani Društva slepih Jugoslavije do vštetih »•/• 
vida imajo pravico do četrtinske vožnje na vseh av- 
tobusnih linijah na ozemlju Ljudske republike Slo- 
venije, in sicer za tri potovanja Jšest voženj) na leto. 
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Slepi do vštetih 10 °/o vida imajo, kadar Izkoristijo 
znižano vožnjo iz prejšnjega odstavka, kakor tudi 
kadar potujejo s popustom, ki ga tarifa določa za 
letni dopust, pravico do spremljevalca, ki se vozi 
brezplačno na podlagi posebne objave. 

Državni sekretariat za proračun in državno ad- 
ministracijo LRS bo predpisal za avtobusna podjetja 
postopek za izkoriščanje olajšave in način obraču- 
navanja   zaradi   refundacije  popusta. 

la odredba  velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

št. 1-85/2-53 
Ljubljaua, dne 21. aprila 1953 

Državni sekretar 
za gospodarstvo LRS: 

Janez Vipotnik 1. r. 
btnnjum se! 

Drž. sekretar za proračun 
in drž. administracijo LRS: 

Dr. Danilo Dougan 1. r. 

47. 

Na podlagi 93. člena ustavnega zakona u temeljih 
družbene in politične ureditve in o organih oblasti 
Ljudske republike Slovenije ter na podlagi 12. člena 
in drugega odstavka 14. člena splošnega zakona o 
preprečevanju in zatiranju nalezljivih bolezni (Urad- 
ni list FLRJ, št. 37-277/48) Izdaja Svet za zdravstvo 
in socialno politiko LRS 

ODREDBO 
o sanitarno-epidemioloških ukrepih zaradi  zatiranja 

nalezljivih  bolezni 

I 

Zaradi uspešnega preprečevanja in zatiranja na- 
lezljivih bolezni se poleg priglasitve nalezljivih bo- 
lezni, ki so naštete v 10. 'členu splošnega zakona o 
preprečevanju in zatiranju nalezljivih bolezni, uvaja 
3e obvezna prijava vseh ugotovljenih ali samo sum- 
ljivih primerov obolenj za naslednjimi nalezljivimi 
boleznimi: 

1. nalezljiva zlatenica (hepatitis epidemica), 
2. malarija (malaria), 
3. tokslko-infekrija-zastrupitve s Salmonelami, 

botulizem. 
Priglasiti se morajo tudi obolenja aa gripo (grip- 

pe) noricami in mumpsom (parotitis epidemica), če 
se pojavijo' v šolah in kolektivnih otroških ustanovah 
ali epidemično. 

Vsak ugotovljen ali sumljiv primer obolenj pod 
točko I mora «travnik prijaviti pristojni okrajni 
higienski postaji, okrožnemu higienskemu zavodu in 
Centralnemu higienskemu zavodu, brž ko ga ugotovi 
ab nanj samo posumi. 

Obolenja za kolero, rumeno mrzlico, kugo, po- 
vratno mrzlico, pegavico in kozami se morajo pri- 
glasiti telefonsko ali brzojavno. 

III 

Obvezno je treba poslati na zdravljenje v bol- 
nico poleg oseb, ki so zbolele za boleznimi, naštetimi 
v 14. členu splošnega zakona o preprečevanju in za- 
tiranju nalezljivih bolezni, še vse tiste osebe, za ka- 
tere se ugotovi ali samo posumi, da so zbolele za 
naslednjimi boleznimi: 

1. vranični prisad (anthrax), 
2. bruceloza (brucellosis), 
3. davica (diphteria), 
4. amebna griža (dysenteria amoebna; 
5. bacilarna griža  (dysenteria bacilians) 
6. dremavica  (encephalitis  letargica), 
7. rumena mrzlica (febris flava) 
8. steklina (lyssa) 
9. nalezljivo vnetje možganske mrene (meningi- 

tis epidemica), 
10. nalezljiva otroška ohromelost (poliomyelitis 

acuta), 
11. škrlatinka (scarlatina), 
12. mrtvični krč (tetanus), 
13. tularimija (tularaemia), 
14. paratifus  —   A-B   (paratyphus   A-B), 
15. Kala-Azar in kožna Leischmanioza. 
Obvezno je treba poslati na zdravljenje v bol- 

nico vse primere nalezljivih bolezni, ki se morajo 
prijaviti, Če se pojavijo v otroških kolonijah, tabo- 
renjih za otroke In v podobnih otroških kolektivih. 

IV 

Bolnike, ki so zboleli za nalezljivo zlatenico, gripo, 
leptospirozo, mumpsom, botulizmom, ošpicami, oslov- 
skim kašljem in noricami, je treba psamiti (izolirati) 
v poseben prostor, ki je popolnoma ločen od drugih' 
oseb, s katerimi živijo v hišni skupnosti. Taka osa- 
mitev mora trajati: - 

1. pri nalezljivi zlatenici, gripi, leptospirozi, 
mumpsu in botulizmu do kliničnega ozdravljenja; 

2. pri ošpicah 5 dni po izbruhu izpuščajev, 
3. pri oslovskem kašlju ves čas kataralnega in 

20 dni konvulzivnega kašlja, 
4. pri noricah, dokler ne odpadejo kraste 

Zdravnik, ki ne izvrši sanitarno-epidemioloških 
ukrepov po tej odredbi, se kaznuje po 24. členu sploš- 
nega zakona o preprečevanju in zatiranju nalezljivih 
bolezni. 

•VÏ 

Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

ät. S-I-8449/1 
Ljubljana, dne 10. aprila  1953. 

Predsednik 
Sveta zn zdravstvo in socialno 

politiko LRS: 
Lojze Piškur L r. 
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48. 

Na podlagi 11. in 23. točke odloka o finansiranju 
in poslovanju zdravstvenih zavodov (Uradni list 
FLRJ, št. 14-85/53) izdaja Svet za zdravstvo In social- 
no politiko LRS v sporazumu z državnim sekretarjem 
za proračun in državno administracijo LRS 

NAVODILA 
o finansiranju in finančnem poslovanju zdravstvenih 
zavodov s samostojnim finansiranjem, o določanju 
strukture cene za zdravstvene storitve, o načinu 
določanja oskrbnin (cen za storitve) in o načinu 

zaključitve dosedanjega poslovanja 

PREDRAČUN  IN  FINANČNO POSLOVANJE 

Zdravstveni zavodi, ki se po 1. točki odloka o 
finansiranju in poslovanju zdravstvenih zavodov sa- 
mostojno flnansirajo, so predračunski zavodi • samo- 
stojnim finansiranjem po predpisih temeljne uredbe 
o zavodih s samostojnim finansiranjem (Uradni list 
FLRJ, št. 18-182/52). 

Celotno finančno poslovanje zdravstvenih zavo- 
dov se ureja po predračunu, ki obsega vse dohodke 
in izdatke zdravstvenega zavoda. 

Predračun dohodkov in Izdatkov določi zdrav- 
stveni zavod v sporazumu z nadzornim crganom. Ako 
ne pride med njima do sporazuma, odloči višji uprav- 
ni organ. 

Predračun zdravstvenega zavoda se priključi kot 
priloga proračunu ustanovitelja zavoda. 

Dohodki In izdatki v predračunih zdravstvenih 
zavodov se izračunavajo glede na planirano število 
oskrbnih (bolniških) dni oziroma pregledov all vrst 
storitev in pa na podlagi dejanskih stroškov za oskrb- 
ni (bolniški) dan, pregled oziroma vrsto storitve. 

Dan sprejema in odpusta iz stacionarnega zdrav- 
stvenega zavoda se šteje za en oskrbni (bolniški) dan. 
Za bolnika, ki je bil poslan na bolnlčno ali ambulant- 
no zdravljenje in prejema še drugo oskrbo poleg 
zdravstvenih storitev, se zaračuna dnevna oskrbnina, 
četudi traja zdravljenje samo en dan. 

4 
Dohodki zdravstvenih zavodov so: 
1. iz glavne delavnosti zdravstvenega zavoda, to 

j« iz plačil za oskrbne dni in za opravljene zdrav- 
stvene storitve; 

2. Iz postranskih delavnosti, kot n. pr. iz bolnrčne 
ekonomije, čistilnih kopališč in podobno; 

3. iz raznih in nepredvidenih dohodkov (volila, 
darila, stanarine osebja, povračila za škodo, prispevki 
gospodarskih organizacij itd.). 

Z uveljavitvijo teh navodil prenehajo poslovati 
bolnične ekonomije kot samostojni zavodi z lastnim 
linansiranjem in se vključijo v poslovanje samega 
zavoda; še naprej pa se mora voditi posebna evidenca 
o rentabilnosti teh ekonomij. 

Izdatki v predračunu  zdravstvenih   zavodov   se, 
•razčlenjujejo po partijah in pozicijah. 

Ena  partija obsega  vse  izdatke,  ki  jih  obsega 
posamezen element v strukturi cene za storitve. 

Partije se po potrebi razčlenjajo na pozicije tako, 
da vsaka pozicija obsega določene vrste stroškov, ki 
jih obsega posamezen element v strukturi cene. 

Izdatki za Investicije se ne predvidevajo v pred- 
računu zavoda. 

6 
Zdravstveni zavodi prosto razpolagajo z dohodki 

v mejah potrjenega predračuna in po namenu, do- 
ločenem v predračunu. 

Organ upravljanja zdravstvenega zavoda lahko 
z virmanom spreminja namen in višino sredstev, ki 
so določena v predračunu. Osebni izdatki se z virma- 
nom ne smejo povečati. 

7 
Odredbodajalec za izvajanje predračuna dohod- 

kov in izdatkov zdravstvenega zavoda je upravnik 
(ravnatelj). 

Upravnik (ravnatelj) lahko ob pogojih 33. člena 
zakona o proračunih prenese odredbodajno pravico 
na svojega pomočnika in šefe podrejenih zdravstve- 
nih organizacijskih enot. 

šef računovodstvene službe v zdravstvenem za- 
vodu je računodajalec in ta je obenem z odredboda- 
jalcem odgovoren za pravočasno ostvaritev dohodkov 
in za pravilno uporabo izdatkov po predračunu. Za 
primer nesporazuma med njima se ravna po pravil- 
niku o izvajanju proračuna. 

8 
Finančno in materialno knjigovodstvo in drugo 

poslovanje se vodi po doslej veljavnih predpisih in 
navodilih. Spremembe kontnega plana bo predpisal 
Svet za zdravstvo in socialno politiko LRS v spora- 
zumu z Državnim sekretariatom za proračun in dr- 
žavno administracijo LRS. 

Zdravstveni zavodi imajo pri Narodni banki 
FLRJ svoj tekoči račun, po katerem vplačujejo ozi- 
roma izplačujejo vse svoje dohodke in izdatke, razen 
tistih, ki jih po veljavnih predpisih izplačujejo v go- 
tovini. Poleg rednega tekočega računa imajo zdrav- 
stveni zavodi še posebne račune pri Narodni banki 
FLRJ za amortizacijo in za sklade, ki bodo določeni 
s posebnimi predpisi, in po potrebi še poseben račun 
za depozite. 

Za svoje redno poslovanje lahko dobijo zdrav- 
stveni zavodi iz 1. točk* kredit pri Narodni banki 
FLRJ. če zdravstveni zavod prosi za kredit, mu ga 
mora Narodna banka FLRJ dovoliti najmanj v višini 
njegovih enomesečnih izdatkov, ki jih določa pro- 
račun. 

Za izredne potrebe lahko zdravstveni zavod po 
sklepu svojega organa upravljanja najame terminske 
kredite pri Narodni banki FLRJ. 

10 
Zdravstveni zavodi lahko sklepajo z organi, ki 

plačajo zdravstvene storitve (Zavod za socialno za- 
varovanje, ljudski odbori, državni sekretariat za na- 
rodno obrambo itd.) pogodbe o cenah in pogojih za 
plačevanje oskrbnin in o akontacijah na oskrbnine. 

H 

Izvrševanje predračuna dohodkov in Izdatkov'za- 
voda kontrolira pristojni finančni organ po Si.* in 35. 
členu temeljne uredbe'o zavodih s samostojnim fi- 
nansiranjem. 



Stran 140 URADNI LIST Št. 12 — 24. IV. 1665 

12 
Po izteku proračunskega leta sestavi organ 

upravljanja zdravstvenega zavoda sklepni račun po 
partijah in pozicijah, kot je potrjen in izvršen pred- 
račun dohodkov in izdatkov. Zdravstveni zavodi, ki 
vodijo knjigovodstvo po kontnem načrtu, pa bodo se- 
stavili sklepni račun in pregled izvršitve predračuna 
po posebnih navodilih. Organ, ki nadzira delo zdrav- 
stvenega zavoda, mora v enem mesecu po predložitvi 
sklepnega računa dati svoje soglasje ali pripombe, 
ker velja sicer, da je sklepni račun potrjen. 

Sklepni račun zavoda je kot posebna priloga se- 
stavni del zaključnega računa proračuna tistega or- 
fana, ki je zavod ustanovil. 

13 
Fresežek dohodkov nad izdatki po potrjenem 

sklepnem računu gre v sklade zavoda in se uporabi 
za namene, kot je to določeno v posebnih predpisih 
c skladih zdravstvenih zavodov. S skladi zdravstveni 
zavodi prosto razpolagajo. 

»TRUKTURA CENE ZDRAVSTVENIH STORITEV 

14 
Zdravstveni zavodi s samostojnim finansiranjem 

opravljajo svoje storitve proti povračilu potrjene cene 
stroškov za storitev. 

15 
Ceno za storitev zdravstvenih zavodov določa 

njegov organ upravljanja v sporazumu z organom, 
ki nadzira njegovo delo. Enota za določitev te cene 
je v zavodih stacionarnega tipa oskrbni dan, v zavo- 
dih ambulantno-polikliničnega tipa pa pregled oziro- 
ma določena vrsta  storitve. 

16 

Struktura cene za storitev v zdravstvenih zavodih 
obsega tele elemente: 

a) plače osebja s prispevkom za socialno zavaro- 
vanje (z navedbo števila uslužbencev), 

b) stroške materiala za zdravljenje, 
c) stroške prehrane, 
č) stroške upravne režije, 
d) prispevek za amortizacijo, 
e) prispevek za izravnavo. 
k à) Osebne izdatke (plače, položajne in druge 

dodatke) je treba ločiti na: 
1. izdatke za zdravstveno osebje, 
2. izdatke za tehnično osebje, 
3. izdatke za kuhinjsko osebje, 
4. Izdatke za administrativno osebje, 
5. izdatke za babice zdravstvenih domov, 
število uslužbencev se brez poprejšnje pritrditve 

organa za sistemizacijo ne sme zvišati. Osebni pre- 
jemki se izplačujejo po veljavnih predpisih. 

k b) Med stroške materiala za zdravljenje spa- 
dajo: 

1. lcdatki za zdravila, 
2. izdatki za obvezilni material, 

3. izdatki za laboratorijski in specialni potrošni 
material (filmi, rokavice, skalpeli, peani itd.), 

4. izdatki   za  material  za  vzdrževanje   higiene 
bolnikov, 

5. izdatki  za material, potreben  za prevoz bol- 
nikov (bencin, olje itd.), 

6. izdatki  za material za pranje posteljnine  in 
perila, 

7. izdatki za material  za  dezinfekcijo, 
8. izdatki za kri za transfuzijo, 
9. izdatki za material za prosekturo in seciranje, 

10. izdatki pri nabavi in prevozu materiala, 
11. izdatki za zboljšanje higienske ureditve v 

zdravstvenem zavodu (dezinfekcije, manjše asanacije 
in s tem zvezani stroški), 

12. izdatki za vzgojo   strokovnih   kadrov, 
13. izdatki za zdravniške obiske  na domu, 
14. materialni stroški babiške službe (v zdrav- 

stvenih domovih), 
15. materialni izdatki reševalnih postaj. 
k c) Med stroške prehrane spadajo: 
1. izdatki za nabavo hrane in izdatki v zvezi z 

nabavo hrane in prevozov, 
2. izdatki za kurjavo za kuhanje, 
3. izdatki za vzdrževanje snage v kuhinji, 
k č) Stroški upravne režije so tile: 

1. stroški za  redno vzdrževanje zgradb in par- 
kov ter za manjša popravila, 

2. stroški   za   redno   vzdrževanje   zdravstvenih 
aparatov in inventarja, 

3. stroški za vzdrževanje snage, čiščenje dimni- 
kov Itd., 

4. stroški   za  kurjavo,  razsvetljavo,  vodo,  elek- 
trični tok in za aparate, 

5. stroški za nabavo pisarniških potrebščin, služ- 
benih listov, drobnega Inventarja in podobno, 

6. poštni, telegrafski in telefonski stroški, 
7. stroški plačilnega prometa v banki in obresti 

posojil, 
8. zavarovalnina, - 
9. potni in selitveni stroški, 

10. stroški za vzdrževanje prevoznih sredbtev, 
11. najemnine za prostore, 
12. nagrade bolnikom za delovno terapijo, 
13. Izdatki za razvedrilo bolnikom, 
14. ostali stroški. 
k d) Prispevek za amortizacijo (amortizacijski 

sklad) se določa pri ambulantno-polikliničnih zavodih 
od 5 do 10°/o, pri stacionarnih zavodih pa od 10 do 
15 % dejanskih stroškov za zdravstveno storitev ozi- 
roma oskrbni dan po predpisani strukturi cene (i. od- 
stavek te točke pod a do č) ter se priračuna tej ceni. 

Višino amortizacije, ki je dovoljena v mejah, 
določenih v prejšnjem odstavku, določi organ uprav- 
ljanja v sporazumu z nadzornim organom. Natanč- 
nejše določbe o namenu amortizacijskega sklada, nje- 
govi uporabi, o rokih odvajanja zneskov itd. bodo 
predpisane v posebni odredbi o skladih zdravstvenih 
zavodov. 

k e) Prispevek za izravnavo (sklad za izravnavo) 
se uvede po potrebi in določi na največ 5 % dejan- 
skih stroškov za zdravstveno storitev oziroma za 
oskrbni dan po predpisani strukturi cene (1. odstavek 
te točke pod a do č) ter se priračuna tej ceni. 
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Višino prispevka do zgornje meje določi nadzorni 
organ. 

Natančnejše določbe o skladu za izravnavo, nje- 
govem namenu in uporabi bodo predpisane v posebni 
odredbi o skladih zdravstvenih zavodov. 

Ï7 

V predračunu je treba dohodke razčleniti po teh- 
le elementih: 

L Glavna   delavnost: 
a) oskrbnine, 
b) pregledi (storitve), 
o) zobozdravstvene storitve, 
Ö) obiski na domu, 
d) babiška služba, 
e) prevozi z rešilnimi avtomobili. 
Gornji elementi se nadalje razčlenjujejo po plač- 

nikih, in sicer: 
1. za zavarovance socialnega zavarovanja, 
2. za tiste, ki služijo kadrovski rok ali so na 

vojaških vajah, 
3. za tiste, ki so po posebnih predpisih oproščeni 

plačila (narodni heroji, nosilci partizanskega spomin- 
skega znaka 1941, vojaški vojni invalidi itd.), 

4. za tiste bolnike, za katere plača po veljavnih 
predpisih zdravstvene storitve okrajni (mestni) ljud- 
ski odbor, 

5. za tiste, ki prestajajo kazen v kazenskih po- 
boljševalnih zavodih, 

6. za privatnike s popustom, 
7. za privatnike brez popusta. 
II. Postranska   delavno» 
1. bolnlčna ekonomija, 
2. čistilna kopališča, 
3. druge postranske delavnosti. 
III. Razni in nepredvideni dohodki: 
1. prispevek iz predračuna nadzornega organa za 

občasne preventivne in sanitarne ukrepe, 
2. darila, volila, prispevki gospodarskih organi- 

zacij, povračila škode, stanarine osebja itd., 
3. drugi  razni dohodki. 

NAtMN  DOLOČANJA OSKRBNTNF (CENE 7• 
STORITVE) 

18 
Cene za storitve se določajo na tale način: 
1. Cena za 1 oskrbni dan: 
a) v bolnicah, kjer so oddelki, praviloma po po- 

vprečnih dejanskih stroških dnevne oskrbe za vsak 
posamezen oddelek; v manjših bolnicah pa lahko z 
dovoljenjem uadzornega organa tudi za ves zavod; 

b) v bolnicah, kjer nI oddelkov, in v veeh spe- 
cialnih bolnicah, okrevališčih, naravnih zdraviliščih 
po povprečnih dejanskih stroških dnevne oskrbe za 
celotni zavod; 

c) v bolniških oddelkih ambulant in v diagnostič- 
nih postajah, dnevnih in nočnih sanatorijih za tu- 
berkulozo po dejanskih stroških oskrbe za en dan. 

2. Cena za ambulantne storitve (preglede) 
V vseh ambulantah (vštevši bolničnc) po povpreč- 

nih dejanskih stroških za pregled za vsako ambu- 
lanto posebej (povprečna cena). 

Za preglede, g katerimi je zvezana večja poraba 
materiala (mavec, ovoji, večje laboratorijske pre« 
iskave, opornice itd.), lahko organ upravljanja v spo- 
razumu z nadzornim organom glede na večje dejan- 
ske stroške povprečno ceno zviša. 

Pri manjših storitvah, ki niso zvezane s posebnimi 
stroški za material in z večjo zamudo časa, pa lahko 
organ upravljanja v sporazumu z nadzornim organom 
glede na nižje dejanske stroške povprečno ceno zniža, 

K pregledom je treba šteti tudi samostojne sto- 
ritve medicinske sestre, kjer ni zdravnika (prva po- 
moč, serijske Injekcije po zdravnikovi odredbi, pre- 
obvezovanje in podobno). 

3. Cene za posebne storitve: 
a) za zobozdravstvene storitve se določijo cene 

z maksimalnim cenikom za vso LRS, predpiše ga Svet 
za zdravstvo in socialno politiko LRS; glede na de- 
janske stroške pa okrajni (mestni) ljudski odbori 
lahko določijo nižje cene kot v maksimalnem ceniku; 

b) za babiške storitve se določijo cene po po- 
vprečnih dejanskih storitvah v posameznem okraju 
(mestu) ; 

c) za zdravniške obiske na domu se določi Ista 
cena kot za storitev (pregled) v ambulanti z dodat- 
kom za dejanske stroške prevoza. Za zdravniške 
obiske ponoči se določi cena s poviškom 50 % za sto- 
ritev ; 

č) za zdravniško pomoč pri porodu na domu se 
določajo cene z enotnim cenikom za vso LRS; 

d) za stroške prevoza z reševalnim vozilom do- 
ločijo cene okrajni (mestni) ljudski odbori glede na 
dejanske stroške; 

e) za izdajanje zdravniških spričeval, ki se po 
uredbi o izdajanju zdravniških spričeval (Ur. list LRS, 
št. 33/48) ne izdajajo brezplačno, se določi enotna cena 
s cenikom za vso LRS. - 

19 
Sredstva za preventivne in sanitarne ukrepe, ki 

jih opravljajo zdravstveni zavodi s samostojnim fi- 
nansiranjem, ter plače in dodatki osebja, zaposlene- 
ga s poukom na kliničnih bolnicah, uvrsti v svoj pro- 
račun organ, ki je zavod ustanovil. 

To velja tudi za stroške zdravstvenih pregledor 
vajencev, osebja v živilskih obratih, osebja v zdrav- 
ju nevarnih obratih, nosečnic in v drugih primerih, 
kadar je zdravstveni pregled predpisan zaradi varstva 
splošnih koristi. 

NAČIN ZAKLJWÜTTE DOSEDANJEGA 
POSLOVANJA 

20 

S 1. junijem 1953, ki ga je določil Izvrini svet 
Ljudske skupščine LRS kot dan, ko preneha veljati. 
odredba o začasnem finanslranju zdravstvenih zavo- 
dov, se obračunajo s >skladom za začasno ftaansiranje 
zdravstvenih zavodov< vse storitve zavodov s samo- 
stojnim finansiranjem takole: 

Storitve, opravljene od 1. januarja 1958 do M» 
maja 1953, se obračunajo pri vseh stacionarnih zdrav- 
stvenih zavodih po povprečnih cenah glede na dejan- 
ske stroške za oskrbni dan, pri ambulantno-polikliulo- 
nlh zavodih pa po dejanskih povprečnih cenah za en 
pregled (storitev), v posameznem okraju (mesta). 
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Višino cen za ta obračun določi Svet za zdravstvo 
in socialno politiko LRS v sporazumu z državnim se- 
kretarjem za proračun in državno administracijo. 

Obiski na domu, prevozi z reševalnimi vozili in 
zobozdravstvene storitve se obračunajo po potrjenih 
dosedanjih pristojbinah. 

Kolikor je zdravstveni zavod prejel iz sklada za 
začasno finansiranje več sredstev, kot mu po ob- 
računu pripada, jih mora vrniti v 3 dneh po potrditvi 
obračuna v >sklad za začasno finansiranje zdravstve- 
nih zavodov« na tekoči račun pri Narodni banki 
601-1-336. 

Dokončni obračun s skladom za začasno finansi- 
ranje se izvrši potem, ko komisija za upravljanje 
sklada za začasno finansiranje zdravstvenih zavodov 
potrdi posamezne obračune. 

21 

Ta navodila veljajo z dnem objave v >Uradnem 
lietu LRS«. 

Št. 2722/2-53 S I 
Ljubljana, dne 20. aprila 1953. 

Predsednik 
Sveta za zdravstvo in socialno 

politiko LRS: 
Lojze Piškur 1. r. 

Soglašam 1 
Državni sekretar za proračun 
in drž. administracijo LRS: 

Dr. Danilo Dougan 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
81. 

Na podlagi 15., 107. in 108. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) 
ter 8. in 155. člena temeljnega zakona o prekrških 
(Uradni list FLRJ, št. 46-428/51) je izdal Okrajni 
ljudski odbor Kočevje na svoji tretji redni seji dne 
27. marca 1953 

ODLOK 
o obratovalnem času gospodarskih podjetij 

na območju okraja Kočevje 

A. OBRATOVALNI ČA« 

I. Ob delavnikih 

Trgovinske   obratovalnice 

1. člen 
Trgovine so odprte, če ni v naslednjih členih dru- 

gače določeno, v zimskem času od 8. do 12. in od 
14. do 17. ure. V poletnih mesecih aprilu, maju, ju- 
niju, juliju, avgustu in septembru so trgovine odprte 
od 8. do 12. in od 15. do 18. ure. 

2. člen 
Za trgovine, ki so navedene v prejšnjem členu* 

velja osemurni delovni čas, ki traja v zimskih me- 
secih od 8. do 12. in od 14. do 18. ure, v poletnih 
mesecih aprilu, maju, juniju, juliju, avgustu In sep- 
tembru pa od 8. do 12. in od 15. do 19. ure. 

Delovni čas, ki traja preko obratovalnega časa, 
ki je določen v prejšnjem členu, je uamenjen red- 
nemu notranjemu poslovanju v trgovini in se stran- 
kam v tem 'času ne streže. 

5. 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 trgovin«. 

Prodajalnice kruha in mlekarne i« odprte ed 
6. do 12. in od 15. do 18. ure. 

Slaščičarne so odprte od 7. ure nepretrgoma do 
30. ure. v 

4. člen 

Za obhodno produ jo blaga velja urnik, kakor za 
prodaje 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. 

Obrtne   obratovalnice 

6. i člen 
Obrtne delavnice so, če ni v naslednjih členih 

drugače določeno, odprte od 7. do 12. in od 18. do 
16. ure. 

7. člen 

Brivske, lasuljarske in manikerske obratovalnice 
so odprte od 8. do 12. in od 14. do 18. ure, ob sobotah 
in dnevih pred državno priznanimi prazniki pa od 
8. do 12. ter od 14. do 20. ure. 

.   8. člen 
Pekarne in slaščičarske delavnice obratujejo od 

6. do 17. ure. Pripravljalna dela, kakor kurjenje peči, 
pristavljanje 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 6. do 18. ure, 
pripravljalna dela ob teh dnevih pa se smejo pričeti 
ob 3. ufi. 

9. Ölen 

Mehanične, avtomehanlčne in kovaške delavnice 
smejo biti odprte tudi čez poldne, če je treba izvršiti 
neodložno in nujno popravilo vozila ali jih oskrbeti 
s potrebnimi nadomestnimi deli. 

Podkovske delavnice smejo biti razen tega odprte 
tudi še eno uro pred rednim in eno uro po rednem 
delovnem čas«. 

Gostinske  obratovalnice 

W. oien 
Gostinske obratovalnice so odprte: 
I.   hoteli,  restavracije  In   gostilne   v   mestu   Ko- 

čevju la kraju Ribnica ob delavnikih do 23. ure, ob 
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sobotah in nedeljah ter državno priznanih praznikih 
pa do 24. ure; v drugih krajih na območju okraja 
Kočevje ob delavnikih do 22. ure, ob sobotah, ne- 
deljah in državno priznanih praznikih pa do 23. ure; 

2. kavarne ob vseb dnevih do 24. ure, ob nedeljah 
In državno priznanih praznikih pa do 2. ure; 

3. delavsko-uslužbenske restavracije in menze v 
območju okraja od 5. do 8., od 12. do 16. in od 18. 
do 22. ure; 

4. okrepčevalnice (bifeji) od 7. do 20.  ure. 
Gostinske obratovalnice se ne smejo odpirati pred 

5. uro, morajo pa se odpreti najpozneje ob 7. urt, 

11 člen 
Kolodvorska restavracija na železniški postaji v 

Kočevju in gostinske obratovalnice s prenočišči smejo 
postreči gostom tudi po času, določenem za zapiranje 
v 10. členu, vendar najdalj pol ure po prihodu ozi- 
roma pred odhodom  vlaka. 

12. člen ' 
Po 24. uri se z godbo in petjem ali sicer z obra- 

tovanjem   v   gostinskih   obratih   ne   smo   motiti   so- 
seščina. 

IL Ob nedeljah in državno priznanih praznikih 

13. člen 
Ob nedeljah in državno priznanih praznikih mo- 

rajo biti vse trgovine in obrtne obratovalnice zaprte, 
kolikor niso v  naslednjem  dovoljene Izjeme. 

14. člen 
Ob dnevih, omenjenih v 13. členu, smejo biti 

odprte: 
1. mlekarne od 7. do 11. ure; 
2. brivske, lasuljarske in manikerske obratoval- 

nice od 7. do 11. ure; 
3. slaščičarne od 7. do 20. ure; 
4. prodajalnlce cvetja od 8. do 12. ure; 
V fotografske delavnice od 7. do 12. ure. 

B. SPLOŠNE DOLOČBE 

15. člen 
Določbe tega odloka se nanašajo na vse trgo- 

vinske, obrtne in gostinske obratovalnice, ne glede 
Da to, ali pripadajo državnemu ali zadružnemu ali 
zasebnemu sektorju. 

Odlok ne velja: 
1. za podjetja za provo* osob in blage z vozovi 

ali motornimi vozili; 
2. za garaže in 'črpalke pogonskega goriva in 

mazilnih olj; 
3. za prodajo Časopisov; 
4. za prodajalnice tobaka in monopolskih pred- 

metov; 
5. za industrijske obrate In 
6- za obhodno obrt. 

16. člen 
Obrati morajo biti odprti v času, določenem s 

tem odlokom. 
Ob času, predpisanem za zapiranje obratovalnic, 

se morajo zapirati vsi dohodi v prostore, ki • do- 
loceoi za promet s strankami. 

Strankam, ki so ob zapiranju v obratovalnem 
prostoru trgovine ali obratov, je treba postreči, ven- 
dar pa to redoma ne sme trajati dalj kot pol ure po 
času, določenem za zapiranje. V gostinskih obrato- 
valnicah se pol ure pred Časom, določenem za za- 
PHanje, ne sme postreči 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 
v obratovalnicah, v katerih iz higienskih razlogov 
ni mogoče delati v zaprti delavnici, se sme delo izven 
določenega obratovalnega časa opravljati v odprti 
obratovalnici, toda brez pomožnega osebja. To velja 
tudi za obrtna opravila, ki se opravljajo na prostem. 

17. člen 
Notranje delo v obratovališčih čez čas, določen 

Za njih zapiranje oziroma 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 pokvaii 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. 

18. člen 
Delovni čas pomožnega osebja v obratih je ure- 

jen s predpisi za varstvo delavcev. 

19. člen 
Svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 

Kočevje je pooblaščen, da sme po izkazani potrebi 
obratovalni čas izjemoma podaljšati, skrajšati ali 
spremeniti s posebno odredbo. Ljudska odbore mestne 
občine Kočevje in občine Ribnica se pooblaščata, da 
lahko na predlog pristojnih zbornic ali pa zbora 
volivcev izdata dodatne predpise o obratovalnem času 
np območju mesta Kočevje oziroma kraja Ribnica. 

C. KAZENSKE DOLOČBE 

20. člen 
Lastniki obratovalnic, ki bi imeli proti predpisom 

tega odloka «voje obratovalnice odprte izven časa, 
določenega za odpiranje In zapiranje obratovalnic, se 
kaznujejo z denarno kaznijo do 3000 din. Upravni 
kazenski postopek vodi in kazen Izreka sodnik za 
prekrške pri Okrajnem ljudskem odboru Kočevje. 

21. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v  »Urad- 

nem lietu LRS<. 
Št 299/4-93 
Kočevje, dne 37. maroa 1958. 

Predsednik OLO: 
Janez Plrnat 1. r. 

88. 

Zaradi preprečevanja in zatiranja tuberkaloee 
pri goveji živini in zaradi varstva ljudskega adravja 
je Izdal Okrajni ljudski odbor Kočevje na podlagi 
15. in 10& člena aakona o ••••••• ljudskih odborih 
(uradni list LRS, št. 19/52) v zveei z določbami pra- 
vilnika aa izvajanje uredbe o zatiranju živalskih 
kužnih bolezni (Uradni list FLRJ, št. 51/49) na svoji 
•. redni seji dne 27. marca 1953 

ODLOK 
o obvesni toberkulinizaciji goveje Svine na območju 

Okrajnega ljudskega odbora Kočevje 

1. ölen 
Zaradi čimprejšnje izločitve turbekulozne govei» 

živine je treba na območja okraja Kočevje preiskati 
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na tuberkulozo vso govejo živino, staro vsaj 2 me- 
seca. Preiskavo opravijo veterinarji. 

2. člen 
Tuberkulinizacija   živine   se   opravi   po   hlevih, 

pregled pa lahko tudi na zbirnih mestih. 

3. člen 
Preiskavo morajo veterinarji opravljati v skladu 

2 najnovejšimi ugotovitvami veterinarske znanosti in 
po navodilih svojih strokovno nadrejenih organov. 

4. člen 
Vsako žival, ki bi se pri tuberkulinizaciji izka- 

zala kot tuberkulozna, je treba vidno označiti s tem, 
da se ji v levem uhlju napravi luknja. 

5. člen 
Veterinarji, ki opravljajo preiskavo, morajo žl- 

Tinorejcem svetovati in obrazložiti nadaljnje ukrepe 
• tuberkuloznimi živalmi. 

6. člen 
Obvezno tuberkulinizacijo vse goveje živine je 

do  nadaljnjega opravljati vsaj  enkrat letno. 

7. člen 
Pristojbina za tuberkulinizacijo (za oba pregleda) 

znaša za vsako govedo po 50 din in jo mora lastnik 
živali plačati veterinarju takoj po opravljenem 
prvem pregledu. Vsi nadaljnji pregledi (ponovne tu- 
bekulinizacije), ki bi bili pri posamezni živali po- 
trebni zaradi dokončne presoje njihovega zdravstve- 
nega stanja, se zaračunavajo po isti pristojbini. 

8. člen 
Neupoštevanje tega odloka se kaznuje z denarno 

kaznijo do 10.000 din v skladu s predpisi 48. in 49. 
41ena pravilnika za izvajanje uredbe o zatiranju in 
preprečevanju živalskih kužnih bolezni in v skladu 
s 54. členom uredbe o Izravnavi posebnih predpisov 
c prekrških  (Uradni list FLRJ, št. 56/51). 

9. člen 
Za izvedbo upravnega kazenskega postopka in 

izrek kazni po tem odloku je pristojen sodnik za 
prekTŠke OLO Kočevje. 

10. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Urad- 

nem listu LRS<. 
Št. 114/7-53 
Kočevje,  dne  27. marca   195?,. 

Predsednik  OLO: 
Janez Pirnat 1. r. 

83. 

Okrajni ljudski odbor Krško je na svoji II seji 
obeh zborov dne 12. II. 1953 na podlagi 15. in 107. 
člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS, št. 19/52) ter 7. in 28. člena uredbe o potnih 
In selitvenih stroških (Uradni list FLRJ, Št. 59/52) 
spremenil oziroma dopolnil 1. in 2 člen že izdanega 
odloka št. 9963 z dne 20. XII. 1952 tako, da se pre- 
čiščeno besedilo odloka glasi: 

ODLOK 
o višini dnevnic za službena potovanja 

v mejah okraja Krško 

1. člen 
Dnevnice za službena potovtmjji  v  mejah okraja 

»e določijo na 75 % dnevnice za vse  uslužbence in 
honorarne uslužbence. 

2. člen 

Uslužbencem državnih organov in zavodov pri- 
pada kot povračilo za terensko delo, kadar opravljajo 
terensko delo izven rednega službenega mesta, 75% 
dnevnice iz 7. člena uredbe o potnih in selitvenih 
stroških. 

3. člen 

Sprememba oziroma dopolnitev tega odloka prične 
veljati z dnem ofcjave v »Uradnem listu LRS«. 

Št. 1664 
Krško, dne 12. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič L r» 

84. 

Na podlagi II. odstavka 15. 'člena in 1. točke 
69. člena zakona o okrajnih Ljudskih odborih (Uradni 
list LRS, št. 19-89/52) In v zvezi s 7- in 28. členom 
uredbe o potnih in selitvenih stroških (Uradni list 
FLRJ, št. 59-693/52) je izdal okrajni zbor Okrajnega 
ljudskega odbora Ljutomer na svoji drugi seji dne 
7. aprila 1953 

ODLOK 
o določitvi višine dnevnic za službena potovanja 

v mejah okraja Ljutomer 

1. člen 

Za službena potovanja v mejah okraja Ljutomer 
se določijo za uslužbence in delavce organov in za- 
vodov Okrajnega ljudskega odbora Ljutomer, občin- 
skih ljudskih odborov in ljudskih odborov mestnih 
občin okraja Ljutomer ter za uslužbence tistih ura- 
dov in ustanov, katerih delo je omejeno na območje 
okraja Ljutomer, ne glede na to, ali gre za zvezne ali 
republiške urade in ustanove oziroma zavode, tele 
dnevnice: 

a) za uslužbence od IV. plačilnega razreda na- 
vzgor 525 din, 

b) za uslužbence od IX. do V. plačilnega razreda 
in za visoko kvalificirane delavce 450 din, 

c) za uslužbence od X. plačilnega razreda navzdol 
in za vse druge delavce 375 din. 

2. člen 

Določbe 1. člena tega odloka se nanašajo tudi na 
honorarne uslužbence, ki jim je honorarna zaposlitev 
glavni In edini poklic. 

3. člen 

I a odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRSc 

Št. 1 1713/1-53 
Ljutomer, dne 7. aprila 1953. 

Predsednik  OLO: 
Bogomir Verdev 1. r. 
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„PRAVNIK •i 

glasilo za pravno teorijo in prakso št. 1-3 

jo izšel. 
Ta pomembna revija v našem kulturnem življenju 

vstopa letos v 8. letnik izhajanja. Kakor poudarja uredniški 
odbor v uvodni besedi, je časopis pod naslovom »Ljudski 
pravnik« v prvih letih po osvoboditvi, ko je »bilo predvsem 
potrebno, da se seznanijo množice neprnvnikov na čimbolj 
poljuden način z novo zakonodajo in ustrezajoče ji prakso / 
vseh področij našega pravnega sistema«, svojo nalogo _ v 
polni meri opravil. Razvoj naše zakonodaje v dobi razvi j.i 
nja in utrjevanja socialističnih družbenih odnosov pa ter ju 
čedalje večjo potrebo po znanstvenem raziskovanju naše 
družbeno stvarnosti. Zato poudarja uvodni članek na kraju, 
da morejo »pravniška prizadevanja, znanstvena prav tako 
kakor tista, ki jih pravniku narekuje dnevno delo, rasti in 
se uspešno uveljaviti le, če bomo nenehoma združevali teo- 
rijo in prakso, če bomo teoretična pravna spoznanja tehtali 
ob živem pravniškem delu, le-to pa poglabljali in bogatil; 
s teoretičnimi dognanji«. 

Subjektivnih pogojev za razvoj novega glasila no 
manjka, saj je v Sloveniji lepo število pravnikov z visoko 
strokovno in teoretično izobrazbo in z dragecnimi izkuš- 
njami iz prakse. Izdajatelj, Društvo pravnikov LRS vabi te 
k nadaljnjemu sodelovanju. Uredniškemu odboru se je po- 
srečilo v tej trojni številki zbrati dragoceno in aktualno 
gradivo, in sicer so prispevali: 

Dr. Josip Globevnik: Osnovni zakoni ter bistvene 
spremembe v položaju in organizaciju republiške ustanove: 
dr. Anton Urbane: Ali je France Prešeren za dosego dok-, 
torske časti res napisal disertacijo?; dr. Stanko Pcterin : 
Zahodne velesile in tržaško vprašanje; dr. Leon Vučina: 
Socializacija rizika v modernem prometu; univ. prof. dr. 
Avgust M un da; Kazniva dejanja zoper čast po našem 
kazenskem zakoniku. Med »Zapiski« poroča univ. prof. 
dr. M. š n u d e r 1 o prevodu našega kazenskega zakonika 
v nemščino, ki ga je priredil univ. prof. dr. A. Munda in ki 
je izšel v Berlinu, sledi »Obzornik« in »Bibliogra- 
fij a«, na kraju pa obsežen prispevek »Društvenih vesti« 
a živahnem delu Društva pravnikov LRS in njegovih po- 
družnic v Sloveniji. 

Z letošnjim letom je uvedel »Pravnik« za svoje naroč- 
aike še posebno praktično prilogo, ki prinaša na 20 
straneh v drobnem tisku odločbe Vrhovnega sodišča LRS, in 
posebej civilne, kazenske odločbe in odločbe o upravnih 
sporih ter odločbe Državne arbitraže LRS. Vse štiri skupino 
odločb te zbirke bodo urejevane do kraja leta tako, da jih 
bo lahko vsak naročnik po zaporedni numeraciji strani 
povezal posebej in za praktično uporabo imel vedno 
pri roki. 

»Pravnik« izhaja četrtletno in stane za celo leto 
200 din. Naroča se pri »Uradnem listu LRS«, Ljubljana, 
Erjavčeva Ha, poštni predal 336, številka tekočega računa 
G01-T-157. 

Od  doslej  izdanih  knjig  ima založba »Uradni list LRS< med 
drugimi na zalogi še te publikacije: 

NAJEMNINE IN VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH POSLOPIJ 
na katero še posebej opozarjamo  ljudske odbore, uprave zgradb 
in hišne lastnike. V njej so zbrani pravni predpisi o najemninah 
m vzdrževanju stanovanjskih poslopij s pregledom pravnih pred 
pisov, urejenih po letih. Dodana ie tudi razprava o najemnimi I, 
in vzdrževanju stanovanjskih poslopij. Cena 80 din. 

Razglasi in objave 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpisi 
646. 

Besedilo: Elektrarna Mariborski 
otok, Kamnica pri Mariboru. 

Poslovni predmet: Proizvodnja 
električne energije v sklopu Elek- 
troenergetskega  sistema Slovenije. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LR 
Slovenije, odločba št. II-1135/1-52 z 
dne 25. XI. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Redjko Maks, direktor, samostoj- 

no, v obsegu zak. pooblastil in pra- 
vil podjetja; Hmelak Savo. elektro- 
tehnik, v odsotnosti direktorja, T 
(stem obsegu, in Mazi Gvido, glav- 
ni računovodja, sopodpisuje listine 
po 4? členu szdgp. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 2. aprila 1953. 
Št.  111-279/3-1955 1724 

647. 
Besedilo: Zidarsko tesarsko re- 

mont podjetje, Mirna na Dol. 
Poslovni predmet: Gradnja stano- 

vanjskih in gospodarskih poslopij. 
Ustanovitelj in gospodarski vodi- 

telj podjetja: Obč. LO Mirna. 
Za  podjetje podpisuje: 
Zupet Franc, upravnik, skupaj z 

njim Krištof Pavla, knjigovodja, po 
zakonitih določbah; v odsotnosti 
enega od teh sopodpisuje Krištof 
Franc, član u. o. 

OLO  Novo   mesto 
oddelek za gospodarstvo 

dne 1. aprila 1953. 
Št.  II-3358/1-53 1714 

G48. 
Besedilo: Mestna mesnica, Ptuj 

(Trg  svobode  2). 
Poslovni predmet: Vsa dela te 

stroke. 
Ustanovitelj in gospodarski vodi- 

telj podjetja: MLO Ptuj. 
Za podjetje podpisujeta: 
Budi ja Karel, upravnik, kt pod- 

pisuje y vseh upravnih zadevah, hi 
Drofenik Jože, knjigovodja ki so- 
podpisuje v vseh finančnih zade- 
vah, skupaj z upravnikom. 
OLO Ptuj, poverjeništvo ta finance 

dne 7. aprila 1952. 
Št  373/1-52 %    3534 

649. 
Besedilo: Restavracija »Fniine*c 

Prevalje. 
Poslovni predmet: Vsa dela go- 

stinske stroke. 
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Poslovalnici: Gostilna Puntar, Le- 
se in Gostilna Marin, Št. Danijel. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: Obč. LÒ Prevalje. 

Za podjetje podpisuje: 
jamer Zdravko, upravnik, samo- 

stojno, sopodplsuje Rotar Mara, 
knjigovodja 

OLO Slovenj  Gradec 
oddelek za gospodarstvo 
dne 29. januarja 1953. 

Št.  23/IV-II/511-137/24     1288 
650. 

Besedilo: Gostilna »Pod Tebrom« 
T črni. 

Poslovni predmet: Vsa dela go- 
stinske stroke. 

Ustanovitelj in upravni voditelj: 
Obe. LO Črna, odločba št. 29/1 z dne 
t. I. 1933. 

Za podjetje podpisujejo: 
Sterže Jože, poslovodja, Ladinik 

Gustav In Reiter Ivan. 
Št.  IV/26-137/10-53 13S0 

Besedilo: Gostilna »Pogorevc« v 
Črni, žerjav. 

Poslovni predmet: Vsa dela go- 
stinske stroke. 

- Ustanovitelj in upravni voditelj: 
Obì. LO črna, odločba št. 29/1 z dne 
7. I. 1953. 

Za podjetje  podpisujeta: 
Ladinik Avgust in Reiter Ivan. 

Št. rV/30-137/12 1381 
Besedilo: Gostilna »Pri novem 

mostne v črni. 
Poslovni predmet: Vsa dela go- 

stinske stroke. 
Ustanovitelj  in  upravni  voditelj: 

Obč.  LO  Črna,   odločba  št.  29/1  z 
dne 7. I. 1953. 

Za podjetje podpisujejo: 
Reiter Ivan, poslovodja, in Ladi- 

nik Avgust. 
Št. ••728-137•-53 1378 

OLO Slovenj Gradec 
oddelek za gospodarstvo 
dne 12. februarja 1953. 

Spremembe 
651. 

Besedilo: Tovarna lakov, Dom- 
žale. 

Izbriše se namestnik direktorja 
ing. Lipovšek Bogdan In vpiše 

Senica lože, šef komercialnega 
oddelka in namestnik direktorja, Ki 
podpisuje v odsotnosti direktorja, v 
istem obsegu. 

Št. •-199/2-1953 1723 

Besedilo: »Tovarna kovanega 
orodja«, Zreče. 

Medved Dušan se izbriše kot v. d. 
Tačunovodje in se vpiše kot računo- 
vodja,  z istim pooblastilom. 

Št •-308/1-•53 1721 

Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 1. aprila 1953. 

652. 
Besedilo: »Kožuhovina«, Ljublja- 

na, Miklošičeva 17. 
Izbriše se Spindler Ivanka In 

vpis« 

DRUŽBENI PLAN FLRJ za leto 1953. Cena 30 din. Dob) se » upravi 
>Uradnega lista LRS<  Ljubljana. Erjavčeva 11. 

PREDPISI O NAZIVIH  IN  PLAĆAH    USIUžBFNt EV    DRŽAVNIH 
ORGANOV. Cena 245 din. 

ZAKON O OKRAJNIH LJUDSKIH ODBORIH- Cena 38 din 

ZAKON O VOLITVAH IN ODPOKLICU LJUDSKIH ODBORNIKOV 
LJUDSKIH ODBOROV. Cena 38 din- 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO IW- V)i?  Cena 60 din 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1949. Cena 55 din   (Za 
leto 1948 je že razprodan.) 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA  LETO 1950. (ena  120 din. 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1951  (ena 280 din 

V   založbi   »Uradnega   lista   LRS«   so   izšlo   tudi   publikacije 
Zavoda za statistiko in evidenco LRS: 

TEORIJA STATISTIKE (Marijan  Blejec). Cena  «0 din. 

DEMOGRAFSKA STATISTIKA (dr- Zivko šifrer). Cena 240 din. 
KRAJEVNI  IMENIK  LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE. 

Z odlokom z dne 18. aprila 1952 je bila naša republika raz- 
deljena 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 vseb naselij s pripadajočimi 
občinami, okraji in poštami za vsako naselje posebej, 
za občine pa pristojna sodišča. Na kraja je imeniku priložen 
zemljevid z mejami občin In okrajev. Cena 290 din. 

Društvo pravnikov LRS je v založbi »Uradni list LRS« Izdalo 
tele knjige: 
ZAKON O ZAKONSKI ZVEZL Cena 12 din 

GRADIVO ZA UPORABO ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI (dr. Bog- 
dan Petelin). Cena 10 din. 

PA'TIZANSKO SODNO PRAVO (Silvenj Pakiž). Cena 60 din. 
PRAVNA NARAVA ODLOČB V UPRAVI (univ. prof- dr. L Vav- 

petičj. Cena 145 din. 
ZAKON O IZVRŠITVI KAZNI (s pripombami). Cena 65 din. 
TARIFA ZA  NAGRADE ODVETNIKOV S PRAVILNIKOM.   Cena 

35 din. 

Pravna fakulteta univerze v Ljubljani je v založbi »Uradnega 
lista LRS< izdala 

ORIS  PRIMERJALNEGA  TRGOVINSKEGA PRAVA. I. del: Podjetje 
(dr. Stojan Pretnar) Strani 164. Cena 280 din. 

CIVILNO PRAVO   POSEBNI DEL OBVEZNOSTI (dr.  Jurij štem- 
pihar), ÏIL del. 120 strani. Cena 270 din- 

CIVILNO PRAVO   (STVARNO   PRAVO)   (dr. Alojz   Finžgar).   144 
strani, cena 270 din. 

UVOD V MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO. (Dr. Jurij Štempihar). 
Strani 96, cena 280 din. 

V tisku je: 

Dr. J. Pokom: UVOD V FINANCE, in 
SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1952. 

Naročajo se pri »Uradnem listu LRS«, Ljubljana, Erjavčeva 
11 a, postni predal 336, dobijo pa se tudi v vseh knjigarnah 
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Kralj   Zora,  računovodja,  ki   so- 
podpisuje listine po 47. členu szdgp. 

MLO za glavno mesto Ljubljana 
oddelek  za  gospodarstvo 
dne 23. januarja 1953. 

G št.  547/53 1096 
653. 

Besedilo: Trgovina z umetninami 
»Umetnina«, Ljubljana, Resljeva 16. 

Izbriše se Naglic Anton in vpiše 
Vihtelič Majda, v. d. računovodje, 

ki sopodpisuje listine  po 47. členu 
szdgp. 

G št. 2454/53 1743 
Besedilo: Kmetijsko posestvo 

»Cankarjevo«, Verd pri Vrhniki. 
Izbrišeta se Koman Janez in Okle- 

ščen Amalija ter vpišeta: 
Albreht Maks, upravnik, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zako- 
nitih pooblastil in pravil podjetja; 
Vahen Vera, v. d. knjigovodje, ki 
sopodpisuje listine po 47. členu 
szdgp. 

G št. 2351/53 1744 
MLO  glaynega  mesta  Ljubljana, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 3. aprila 1953. 

654. 
Besedilo : Časopisno podjetje 

»Kmečki glas«, Ljubljana, Komcn- 
skega ?. 

Izbriše se Uršič Franc in vpiše 
Aljančič Stane, računovodja, ki 

sopodpisuje listine finančnega po- 
mena. 

G  št. 2558/53 1741 
Besedilo: Mestno gradbeno adap- 

tacijsko podjetje. Ljubljana, šmar- 
tinska 21. 

Z odločbo MLO glavnega mesta 
Ljubljana, Tajn št. 583/53 z dno 26. 
III.   1953 se podjetje preimenuje. 

Besedilo odslej: »Obnova«, grad- 
beno   podjetje,   Ljubljana- 

Poslovni predmet odslej: Izvrše- 
vanje vseh gradbenih del, visokih 
in  nizkih  gradenj 

G  št. 2557/53 1742 
MLO glavnega mesta Ljubljana 

oddelek  za   gospodarstvo 
dne 4. aprila 1953. 

655. ~ 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Sa- 

vinja«, Celje. 
Podjetje je prešlo z odločbo MLO 

v likvidacijo. Člani likvidacijske 
komisije so: Fidici Albin, Modec 
Jože in Cankar Ivanka, ki podpi- 
sufejo po dva skupaj 
MLO Celje, orld. za gospodarstvo 

dne 16.  januarja 1953. 
št. ÌT-64/1-53 1068 

656. 
Besedilo: Tovarna tehtnic, Celje. 

v Izbrišeta se Mernik Ivan in Vre- 
čar Anica ter vpišeta: 

Mazei Marijan, namestnik direk- 
torja, ki podpisuje vse listine v 
°kvlru zakonitih določil in pravil 
P°djetjn, ter Bremec Radoslav, fi- 
nančni knjigovodja, ki sopodpisuje 
yse listine finančnega pomena po 
4J- členu szdgp. 
"ILO Celje, odd. za gospodarstvo 

dne 9. aprik 1953. 
Št. II-265/4-53 1780 

657. 
Besedilo: Krajevna gostilna Sliv- 

nica. 
Besedilo odslej: »Gostilna« Občin- 

skega LO Slivnica. 
Izbriše se Mastnak Jožef in vpi- 

šejo: 
Lesjak Stanko, Herman Alojz, 

Bremec Alojz, ki podpisujejo po za- 
konitih pooblastilih in pravilih pod- 
jetja, po dva skupaj. 

OLO Celje okolica, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 17. februarja 1953. 

Št.  II-1/88-1955       •    1322 
658. 

Besedilo: »Pekarna«  KLO Žalec. 
Besedilo   odslej:   »Pekarna«   Ob- 

činskega LO Žalec. 
Izbriše se Razgoršek Anton in 

vpiše 
Stoklas Ivan, upravnik, ki podpi- 

suje po zakonitih pooblastilih. 
OLO Celje okolica, 

oddelek  za gospodarstvo 
dne 27. februarja 1953. 

Št. 11-3877/69-1952 1643 
659. 

Besedilo: Mizarska delavnica KLO 
Rimske Toplice. 

Besedilo odslej: Mizarska delav- 
nica Obč. LO Rimske Toplice. 

Izbrišeta se Brečko Mihael in šer- 
gan Anton ter vpišeta: 

Cvikl Karel in Mastnak Silva, 
knjigovodja, ki podpisujeta po za- 
konitih pooblastilih. 

OLO Celje okolica, 
oddelek   za  gospodarstvo 

dne 7. marca 1953. 
Št.  11-3877/17-1932 1523 

C6U. 
Besedilo: čevljarska delavnica, 

Zali hrib. 
Št. II/2-105/53-53 1542 

Besedilo: Gostinstvo, Zali hrib. 
Št. II/2-105/50-53 1543 

Besedilo: Mesnica, Zali hrib. 
Št. 11/2-105/31-53 1545 

Pri vseh podjetjih se izbriše Mo- 
zetič Gostimir, knjigovodja, in vpiše 

Rljavec Mara, knjigovodja. 
OLO Gorica, odd. za gospodarstvo 

dne 10. marca 1953. 
661. 

Besedilo:  Brivnica,  Kočevje. 
Izbrišejo se: Vaca Štefan, Amer- 

šek Jože in Balžarolskv Vladimir 
ter vpišejo: 

Čižman Metod, poslovodja, Žitnik 
Karmen, računovodja in Strah Ana, 
namcš'čenka podjetja. 
OLO Kočevje, odd. za gospodarstvo 

dne 5. februarja 1953. 
Št. 454-2-53 1231 

662. 
Besedilo: Žensko krojaštvo, Ko- 

čevje. 
Izbrišejo se Premrl Karel Amer- 

šek Jože in Balžarolskv Vladimir 
ter vpišeta: 

Lesjak Mila, poslovodja, in Vilicer 
Darinka, računovodja. 
OLO Kočevje, odd. za gospodarstvo 

dne 19. februarja 1953. 
Št. 606/1-53 1860 

663. 
Besedilo: Mestna apnenica, Krško. 
Izbriše se Žabkar Stane ter vpiše 
Hočevar Minka, ki podpisuje sku- 

paj s poslovodjem v vseh finančnih 
zadevah. 
OLO Krško, odd. za gospodarstvo 

dne 7. marca 1953. 
Št. 3.314/1-1953 1517 

664. 
Besedilo: Okrajna opekarna, Bo- 

štanj. 
Besedilo odslej: Občinska opekar- 

na, Boštanj. 
Izbrišeta se Nadrah Ignac in Vi- 

dic Mimi ter vpišeta: 
Grabljevec Ciril, obratovodja, 

Zaje Franja, knjigovodja. 
OLO Ljubljana okolica 

oddelek  za  gospodarstvo 
dne  50.  januarja  1953. 

Št.  II  376-6-1953 1212 
665. 

Besedilo: Krajevna čevljarska de- 
lavnica. Stična. 

Izbriše se Bašelj Jože. 
OLO Ljubljana okolica 
oddelek  za gospodarstvo 
dne 31. januarja  1955. 

Št. VII 522-5-1953 1336 
Besedilo:   »Gostilna   pri   Lovcu«, 

Mengeš. 
666. 

Besedilo odslej: ^Gostinsko pod- 
jetje Mengeš«. 

Poslovalnice so: Gostilna »pri 
Lovcu«, Vel. Mengeš 2; gostilna »pri 
Slamnikarju«, Loka 2; gostilna »Do- 
beno« 15; gostilna »pri Povovcu«, 
Mali Mengeš 2; gostilna »pri Polan- 
cu«, Mali Mengeš 10 in gostilna »pri 
Jezu«, Trzin 36. 

Izbrišeta se Podboršek Alojz in 
Vrankar Jelka ter vpišejo: 

Podboršek Alojz, upravnik, ki 
podpisuje samostojno, Flerin Franc, 
predsednik u. o., ki podpisuje sa- 
mostojno, v odsotnosti začas, uprav- 
nika, in šušteršič Jože, računovod- 
ja, ki podpisuje spise finančnega 
in kreditnega pomena. 

OLO Ljubljana okolica 
oddelek za gospodarstvo 
dne 19. februarja 1953. 

Št. VII 321/3-1953 1527 
667. 

Besedilo: Okrajna kovinska indu- 
strija, • pri Ljubljani. 

Besedilo odslej: »Kovinska indu- 
strija, Ig pri Ljubljani«. 

Vpiše se nor obrat Šentvid pri 
Stični. 

OLO Ljubljana okolica 
oddelek za gospodarstvo 
dne 23. februarja 1953. 

Št. VII 595/15-1953 1608 
668. 

Besedilo: Krajevna pekarna (Gro- 
suplje). 

Izbrišeta se Vidic Marija in Ro- 
bida Ivan ter vpišeta: 

Vidic Marija, knjigovodja, ki so- 
podpisuje spise finančnega in krje- 
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ditnega pomena, poleg že vpisanega 
poslovodje. 

OLO Ljubljana okolica 
oddelek za gospodarstvo 

dne 18. marca 1953. 
Št. VII 24/22-1953 1675 

««9. 
Besedilo: KLO  obratovalnica  ce- 

mentnih   izdelkov   in   izvod   peska 
(Višnja gora). 

Izbriše se Pajk Jože in vpišeta: 
Pajk Jože, delavec, in Kerin An- 

ka, knjigovodja. 
Št.  VII  978/18-1953 1752 

Besedilo: Občinsko podjetje »Mi- 
zarstvo« (Višnja gora). 

Izbrišeta se Lokar Jože in Kahne 
Alojz kot namestnik ter vpišeta: 

Kahne Alojz, poslovodja, in Ke- 
rin Anka, knjigovodja. 

Št. VII 978/18-1-1953 1753 
Besedilo: Mizarska delavnica 

(Gornji Logatec). 
Izbrišeta se šemrov Franc in For- 

tuna Jakob ter vpišeta: 
Jančar Stane, upravnik, in Hiti 

Vinko, knjigovodja. 
Št. VII 24/56-1953 1756 

Besedilo: Dolenjsko gradbeno 
podjetje, Grosuplje. 

Izbriše se Tratnik Ivan in vpiše 
Lampič Francka, knjigovodja, ki 

topodpisuje   listine   finančnega   in 
kreditnega pomena. 

Št. VII 24/45-1953 1754 
OLO Ljubljana okolica 

oddelek  za gospodarstvo 
dne 25. marca 1953. 

670. 
Besedilo: Trgovsko podjetje OZZ 

- Zadružnik, Ljutomer. 
Vpiše se poslovalnica Delikatese, 

Gornja Radgona. 
OLO Ljutomer, odd. za gospodarstvo 

dne 17. januarja 1953. 
Št. II-2761-2150/1 1057 

67L 
Besedilo: čevljarska delavnica 

Občinskega ljudskega odbora Ko- 
stanj. 

Po sklepu obč. LO z dne 25. II. 
1953 je delavnica prešla v likvida- 
cijo. 

Likvidacijska firma: kakor do- 
slej, s pristavkom >v likvidaciju 

Likvidatorji so: Brumen Gabri- 
jel, knjigovodja, Obran Franc, 
predsednik rac. komisije in Mlina- 
ric Izidor, član obč. LO, ki podpisu- 
jejo po dva skupaj. 

Št. 951/1 1494 
Besedilo: Krajevna klavnica, Rad- 

gona. 
Besedilo odslej: Občinska klavni- 

'   ca, Gornja Radgona. 
Poslovni predmet;  Dobava mesa 

in  mesnih   izdelkov,   tudi   drugim 
podjetjem. 

Za podjetje podpisujeta: 
Ausec Jernej, upravnik, in Toplak 

Anton, knjigovodja, v okviru zako- 
nitih pooblastil in pravil podjetja. 

Št. II-846/1 1498 
OLO Ljutomer, odd. za gospodarstvo 

dne 5. marca 1953, 

672. 
Besedilo: Krajevno remontno pod- 

jetje, Velka. 
Besedilo odslej: »Remont«, Velka. 
Izbrišeta se Fekonja Anton, Kraj- 

ner Ivan ter vpišeta: 
Bračko Emerik, poslovodja, ki 

podpisuje neomejeno, in Ačko Ivan- 
ka, ki sopodpisuje po 47. členu 
szdgp. 

OLO Maribor okolica 
oddelek za gospodarstvo 

dne 21. marca 1953. 
Št  II-1612/1-53 1622 

673. 
Besedilo: Mestna ekonomija, Mur- 

ska Sobota. 
Delovnemu predmetu se doda: 

Vzgoja in prodaja cvetlic, lepotlč- 
ue  i drevja in nasadov. 

Št. II-2.009/1-53 1440 
Besedilo: Krajevni mlin in žaga, 

Pertoča. 
Besedilo odslej: Občinski mlin in 

žaga,  Pertoča, Rogašovci. 
Izbriše se Mencinger Alojz in 

vpišeta: 
Težak Janez, predsednik in Lanj- 

šček Štefan, tajnik Obč. LO Roga- 
šovci. 

Gospodarski voditelj je odslej: 
Obč. LO Rogašovci. 

Št. •-2.214/1-53 1441 
OLO Murska Sobota, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 27.  februarja  1953. 

674. 
Besedilo: Krajevno podjetje »Kra- 

jevna žaga«, Gornja Lendava. 
Besedilo odslej: Občinsko podjet- 

je >Parna žaga«. Grad. 
Izbrišejo se: Flegar Alojz, Žele- 

zen Franc in Celeč Elek ter vpi- 
šejo: 

Celeč Elek. kot poslovodja in 
Gyergyek Rudolf, računovodja pod- 
jetja. 

OLO  Murska  Sobota, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 7. aprila 1953. 
Št. II 3107/2-53 1771 

675. 
Besedilo: Državno posestvo, Za- 

log, Prečna. 
K posestvu spadajo Mlin in žaga, 

Prečna ter Ekonomija, Prečna. 
Gospodarski voditelj je odslej: 

Obč. LO Prečna. 
Za podjetje podpisuje: 
Petrovič Jože, upravnik, v vseh 

upravnih in finančnih zadevah, 
skupaj z njim Mehle Rudi, računo- 
vodja. 

OLO Novo mesto, 
oddelek  za gospodarstvo 
dne 30.  januarja  1953. 

Št. 1154/1-53 1181 
676. 

Besedilo: Državna žaga Dvor v 
likvidaciji. 

Za člane likvidacijske komisije so 
imenovani: Turk Adolf, predsednik, 
Falkner Stanko in Somrak Stanko, 
Člana likvidacijske komisije. Za 
podjetje v likvidaciji sta pooblašče- 
na za podpisovanje Repar Anton, v. 

d. upravnika in Turnšek Mara, knji- 
govodja. 

OLO   Novo  mesto, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 28. februarja 1953. 

Št 845/1-53 1455 
677. 

Besedilo: Občinsko mesarsko pod- 
jetje, šentrupert. 

Izbrišeta se Jerovšek Ignac in Bu- 
talo Viktor in vpiše 

Krnc Anica, knjigovodja, ki pod- 
pisuje v vseh zadevah skupaj z 
upravnikom podjetja Malenškom 
Jožetom, po pravilih podjetja. 

OLO Novo mesto, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 24. marca 1953. 
Št.   II-3317/1-53 1627 

678. 
Besedilo: Okrajno kmetijsko po- 

sestvo, Mala Bukovica. 
Izbriše se Čeligoj Alojz in vpiše 
Tomšič Anton, upravnik, ki pod- 

pisuje po zakonskih pooblastilih. 
UP št. 96/79 1775 

Besedilo: Urama, Postojna. 
Izbriše se Vadnal Anica in vpiše 
Česnik Anton, knjigovodja, s po- 

oblastili po 47. členu szdgp. 
UP št. 96/83 1688 

OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 
dne 24. marca 1953. 

679. 
Besedilo:  Mestna mesnica, Ptuj. 
Izbriše se Drofenik Jože in vpiše 
Zorčič Alojz, računovodja, ki pod- 

pisuje skupaj z upravnikom po za- 
konitih pooblastilih in pravilih pod- 
jetja. 
OLO  Ptuj, odd.  za gospodarstvo 

dne 9. aprila 1953. 
Št II/12-1318/3-53 1777 

680. 
Besedilo: Brivsko-pedikerski sa- 

lon, Begunje. 
Besedilo odslej: Brivsko-frizerskl- 

pedikerski salon, Begunje. 
OLO  Radovljica, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 16. januarja 1953. 

Št. 34/3-1953 1073 
681. 

Besedilo :Krajevno gostinsko pod- 
jetje restavracija >Dobrča«, Brezje. 

Izbriše se Reš Ana in vpiše. 
Bole Vilko, knjigovodja, ki bo 

nameščen le honorarno, zato ne bo 
podpisoval niti sopodpisoval. Pod- 
pisnik ostane samo Franko Ignac, 
ki bo podpisoval samostojno vse za- 
deve. 

OLO Radovljica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 25. marca 1953. 
Št.  1214/1-53 1648 

682. 
Besedilo: Občinska šivalnica na 

Muti. 
Izbrišeta se Orehovski Alojzija 

in Pernat Oto ter vpišejo 
Dobnik Marija, Ditinger Franc in 

Sedminek Karel, z istimi pooblastili. 
OLO Slovenj  Gradec 

oddelek za gospodarstvo 
dne 24. januarja 1953. 

Št.   188/11-31/388-52        1140 



Št. 12 — 24. IV. 1953 URADNI UST Stran 125 

683. 
Besedilo: Krajevna žaga, Koti je. 
Izbrišejo se Kotnik Mihael, Petrič 

Hinko, Kolar Jože in vpišeta: 
Puh Boltl, računovodja, in Pušnik 

Zofka, knjigovodja. 
OLO Slovenj Gradec, 

oddelek   za  gospodarstvo 
dne 25.  februarja  1953. 

št   92/11-137/56 1444 
684. 

Besedilo: Go.stinsko podjetje >Ho- 
tel Svoboda«, Radlje ob Dravi. 

Gostilna >Pri Marti< se ukine in 
se obratna In osnovna sredstva pre- 
nesejo na: Gostišče >Orlica< pod 
Pohorjem. 

Izbriše se Kužel Erik in  vpiše 
Ručnik  Ivan,  upravnik. 

OLO  Slovenj  Gradec, 
oddelek   za   gospodarstvo 

dne 28 marca 1953. 
Št.   2/11-137/72-53 

685. 
Besedilo:     Gostinstvo,     Dol 

Hrastniku. 
Izbriše se poslovalnica 3 Gostilna 

Sv. Jurij, Turje 27. 
OLO Trbovlje, odd. za gospodarstvo 

dne 9. aprila 1953. 
Št. 2101/2-53 1774 

690. 
Besedilo:  Otroška  restavracija  v 

likvidaciji, Radeče 
Ker je likvidacija končana. 

OLO Trbovlje, odd. za gospodarstvo 
dne 2. marca 1953 

Št   1532/1-1953 1460 

Register 
invalidskih podjetij 

1731 

pri 

Spremembe 
691. 

Besedilo: Invalidsko podjetje in- 
dustrija sukna«, Zapuže-Lesce. 

Izbriše se Bertoncelj Viktor, dose- 
danji finančno komercialni vodja. 
Pri že registriranem Andoljšku 
Alojzu, višjem obratnem tehniku, se 
izbriše dosedanje pooblastilo pod- 
pisovanja in vpiše novo, tako da 
odslej kot začasni v. d. finančno 
komercialnega vodje sopodpisujo 
vse listine računovodskega pomena. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljublj«na 

dne 30. marca 1953. 
Št. ITI-145/2-1953 1727 

686. 
Izbrisi 

Besedilo;   »Dravske   elektrarne«, 
Maribor. 

Ker je bilo ukinjeno z odločbo 
vlade LR Slovenije, št. 11-1135/1-52 
z dne 25. XI. 1952. 
Državni sekretariat za proračun tn 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 13. februarja 1953 
Št. 245-80-1953 1342 

687. 
.  Besedilo:    Restavracija,   kavarna 
JB   bar   pri   »Mlinarjcvcm Janezu«, 
Teharje. 

Zaradi   združitve   z  zdraviliškim 
fpstinskim     podjetjem     Dobrnske 

bplice, Dobrna. 
OLO Celje okolica 

oddelek  za  gospodarstvo 
dne 24. marca 1933 

Št. II-1/142-1953 1644 
688. 

Besedilo:  Krajevna gostilna, Do- 
brovo. 

Ker je prešla v sklop Kmetijske 
delovne zadruge, Dobrovo. 
^LO Gorica, odd. za gospodarstvo 

dne 29. marca 1953 
Št. II/2-105/43-53 1702 

689. 
Besedilo: Združenje državnih go- 

stinskih   podjetij   pri   OLO   Novo 
•ftesto. 

Ker je likvidacija končana. 

OLO Novo mesto 
oddelek  za  gospodarstvo 

dne 24. marca 1953 
Št. II-3340/1-53 1694 

L 

Registei 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

G92. 
Vpisi 

Besedilo: »Otroški vrtec dr. Fran- 
ceta Prešerna«, Ljubljana, Prešer- 
nova 27. 

Naloge ustanove so: Javno pro- 
svetno delo, vzgoja predšolskih 
otrok v skladu s cilji socialistične 
družbe, skrb za njihov pravilen te- 
lesni razvoj. Sprejema prvenstveno 
otroke zaposlenih mater ter jih 
oskrbuje z delno prehrano. 

Ustanovitelj ustanove: MLO glav- 
nega mesta Ljubljana, odločba 
Tajn št. 110/53 z dne 15.L 1953. 

Organ uprave, pod katerega vod- 
stvo spada ustanova: Svet za pro- 
sveto in kulturo MLO glavnega me- 
sta Ljubljana. 

•Št. 2573/58 1737 
Besedilo: »Otroški vrtec Poljane«, 

Ljubljana, štrosmajerjeva 3. 
Naloge ustanove so: Javno pro- 

svetno delo, vzgoja predšolskih 
otrok v skladu s cilji socialistične 
družbe in skrb za njihov pravilni 
telesni razvoj. Sprejema prvenstve- 
no otroke zaposlenih mater ter jih 
oskrbuje z delno prehrano. 

Ustanovitelj ustanove: MLO glav- 
nega mesta Ljubljana, odločba Tajn 
št. 112/53 z dne 15. I. 1953. 

Organ drž. uprave, pod katerega 
spada   ustanova:  Svet  za  prosveto 

in   kulturo   MLO   glavnega   mesta 
Ljubljana. 

G št. 2572/52 1740 
MLO glavnega mesta Ljubljana 

oddelek  za  gospodarstvo 
dne 4. aprila 1953. 

693. 
Besedilo: »Dom učencev y gospo» 

darstvn«,  Ljubljana,  Kersnikova 4. 
Delovno področje ustanove |e 

javno prosvetno. Ustanova omogoča 
učencem, ki v kraju svojega stal- 
nega bivanja nimajo ustrezne obrti, 
da bi se Izučili, sirotam, siromašnim 
in socialno ogroženim učencem iz 
Ljubljane pa redno šolanje s tem, 
da jim nudi primerno stanovanje in 
hrano, pogoje za učenje in da jih 
vzgaja v skladu s cilji socialistične 
družbe. 

Ustanovitelj ustanove: MLO glav- 
nega mesta Ljubljana, odločba 
Ta)n št. 106/53 z dne 15. I. 1953. 

Organ drž. uprave, pod katerega 
vodstvo spada ustanova: Svet za 
prosveto in kulturo MLO glavnega 
mesta Ljubljana. 

G-ït. 2577/53 1762 
Besedilo: »Otroški vrtec Prule«, 

Ljubljana, Prijatljeva 4a. 
Naloge ustanove so: Javno pro- 

svetno delo, vzgoja predšolskih 
otrok v starosti od 3. do 14. leta v 
skladu s cilji socialistične družbe, 
skrb za njihov zdrav telesni razvoj 
ter nuditi šolskim otrokom pogoje 
za učenje. Sprejema prvenstveno 
otroke zaposlenih mater ter jih 
oskrbuje z delno prehrano. 

Ustanovitelj ustanove: MLO glav- 
nega mesta Ljubljana odločba 
Tajn št. 109/53 z dne 15. I. 1953. 

G-št. 2579/58 1765 
Besedilo: »Dom učenk • gospo- 

darstvu«, Ljubljana, Rakovniäka 6. 
Naloge ustanove: Javno prosvet- 

no delo, omogočati učenkam, ki v 
kraju svojega stalnega bivališča 
nimajo ustrezne obrti, da bi se iz- 
učile, sirotam in socialno ogroženim 
učenkam iz Ljubljane pa redno šo- 
lanje s tem, da jim nudi primerno 
hrano in stanovanje, pogoje za uče- 
nje in da jih vzgaja v skladu s cilji 
socialistične družbe. 

Ustanovitelj ustanov«: MLO g}*v- 
nega mesta Ljubljana, odločba Tajn 
št. 108/53 x dne 16. I. 1953. 

Organ, pod katerega vodstvo spa- 
da ustanova: Svet za prosveto m 
kulturo MLO glavnega metta Ljub- 
ljana. 

G-3t. 2589/53 1760 
Besedilo: KMroSki vrtec »Beži- 

grad«, Ljubljana, Vodovodna 27. 
Naloge ustanove so: Javno pro- 

svetno delo, vzgoje predšolskih 
otrok v starosti od 3. do 14. leta v 
skladu s cilji socialistične družbe, 
skrb za njihov zdrav telesni razvoj. 
Nudi šolskim otrokom pogoje za 
učenje. Sprejema prvenstveno otro- 
ke zaposlenih mater ter jih oskr- 
buje z delno prehmno. Otroški •>- 
tec je hkrati vadnica za Srednjo 
vzgojiteljsko šolo, 
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Ustanovitelj ustanove: MLO glav- 
nega mesta Ljubljana, odločba lajn 
it. 114/53 z dne 15.1. 1953. 

Organ, pod katerega vodstvo spa- 
da ustanova: MLO glavnega mesta 
Ljubljana, svet za ljudsko zdrav- 
stvo in socialno politiko. 

G-št. 258S/53 1765 
Besedilo: Reševalna postaja, Ljub- 

ljana, Zaloška 25. 
Delovno področje: Javne zdrav- 

stvene in socialne naloge, da na 
področju mesta Ljubljane in v nje- 
ni bližnji okolici, v izkazani potrebi 
in pa tudi v širšem pedročju LRS, s 
hitrimi prevozi posreduje zdravni- 
iko pomoč bolnikom. 

Ustanovitelj ustanove. MLO glav- 
nega mesta Ljubljana, odloîba Tajn 
it. 811/52 z dne 18. VI. 1932 

Organ drž.  uprave, pod  katerega 
vodstvo   spada   ustanova:   Svet   za 
ljudsko zdravstvo In socialno poli- 
tiko MLO glavnega mesta Ljubljana. 

G št. 2576/53 1761 
MLO glavnega mesta Ljubljana 

oddelek  za  gospodarstvo 
dne 6 aprila 1953. 

694. 
Besedilo: »Dijaški dom Majde 

Vrhovnikove«, Ljubljana, Tabor 12. 
Naloge ustanove: lavno prosvetno 

delo. omogoča dijakinjam Srednje 
vzgojiteljske šole, ki stanujejo iz- 
ven Ljubljane, redno šolanje s tem, 
da jim nudi primerno stanovanje in 
hrano, pogoje za učenje in  da  jih 

skia ' 
družbe. 
•Zgaja v skladu s cilji socialistične 

Ustanovitelj ustanove: MLO glav- 
nega mesta Ljubljane, odločba Tajn 
It. 127/53 z dne 15. I. 1955 

Organ drž. uprave, pod katerega 
vodstvo spada ustanova: Svet za 
prosveto in kulturo MLO glavnega 
mesta Ljubljana. 

MLO glavnega mesta Ljubljana 
oddelek za- gospodarstvo 

dne 7 aprila 1953 
G-št. 2619/53 1768 

695. 
Besedilo: Mestna vrtnarija v Ljub- 

ljani, Cesta na Rožnik 2. 
Naloge ustanove so: Skrb za vzdr- 

ževanje vseh javnih parkov in na- 
sadov ter sprehajališč v Ljubljani, 
skrb za njih snaženje, razširjanje 
in gradnjo novih; gojenje dekorativ- 
nih rastlin, okrasnega grmičevja in 
drevja za nasaditev in olepšavo par- 
kov ter drevoredov, nadalje za po- 
trebe svoje cvetličarne ter izvrše- 
vanje vseh vrtnarskih in v vrtnar- 
sko stroko spađajočih del; izdelova- 
nje načrtov za nasaditev in olepša- 
vo privatnih vrtov po želji strank; 
sodelovanje po svojih strokovnja- 
kih pri reševanju vrtnarskih in sad- 
jarskih vprašanj; izposojanje deko- 
racijskih rastlin za slavnostne pri- 
reditve, kakor tudi privatnim stran- 
kam proti odškodnini; prodajanje 
tako iz vrta, kakor tudi v cveiV'ar- 
ni vsega cvetja, lončnic In sadik 

Ustanovitelj podjetja: •• glav- 
nega mesta Ljubljana, odločba Tajn 
it 867/52 z dne 18. VI. 1052. 

Organ drž. uprave, pod katerega 
vodstvo spada ustanova: Svet za ko- 
munalne zadeve MLO glavnega me- 
sta Ljubljane. 

G-št. 2636/53 1769 

Besedilo: »Internat Gradbenega 
tehnikuma LRS«, Ljubljana, Gerbi- 
čeva 51a. 

Delovno področje ustanove se 
razteza na področje LR Slovenije. 
Naloge internata so: Oskrbovanje, 
nadzorstvo in pedagoška pomoč di- 
jakom Gradbenega tehnikuma LRS. 

Ustanovitelj ustanove: Vlada LRS, 
odločba št. 11-661/1-52 z dne 24. VII. 
1952 

Organ drž. uprave, pod katerega 
vodstvo spada ustanova: Svet vlade 
LRS za gradbene in komunalne za- 
deve. 

MLO glavnega mesta Ljubljana 
oddelek   za   gospodarstvo 

dne 8. aprila   1933. 
G-št. 1035/53 1770 

696. 
Besedilo: Šolska kuhinja, Celje. 
Poslovni predmet: Preskrba učen- 

cev  z hrano. 
Ustanovitelj in gospodarski vodi- 

telj ustanove. MLÓ Celje, odločba 
št. 1182/1953-8 z dne 13   II.  1953. 

Za ustanovo podpisuje: 
Sovine Marija, samostojno, v okvi- 

ru zakonitih pooblastil in pravil 
ustanove 

MTX) Celje, odd. za gospodarstvo 
dne 24, februarja  1933 

Št. 11-1641/2-13 1396 
69?. 

Besedilo: Dijaški dom, M. Sobota. 
Grajska ulica 2. 

Naloge ustanove so: Omogočiti 
šolanje na srednjih šolah v Murski 
Soboti dijakom, ki v kraju svojega 
bivališča nimajo ustrezne šole; skr- 
beti za zdrav telesni razvoj, smotr- 
no učenje in vzgojo mladine po so- 
cialističnih  moralnih  načelih. 

Ustanovitelj in gospodarski organ 
ustanove: OLO M. Sobota, svet za 
prosveto in kulturo, odločba št. 
1146/1 z dne 4. II. 1953. 

Za ustanovo podpisuje: 
Vodušek Ivan, upravnik, samo- 

stojno. 
OLO Murska Sobota 

oddelek   za  gospodarstvo 
dne 16. februarja 1953 

Št. TI-1743/1-53 •57 
698. 

Besedilo: Reševalna postajo mest- 
ne občine Lendava s sedežem v 
Lendavi. 

Naloge ustanove so: Oskrbeti po- 
trebnim hitro zdravniško pomoč, 
prevažati bolnike, ponesrečence in 
druge zdravniške pomoči potrebne 
osebe v bolnico ali druge zdrav- 
stvene ustanove 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: LO mestne občine Lendava, 
odločba št. 396/1-53 z dne 2. III. 1953. 

Za ustanovo podpisuje: 
Llndič Slavko, predsednik LO. 

OLO Murska Sobota 
oddelek  za  gospodarstvo 

dne 5. marca 1953 
Št. II-2380/1-53 1482 

699. 
Besedilo: Vodnogospodarska upra- 

va za Muro v Murski Soboti (za- 
časni sedež Ptuj). 

Naloge ustanove so: Nadzorstvo 
nad vsemi vodotoki in objekti na 
njih, na področju uprave ter orga- 
nizacija obrambe pred poplavami; 
upravljanje z vsemj zemljišči, ki 
spadajo v last splošnega ljudskega 
premoženja in s katerim razpolaga 
vodno gospodarstvo; projektiranje 
in Izvajanje vzdrževalnih in regula- 
cijskih del na vodotokih v lastni re- 
žiji; dajanje strokovnih mnenj or- 
ganom ljudske oblasti in sodelova- 
nje pri izdajanju upravnih aktov, 
ki posegajo v vodni režim, sodelo- 
vanje pri organizaciji vodnih skup- 
nosti za izvrševanje tehničnega nad- 
zorstva nad uporabo voda, ter obra- 
tovanjem vodnih naprav; študij in 
raziskave pri določanju vodnogo- 
spodarskih osnov za vodotoke; iz- 
vrševanje projektov zunanjim na- 
ročnikom za vodogradnje in nizko 
gradnje; izvajanje gradbenih del iz 
panoge vodogradenj in nizkih gra- 
denj za zunanje naročnike. 

Ustanovo je ustanovil Državni se- 
kretariat za gospodarstvo LRS z od- 
ločbo z dne 28. I. 1953, št. III/10-101/ 
1-53 

Organ vlade pristojen za posle in 
naloge VGU je Drž. sekretariat za 
gospodarstvo LRS, Inšpektorat za 
vodno  gospodarstvo,  Ljubljana. 

Za  ustanovo  podpisujeta: 
Slekovec   Ivo,   upravnik   in 

Ladislav, knjigovodja. 
OLO Murska Sobgta 

oddelek   za   gospodarstvo 
dne 7. aprila  1955. 

Št. 11-3174/2-53 

Šare 

1759 

Zadružni registei 

Spremembe 
220. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j. Kozje. 

Na občnem zboru 15. II. 1953 so 
bila sprejeta nova zadružna pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j. (Kozje). 

Zadruga obsega tr,g Kozje in na- 
selja Mireje, Ješovec, Zdole, Belo, 
Korte, šonovl In Veternik ter deluje 
po potrjenih pravilih. 

Vsak član vplača delež 1000 din. 
Vsak zadružnik odgovarja za ob- 
veznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom svojega deleža. Družinski 
delež znaša 200 din. Upravni odbor 
šteje 5 do 7 člangv. 

Za zadrugo podp'sujeta po dva 
člana upravnega odbora, v od- 
sotnosti enega ali drugega odborni- 
ka sopodpisuje knjigovodja. 
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Izbrišejo se Bračun Franc, Vouk 
Franc, Jagrič Avgust, Presiček Ivan, 
Sok Anton in Preskar Jože In vpi- 
šejo  novi  člani  upravnega odbora: 

Valenčak Franc, pos. sin,' Kozje 
89, Bokalič Karel, Ješovec, Klakočer 
Alojz, Kozje 27, Resnik Martin, Ve- 
ternik 25, posestniki. 

Orožno sodišče v Celju 
dne 7. aprila 1953. 

221. 
Besedilo: Kmetijska zadrugu z o. 

j-, Gotovljc. 
Na občnem zboru 8. II. 1953 so bila 

sprejeta nova zadružna pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z o. j., Gotovlje. 
Zadruga posluje po potrjenih 

pravilih. Zadružni delež znaša 100O 
din. Vsak zadružnik odgovarja za 
obveznosti zadruge z lOkratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega deleža 
Upravni odbor šteje 8 do 14 članov. 

Izbrišejo se Jošt Ignac, Kuder 
Jože, Krajne Lizika, Arnšek Ivan in 
vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Hauptman JOžL. posestnik in me- 
hanik, Gotovlje 26, predsednik, Co- 
kan Franc, dolnvec, Gotovlje 156, 
Jošt Anton, kmet Gotovlje 22 in Čre- 
mošnik Vinko, delavec, Gotovlje 33. 

Zadr Vili 12/10 3332 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Imcno. 
Na občnem zboru 8. II. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila: 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z o. j., Imeno. 
Zadruga obsega področje Imeno, 

Imenska gorca, Golobinjek, Vera- 
ce, Sela, Pecelj in Virštajn in de- 
luje po potrjenih pravilih. Zadruž- 
ni delež znaša 1000 din, družinski 
delež   100 din.  Vsak   zadružnik  od- 
fovanja za obveznosti zadruge z 10- 

ratntm zneskom svojega enkratne- 
ga deleža. Upravni odbor šteje 5 do 
7 članov. Za zadrugo podpisujeta po 
2 člana upravnega odbora. 

Izbrišejo se Šinkovec Anton, Plev- 
nik Jože, Uršič Jože, Juraja Ivan, 
Grobelšek Franc In vpišejo: 

Krašovec Jože, Golobinjek 3, 
Oglajner Miha, Pecelj 6, Amon 
Stanko, Virštanj 14, Pajk Jože, Imen- 
ska, gorca 39, štukl Anton. Verace 
13, kmetje. 

Okrožno  sodišče v  Celju 
dno 8. aprila 1953. 

Zadr VIII 18/14 3331 
222. 

Besedilo: Kmetijski zadruga z o. 
j-, Frankolovo. 

Na občnem zboru 1. HI. 1953 so 
oila sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j., Frankolovo. 

Zadruga deluje po novih, potrje- 
nih pravilih. Zadružni delež znaša 
1000 din, družinski delež znaša 100 
din. Vel zadružniki odgovarjajo za 
obveznosti zadruge z lOkratnim zne- 
skom svojega enkratnega deleža. 
Upravni odbor šteje 5 do 7 'članov. 
Za zadrugo podpisujeta po dva čla- 
na upravnega odbora. 

Izbrišejo se Potočnik Konrad, Ško- 
berne Karl, Selčan Franc, Fijavž 
Franc, Sodin Ivan, Hrovat Rudi, 
Goršek  Jože in  vpišejo: 

Fijavž Jože, mlinar, Frankolovo, 
Loka, Vrenko Ivan, zidar, Rakova 
steza 8, Stukelj Vida, učiteljica, Lo- 
ka 7, Germ Anton, kmet, Lipa 15 In 
Mlakar Vinko, kmet. Beli potok 2. 

Zaznamuje se, da je Goršek Jože, 
kmet, Lipa 6, upravnik zadruge. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 9   aprila  1953. 

Zadr VII 128/4 3327 
223. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Zagorje ob Savi. 

Na občnem zboru zadruge 10. II. 
1952 so se spremenila pravila. Delež 
znaša odslej 500 din. 

Izbrišejo se Zore Franc, Tomažič 
Franc, Klukej Franc, Sajovic An- 
ton, Kolenc Alojzij, Klembaš Alojz 
in Rus Hinko ter vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Drnovšek Ivan, kmet, Dolenja vas 
39, Drnovšek Ivan, kmet. Vine 1, 
Žerko Drago, strojevodja, Selo 2, 
Hrastelj Martin, Ravenska vas 27, 
Celestin Viktor, Zavine 16, Mohar 
Štefan, šemnik 11, Forte Ernest, Ko- 
tredež H, kmetje. Za podpisovanje 
se pooblaščajo: Drnovšek Ivan, 
Ccncelj Ivan in Rožaj- Ana. 

Okrožno  sodišče  v  Celju 
dne   10.  aprila  1953. 

Zadr VI  123/18 3333 
224. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v 
Bôrjnni. 

Na občnem zboru 1. III. 1933 so 
bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j. v Borjnni. 

Delež znaša 500 din, delež dru- 
žinskega člana 50 din. Član odgo- 
varja za obveznosti zadruge s 5- 
kratnim zneskom enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega de- 
leža. Upravni odbor sestavlja 5 do 
9 'članov. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
z dne 1. III. 1953 se izbrišejo Hrast 
Andrej, Kramar Terezija, Kramar 
Andrej, Hrast Franc in Cebokll Mir- 
ko, vpišejo pa novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Spolad Julija, Borjana 74, Koren 
Mihael, Borjana 18, Kramar Jo- 
žef, Borjana 73. 

Zadr  VII/16-24 3204 
Besedilo: Kmetijska zadruga, Bu- 

kovica. 
Na občnem zboru 22. II. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z o. j. v Bukovici. 
Delež znaša 500 din, delež dru- 

žinskega člana 100 din. Član odgo- 
varja za obveznosti zadruge s 5- 
kratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družin- 
skega deleža. Upravni odbor sestav- 
lja 7 do 9 članov. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
z dne 22. II. 1953 se izbrišejo Arčon 
Slavko, Mikluž Rudolf la Arčon Ev- 

gen,  vpiše  pa  novi  izvoljeni   člaa 
upravnega  odbora: 

Stantie Jožef, čevljar, Bukovica 
360. 

Zadr VII/42-23 3207 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Prcstranku. 
Na občnem zboru 11. V. 1952 so se 

spremenila zadružna pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z o. j. v Prestranku. 
član odgovarja za obveznosti" za* 

druge s 5 kratnim zneskom enkrat- 
nega temeljnega oziroma družin- 
skega deleža. Delež znaša za člane 
brez zemlje 250 din, za člane z naj- 
več 5 ha zemlje 500, za člane z nad 
5 ha zemlje 1000 din. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
zadruge z dne 23. III. 1952 in sklepa 
izrednega občnega zbora Kmetijske 
zadruge Slavina z dne 5. VIII. 1951 
v zvezi z odobritvijo OLO Postoj- 
na, št. 1126-26/30 z dne 10. XII. 1952 
se Kmetijska zadruga Slavina pri- 
druži tej zadrugi. 

Izbrišejo se ceč Franc, Kastelic 
Ivan, Čehovin Edvard, Vadnjal 
Ivan, Sluga Ivan in Slavec Ivan, 
vpišejo pa novi izvoljeni člani 
upravnega odbora- 

Bergoč Franc, kmet, Žeje 11, Slu- 
ga Franc, nameščenec, Prestranek 
40, predsednik; Boštjančič Edi, Ore- 
hek 22, Bole Franc. Koče 69, Če3 
Franc, Grobišče 24, Penko Janez, 
Slavina 37, kmetje. 

Zadr  VU54-21 3202 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 28. marca 1953. 
225. 0 

Besedilo: Kmetijska zadruga v 
Hudijužni. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
15. II. 1953 se izbrišejo Čufer Franc, 
Beguš Avguštin in Kusterle Franc, 
vpišejo pa novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Maurar Urban, Obloke 19, Drolo 
Franc, Hudajužna 22, Kikelj Jakob, 
Stržišče 8. 

Zadr VI1751-17 3205 
Besedilo: Kmetijska zadruga V 

Ligu. 
Delež znaša 150 din, delež družin- 

skega člana 20 din. Član odgovarja 
za obveznosti zadruge z lOkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega de- 
leža. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 
članov. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
z dne 21. II. 1953 se izbrišejo Jeron- 
čič Alojz, Velušček Anton, Žnidar- 
ši'5 Darko. Mugerld Franc, Bernjak 
Gildo In Bajt Marija, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Jerončič Franc, Kostanjevica 80, 
Velišček Lenard, Zapotok 81, Mu- 
gerli Anton, Lig 11, Velušček Aloj«, 
Bajti 33, Kralj Franc, Lig 12, Cu- 
ferli Mariia, Strmec 35. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 2. aprila 1953. 

Zadr VI/1-17 8006 
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226 
Uesedilo: Čevljarska produktiv- 

na zadruga z omejenim jamstvom, 
Ljubljana-Center. 

Izbrišejo se Freiih Janez, Povž 
Stanko, Vencelj Ivan, Zaletel Pavel 
in vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Tomažič Feliks, čevljar, Ljublja- 
na, Glavarjeva 13, Bučan Franp, 
čevljar, Medno 39, Pančur Anton, 
čevljar, Ljubljana, Cankarjeva 10, 
Andolšek Alojz, čevljar, Zg. Kašelj 
štev. 12. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 16. marca 1953. 

Zadr VII 14/6 2875 
227. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, Tomišelj. 

Izbrišejo se Perme Jože, Mazi 
Alojz, Lakner Alojz, Krašovec Jože, 
Glavan Jože, Grebene Alojz in vpi- 
šejo novi člani upravnega odbora: 

Oblak Franc, kmet, Strahomer 8, 
Mavec Alojzij, kmet, Tomišelj 21, 
Japelj Alojzij, kmečki sin, Tomišelj 
št. 6, Likovič Alojzij, kmečki sin, 
Tomišelj 22, Anzeljc Stane, kmet, 
Tomišelj 32, Modic Martin, kmet, 
Tomišelj 17, Tavželf Mihael, kmet, 
Brest 31. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20. marca 1953. 

Zadr V 196/4 2980 
228. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, Besnica. 

Izbrišejo se Dremelj Anton, Hri- 
bar Jože, Marolt Marija in vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Končar " Janez, Gaberje 5, Gale 
Pavel, Vnajnarje 14, Bučar Janez, 
Javor 19, kmetje. 

Zadr V 197/5 3152 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom na Verdu. 
Izbrišejo se Kenk Ivan, Ahčan 

Stane, Nagode Julka, Nagode Anton, 
Petrovčič Anton in poobLaščenka 
Vehar Marica ter vpišejo novi 'člani 
upravnega odbora: 

Susman Jakob, kmet, Verd, Mirke 
3, Nagode Matevž, kmet, Mirke 4, 
Dobrovoljc Andrej, delavec, Verd 
124, Furlan Franc, kmet, Verd 23, 
Albreht Maks, nameščenec, Verd 24, 
Dobrovoljc Janez, delavec, Verd 118. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 28. marca 1953, 

Zadr VI 78/8 3151 
229. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Davči, 

Na zboru 18. I. 1953 so bila spre- 
jeta nova pravila. 

Sedež zadruge je odslej: Podpo- 
rezen. 

zadruga deluje po novih potrje- 
nih  pravilih. 

Delež zadruge je 250 dip in pla- 
čajo člani z 0—1 ht. zemlje dva 
osnovna deleža, z 1 do 10ha zemlje 
tri osnovne deleže ter nad 10 ha 
zemlje štiri osnovne deleže. Vsni; 
zadružnik < 'govarja z desei1:! • 
nîm zneskom svojih vplačanih dele- 

žev.  Upravni odbor sestavlja 3 do 
11 članov. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Koder Alojzij, Freiih Karel, 
Tušek Franc, Jemec Amalija, La- 
hajnar Franc in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Prezelj Ivan, kmet, Davča 51, Ber- 
nard Peter, delavec, Davča 44, Fre- 
iih Peter, kmet, Davča 17 Hudolin 
Peter, delavec, Davča 4, Koder Mi- 
hael, kmet, Davča 62. 

Okrožno sodišče  v Ljubljani 
dne 31. marca 1953. 

Zadr VI  135/7 3156 
230. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Gor. Logatcu, 

Izbrišejo se Korenč Ivan, Rus 
Ruža, Kogovšek Angela in vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Marinko Franc, kmet, Kalce 5, 
Sajovic Helena, kmetica, Gor. Loga- 
tec 48, Rupnik Jakob. kmet. Gore- 
nja vas 21. 

Zadr VI 110/6 3155 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom na Muljavi. 

Izbrišejo se Bregai Anton, Struna 
Anton, Sadar Antou in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Kralj Franc, Kompolje 5, Sever 
Alojz, Bojanji vrh 2, Erjavec Alojz, 
Kompolje 3, posestniki. 

Zadr VI 36/6 3154 
Besedilo: Čevljarska produktivna 

zadruga »Ratitovec« v Studenem 
pri Železnikih, zadruga z o. j. 

Izbrišeta se Benedičič Alojzij in 
Pintar Valentin ter vpišeta nova 
člana upravnega odbora: 

Pintar Leopold, Studeno 20, Ber- 
nik Filip, Češnjica 33, čevljarska po- 
močnika. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 31. marca 1953. 

Zadr I 53•• 3153 
231. 

Besedilo: Sitarska in žimarska za- 
druga v Stražišču, zadruga z omeje- 
nim jamstvom. 

Izbrišejo se Zaletel Franc, Roz- 
man Anton, Cof Ana in vpišejo čla- 
ni upravnega odbora: 

Vidmar Bernard, skladiščnik, Zg. 
Bitnje 62, Završnik Anton, žimopre- 
jec, Stražišče 85, Drečnik Fani, de- 
lavka, škofja Loka, Cankarjev trg 
11. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 2. aprila 1953. 

Zadr III 73/68 326? 
232. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Dol. Logatcu. 

Izbrišejo se Petrovčič Franc, Na- 
gode Anton, Mihevc Anton in vpi- 
šejo novi člani upravnega odbora: 

De Gleria Dušan, Dol. Logatec 78, 
Poženel Anton, Dol. Logatec 58, Mu- 
sée Tomaž, Dol. Logatec, Brod 6, 
3vigelj Franc, Dol  Logatec 9, kmet- 

Zadr V 8/13 3307 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, Sv. Katarina- 

Na zboru 20. I. 1953 so bila spre- 
jeta  nova  pravila. 

Sedež je odslej: Slap - Sv. Ka- 
tarina. Zadruga deluje po potrjenih 
pravilih. Delež znaša 1000 din. Vsak 
zadružnik odgovarja za obveznosti 
zadruge z desetkratnim zneskom 
svojih obveznih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 3 do 11 
članov. 

Izbriše se Meglic Jože ter vpiše 
nov član  upravnega odbora: 

Primožič Jakob, kmet, Lom 37. 
Na podlagi zapisnika zbora z dne 

20. I. 1953 in v zvezi z odločbo 
OLO tajništva za gospodarstvo, 
Kranj z dne 13. III. 1953 št. 1775/1. 
se registrira obrtni obrat: Žaga Kme- 
tijske zadruge Sv. Katarina, s se- 
dežem v Puterhofu. 

Zadr VI  239/6 3269 
Okrožno  sodišče v  Ljubljani 

dne 7.  aprila  1953 
233. 

Besedilo: Zadružno iesno-trgovsko 
podjetje OZZ-Maribor. 

Izbriše se Lepšina Drago in vpiše 
Florenin Danilo, upravnik. 

Okrožno  sodišče v  Mariboru 
dno 3. marca 1953. 

Zadr V 116 2513 
234. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga. Vučja vas. 

Zadruga je prešla na podlagi 
sklepa OLO Ljutomer z dne 24. XI, 
1952, št. 2278-1773/12-a/52 v likvida- 
cijo. 

Likvidatorji so: Kardinar Franc, 
Paldauf Alojz in Černek Franc, za- 
družniki v Vučji vasi, ki podpisujejo 
po dva skupaj 

Likvidacijska  firma:   kakor   do- 
slej, s pristavkom »v likvidaciji«. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 16. marca 1953. 

Zadr VI 41 2880 
235. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o- 
j., Logarovci. 

Zadruga je prešla na podlagi skle- 
pa občnega zbora z dne 1. III. 1953 
v likvidacijo. 

Likvidatorji so: Žnidarič Alojz, 
LogaTovci, predsednik, Magaič 
Franc, Logarovci, Murekar Kari, 
Kokoriči. posestniki, ki podpisujejo 
po dva skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej 
s pristavkom »v likvidaciji«. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 27. marca 1953. 

Zadr IV 35 3080 
236. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v 
Jurjevici. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
12. II. 1953 so bila sprejeta nova za- 
družna pravila, potrjena 16. III. 
1953. 

Besedilo^odslej: Kmetijska zadru- 
ga z omejenim jamstvom v Jurje- 
vici. 

Znrlrngn dolnje odslej po novo 
sprejetih pravilih. Zadruga je usta- 
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novljena z deleži in omejenim jam- 
8tvom. član odgovarja za obvezno- 
sti zadruge z lOkratnim zneskom 
vpisanega enkratnega temeljnega 
deleža, ki znaša 500 din, oziroma 
družinskega deleža, ki znaša 250 
din. Upravni odbor sestavlja 5 do 
9 članov. 

Izbrišejo se Kozina Janez, Pogač- 
nik Karel, Zidar Jože, Košir Ivan, 
Lesar Alojz, Lesar Jože, Mihelič Jo- 
že, šile Martin in pooblaščenca za 
sopodpisovanje Gornik Francka ter 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Boh Anton, Jurjevica 44, Lovšin 
Alojz, Jurjevica 3, Andolëek Janez, 
Jurjevica 28, Gorše Ivan, Kot 7, Mi- 
helič Franc, Kot 6, Lesar Franc, 
Breze 32, kmetje, in pooblaščenca 
za sopodpisovanje: Pogačnik Karel, 
upravnik, Jurjevica 58 in Košmrlj 
Milka, knjigovodja, Jurjevica 54. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 10. aprila 1953. 

Zadr III 92/5 3459 
23?, 

Besedilo: Vinogradniška obdelo- 
valna zadruga Gorct.-Dežno. 

Izbrišejo se Drobnič Ivan, Ilec 
Ivan, Drevenšek Rudolf in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Skok Štefan, Drobnič Janez, Re- 
pec  Rudolf,  Drevenšek   Ciril,   Zaj- 
Šek Amalija, zadružniki v Gorci. 

Zadr II 114 3076 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Tomaž pri Ormožu. 

Izbrišejo se Tomanič Janez, He- 
ric Franc, Majcen Frančiška, Maj- 
cen Jože, Kukol Janko, Klaus Ste- 
fan in vpišejo novi Izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Kosanič Marija, posestnik, Tomaž, 
Raušl Tomaž, kmet, Hranjigovci, 
Ganza Alojz, posestnik, Koračiće, 
Slavic Stanko, kmet, Koračiće, Kralj 
Anton, posestnik, Pršetinci, Novak 
Janez, Pršetinci, Cvetko Stanko, Ko- 
račiće, Horvat Jože, Tomaž, kmetje. 

Zadr   •   7 3078 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 26. marca 1953. 
238. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Slov. Bistrica. 

Zadruga temelji odslej na novih 
pravilih, sprejetih na zboru 22. II. 
1953. 

Vpišeta se nova izvoljena člana 
upravnega odbora: 

Marinšek Anton, Slov. Bistrica m 
Fajs Anton, Sp. Nova vas, kmeta. 

Vpišejo se zadružni obrati: Trgo- 
vina z mesom in mesnimi Izdelki, 
Slov. Bistrica 4, s poslovaLnico \ Zg. 
Polskavi in Trgovina z mešanim 
blagom na drobno v Slov. Bistrici. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 8. aprila 1953. 

Zadr VI 96 8336 

Izbrisi 
239. 

Besedilo: Obnovitvena zadruga z 
o. j. v Otaležu. 

Zaradi  končane  likvidacije. 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 12. marca 1953. 
Zt 38/46-6 2870 

240. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Slavina. 
Zaradi pridružitve h Kmetijski 

zadrugi z o. j. Prestranek. 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 28. marca 1953. 
Zadr  V/45-9 3201 

241. 
Besedilo:    Potrošniška   zadruga  z 

omejenim jamstvom v Mengšu. 
Zaradi  končane likvidacije 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 8. aprila  1953. 

Zadr   VI  217/4 3304 

242. 
Besedilo: Trgovsko podjetje kme- 

tijskih zadrug okraja Maribor oko- 
lica  (Maribor,  Purtizanska 6). 

Zaradi končane likvidacije. 
Zadr VI 67 2878 

Besedilo. Trgovsko podjetje kme- 
tijskih zadrug, Ptuj. 

Zaradi   končane  likvidacije. 
Zadr VI 72 2879 

Okrožno  sodišče  v  Mariboru 
dne 16. marca 1933. 

Razglasi sodišč 

G 19/53-11 3467 
Stantio Olga, kmetica. Sveto 9, 

proti Stantiču Angelu, neznanega 
bivališča v Argentini. Spravni po- 
skus in event, ustna obravnava •• 
15. VII. 1933 ob 8. uri pri tem so- 
dišču. 

Tožencu neznanega bivališča ne- 
kje v Argentini se postavi za skrb- 
nika švara Alojzij iz Svetega 39, p. 
Komen. 

Okrožno  sodišče  v  Gorici 
dne 16. aprila 1953. 

G 285/5J-1 3341 
Sinkovič Zora, upokojenka, Mari- 

bor, Trg Rdeče armade 4, zoper Sin- 
koviča Karla, Maribor. Magdalenska 
74, zdaj neznano kje. Razprava bo 
12. maja 1953 ob 8. uri pri tem so- 
dišču v sobi št. 86/11. Skrbnik j* 
Sande Jože, pravni referent pri tem 
sodišču. 

Okrožno sodišče v  Mariboru 
dne  6. aprila  1953. 

G 6/53 3143 
Ndl. Jeäovnik Feliks, kl ga zasto- 

pa mati Ješovnik Marija, poljska 
delavka v Selah 81, p. Slovenj Gra- 
dec, zoper toženo stranko ležečo za- 
puščino po dne 25. VIIL 1947 umr- 
lem Sinčiču Štefanu, ki jo zastopa 
z odločbo tajništva sveta za ljud- 
sko zdravstvo in socialno politiko 
OLO Slovenj Gradec z dne 18. •. 
1933, opr. št. HI/2-1266/1-53 postav- 
ljeni skrbnik Čegovnik Filip, usluž- 
benec podpisanega sodišča. Javna 
ustna razprava bo 28. V. 1953 ob 7.30 
uri, v sobi št. 9 pri tem sodišču. 
Okrajno sodišče v Slovenjem "Gradcu 

dne 11. aprila 1958. 

Oklic o skrbnikih in razpravah 
postavljeni skrbniki bođo v tožbah za- 
stopali tožence, katerih bivališče ni zna- 
no, na njihovo nevarnost In ttrolke, 
dokler se sam) ne zglasljo ali ne Ime- 

nujejo pooblaSCenee. 

Tožbe za razvezo zakona: 
G 95/53 3466 

Kramar Jože, rudar, Hrastnik, 
samski dom 152, proti Kramar An- 
toniji rojeni Baumrucker, gospodi- 
nji, nazadnje v Eisdenu, Baron- 
Coppu 13, Limburg, Belgija, sejdaj 
neznanega bivališča. Razprava bo 
14. V. 1953 ob 8. url pri tem sodi- 
šču, v sobi št. 52/11. Skrbnik je Je- 
reb Borut, sodni pripravnik pri tem 
sodišču. 

Okrožno sodišče v Celja 
dne 15. aprila 1988. 

G 51/51 3342 
Passoni Dino, delavec, Kojsko 48, 

zoper Passoni Marijo roj. Conti, 
Sorrau Comune St. Pung, Gers, 
Francija. Vročitev sodbe z dne 21. 
XII. 1951 po diplomatski^ poti je bila 
brezuspešna. Skrbnik je Lah Ru- 
dolf, tusodni uslužbenec. 

Okrožno  sodišče  v  Gorici 
dne 8. aprila 1955. 

Amortizacije 
Uvede se postopanje ca amortizacijo 
vrednotnie, katerih Imetniki te pozivajo, 
naj v danem roko priglasijo sodiUu svoj« 
pravice, sicer se bodo vrednotnic« Izreki« 

sa neveljavne. 
IR 806/53-2 314)1 

Dr. Jagodic Simon, zdravnik T 
Slov. Bistricu prosi za amortizacijo 
svoje, med okupacijo izgubljene za- 
varovalne police bivše zavarovalne 
banke >Slavija« v Ljubljani, pol. št 
14411/34163, v zavarovalni vsoti 
27.000 din, zdaj valorizirana vred- 
nost 10.800 din. Priglasitveni rokj 
2 meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici 
dne 30. marce. 1993. 

• Razne objave 

Poziv upnikom in dolžnikom 
aaj   v   •••••   roku   priglasijo   terjatve 
oziroma  poravnajo tvoje obveznosti  do 
podjetij   v   likvidaciji,   sicer   te   bodo 

dolgovi sodno Izterjali. 
Št. 222/3 2636 

Gostišče MLO Metlika je z odloč- 
bo Mestne občine Metlika, it. 222/1 
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z dne 17. 11. 1953 prešlo v likvida-    Capuder . rane, Trzin 125, osebno Horvat   Etelka,   Andreje!   72,   p. 
elio  Priglasitveni rok: 30 dni od te   izkaznico,   reg.   št.   5335,   ser.   štev. Martjanci, osebno izkaznico, reg. št. 
objave.                                                       0451045.  izdano od OLO Ljubljana 9470, ser. št. 0090977, izdano v Mur- 

Likvidacijska komisija   okolica.                                          3454 ski Soboti.                                    3274 
e,  ,•!• ••                                   3441      Č^ar Terezija, Ljubljana, osebno . Horvat   Rudolf,   Maribor,   obrtno 

7 S   IO  MO Sknfia  Loka    izkaznico,  reg. št. 25999/51, ser. št. dovoljenje   za  popravljanje  dezm- 
ltZW$#°. «tS MSSÄ   F-••••••: j*fi-o v Ljubljani    3521 kov m   oncev         skMiJt 
šlo   mestno   podjetje   »čevljarstvo«      Červek  Alojzija, Celje,  Vodnic p   Eia   •••••   re? 
škof ja   I^ka  v likvidacijo    Frigia-   ^«^^^»gSS & 1%IzVno* ìtìT 3^7 
sitvenl rok: do 15. maja 19•              12370   izdano 10. IV. 1951 v MursW •••.6 Angek>   stallngraiska 77> 

Likvidacijska   komisija.   bo•^aSiijz    Mihaela,    Ljubljana g- J•«*, osebno izkaznico, reg. 
osebno  izkaznico,   reg. št.  33781-51, fl'  32, \               347%6'  ,2deno-JK 
ser.  št   F-005609 ,   izdano   v  Ljub- J«8?*111«^   p      ,    D   .           „ ?536 
ifani                                               3522 Ivartnik   Pavel,   Podgora,   Koti je, Izgubljene listine 

preklic u jejo 

ljani.                                                3522 D                 v  •  .,    -      • ,       ••• 
Dejak Albina, Otavice 11 pri Rib- ••^••^^**- Osebn°o^" 

niči na Dol, osebno izkaznico, reg. "*»«> ^- **• 30335.                  3482 
  št.  2837,   ser.  št. 0318363,  izdano  v Jakši'5 Stepan, Ljubljana, Štepan- 

"——-"""""~"•"""""~"~—— Novem mestu.                               5272 ska 2.  osebno izkaznico,  reg. štev. 
Arbajter   Franc,   Pohorski   dvor, Dolžan   Marija,   Jesenice,   Vodni- 2&939>  ser.   št.  C-0152627,   izdano  v 

ekonomija   »Pivola«   pri   Mariboru, kova 2, osebno izkaznico, reg. štev. Prelogu, Medmurje.  Hrvatska. 3524 
knjižico o predvojaški vzgoji, izda- ^i(A, ser. št. G-345876, izdano na Je-- Jagodic Marko, Veržej, osebno iz- 
no v Ljubljani.                              3490 senicah.                                            3273 kaznico,  reg. štev.  16409,  ser. štev. 

Arh Francka. Jesenice, Prešernova Doško Alojz  Jesenice, sedaj Kam- Q2fl}^ izdano v Ljutomeru.     3560 
22, osebno izkaznico, reg. št. 1573, niča pri  Mariboru, osebno izkazni- Jakhn   Ivan,   Vel.   Polana   16.  p. 
ser. št. G-346083.                            5597 co.   reg.  št.  3182,  ser.  št.  G-3478"92, Crensovci, osebno izkaznico, reg. št. 

Balažič  Ignac,  Gomilica   136.   p. izdano 7. II. 1951  na Jesenicah, Go- 21698, ser   st. G-0246008.       „5217 
Turnišee, osebno izkaznico, reg. št. renjsko                                         3515 ,  J°klin Marija roj. Tibaut, Vel. Po- 
16026,  ser. št.  G-0240336,  izdano  v Fakin  Eva, Ljubljana,  indeks fi- lana 16> P- Crensovci, oseb. izkazni- 
Lendavi                                        3216 lozofske fakultete v Ljubljani. 3455 po   reg. st  21699, ser. št. G-0246009, 

Baumruk   Ana   rojena   Gerjevič, Ferenčak   Cecilija,   Odranci   152, izdano v Lendavi                         3218 
Spodnja Pohanca 18, p. Artiče, oseb- p. Crensovci, osebno izkaznico, reg. Jambrovič Ivan, Gor. St. Lenart, 
no izkaznico, reg. št. 12416, ser. Št. št. 16988, ser. št. G-024198. izdano v Brežice,  osebno   izkaznico,   reg.   št. 
0377726, izdano v Krškem.         3407 Lendavi.                                          3344 J*998, ser. st. 0380380, izdano v Kr- 
'  Bazovičar   Francka,   Partizanska Geološki   zavod   LRS, Ljubljana, škem.                                             3417 
39   Skofja Loka, osebno   izkaznico Parmova ulica 33. evid. tablico to- Jfrc Ivan, Jelenče 47 pri Pesnici, 
št. 31796, izdano v Kranju.        5333 vornega avotmobila S-567.           3604 osebno izkaznico, reg. st. 25086, ser. 

Benklč Ema, Rudnik 58, delovno Godec Štefan, Maribor, Betnavska st. 0164705, izdano od OLO Maribor 
knjižico gostinske stroke, izdano v 26, osebno izkaznico, reg   št. 35348, okolica                                        ,,"'502 

Ljubljani.                                      3452 ser.   štev.  0040605,   Izdano  v   Mari- ••••••   Maksimilijan,   St.   Uj   v 
Bezlaj Franc, Gradiš IMM,  grad- boru.                                              3493 SIov-  goricah,  preklic  o  izgubljeni 

bišče Ravne na Koroškem, osebno Gorišek Franc, Trojane 13, tabli- osebni izkaznici, reg. št. 30054. ser. 
izkaznico, reg. št. 24595, ser. številka co motornega kolesa, št. S-4376. 3247 st.. 0191487,   izdam   v   St    llju   1951, 
0359905.                                            3409 Gorkin    Peter,    Bled,    Mlino    94, objavhen   v   Ur.  listu   LRS.  ker  so 

Bizjak Pavla, Budan je 97, p. Vi- osebno izkaznico, reg. št. 20731, ser Je,"a.s la;    ,      c ,  .       .   ,,      3o^ 
.ava,  osebno   izkaznico,   reg.   štev. St  0811641.  izdano  v  Radovljici   in JlTt Stanko. Selnica ob Dwv, 17, 
85", ser. št. 0318926.                  3576 sindikalno   knjižico.                     5345 °,s5b.n° ^^A' ""AtrlV'' 

Bi/iak   Rado    Pndnano«   81   me- ^     i     ,          .       .                        , st   0196225,   izdano   od   OLO   Man- 
sarsko• obrtao dovSeSŽ S-188 z Gozdarsko avtopodjetje, posloval- bor okolica.                                  -,497 

t»E»JÄJ!!nl ïïg K06eVJe- Pr0metn° knJ,Ž'%S T,Jurma.n    A,nÌCa    PTeJ    Pe/erUClÌ' 7hnrniPf> ••••••  Gorira              3577 A    . .                     ,r ..          . », Idrija,  Zagoda 2, osebno  Izkaznico ZbBoro;Vk   D^nije0!    Prevalje   S ••^^••   Danilo.   Križe.   vojaš> ser.Jšt. 033|%5, izdano v Idrij, 3312 

osebno izkaznico, reg. št. 30032. ser. - •••••.°. št; ?,'603O
D D      . ,54? Kamplin Elizabeta, roj. 39. IV. 1937 

št.  0372742.                                      3271 Gradišnik Koza, Kavna, Brezje pri v Lendavi, sedaj  na delu  v  Bački, 
Rošak Valburga, Maribor, Prisoj- Mariboru, preklic o izgubljeni oseb- osebno izkaznico, reg. št. 12596, ser. 

na   13, osebno izkaznico, reg. štev •ni^ teg. |U«40, 8er. to. št. G-0235306.                                3219 
30524. ser. št. 0028473. izdano v Ma- 00tel49, izdani y Mariboru 19?1. ob- Kandolf   Ivan,   Kranj,   Cesta   na 
Tiioru.                   .                       3492 Javljen v  Ur. listu LRb, ker se je Rupo 31i osebno izkaznico,  reg. št. 

Božič   Katarina'   Ruše,   Tovarna nasla.                                             »17 ••71  ,n  osebno  izkaznico,  reg.  št. 
dušika, osebno izkaznico, reg. štev. Orandoli Marija, Murska Sobota, f0780,  izdano  na   ime Kandolf  An- 
35696, ser. št. 0199415. izdano od OLO Kroška cesta, osebno izkaznico, reg. geia.                                               3347 
Maribor okolica.                           3510 ?{• ^'•. ser- št- 0130•66, izdano y Kariž Alojz, Maribor, Internat In- 

Božič Janez, Samski dom na Polju, Murski Soboti.                              •481 dustrijske šole, Jaškova 44, diplomo 
Zagorje o. S., osebno izkaznico, reg. Hafner  Stanko,  Kot  1,   Postojna, o završnem izpitu Industrijske šole, 
št. 2328, ser. št. F-0506638, izdano v osebno izkaznico, reg. št. 19670. ser. avtomehanskega odseka v Mariboru 
Trebnjem.                                       3310 št.  F-0629980.                                  3249 z dne 21. VI. 1950.                         3496 

Brezar Ivan, Desklc  113, p.  An- Harc   Marija,   Kozjek  14 pri Št- Kavčič Jožica, Blekova vas 14, p. 
hovo, osebno izkaznico, reg. št. 5409, Uju, osebno izkaznico, reg. št. 29119, Dol. Logatec, osebno izkaznico, reg. 
ser. št. 0304565.                            3144 ser. št. 0174432, izdano od OLO Ma- št. 16777, ser. št. F-0153919.         3088 

Breznikar Anton, Rudnik Trbov- ribor okolica.                               3516 Kern Marija, Maribor, Tezno, Ro- 
ljé, osebno izkaznico, reg. št. 8319, Hausvirt   Franc,   Maribor,   Melje, ška 30. osebno izkaznico, reg. štev. 
ser.   št.   0721629,   izdano   v   Trbov- Šaranoviča    10,   osebno    izkaznico, 12729, ser. št. 0565439  izdano v Slov. 
Ijah.                                               3159 reg. št. 7094-1, ser. št. 0063794, izda- Gradcu                                          3494 

Bunčič Miroslava. Ljubljana, štu- no v Gor. Radgoni.                    3509 Klemen Frsuinsku, Kleče 9, oseb- 
dentsko   naselje   I,   indeks   strojne Horvat Elica, Maribor, osebno iz- no izkaznico,   reg.  št. 65676-51, ser. 
fakultete   Tehniške   visoke   šole   v kaznico. reg. št. 7948, ser. št. 0020249. štev.  F-0087966,   izdano   v  Ljubi ja- 
Ljubljani.                                    3453 izdano y Mariboru.                    3232 ni.                                               3525 

£ 
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Knaus Franc, Ljubljana, sindikal- Lesjak Marija, Bobovck pri •••- Pečck Karol, mizarski vajenec, 
no knjižico metalurške stroke, iz- nju, osebno Izkaznico, reg št. 6672 Gora 6, p. Sodražica, listino o oprav- 
dano v Ljubljani.                          "5563 in   potrdilo   o   zaposlitvi,   izdano   v Ijenem  vajenskem  težaju  vajenske 

•»Kokra«, trgovsko podjetje, Kranj, Kranju.                                            3418 šole Ptuj.                                        3250 
evid. tablico št. S-2724 tovornega av- Ljubičič     Elizabeta,      Ljubljana, Petelinšek  Jožefa,   Radvanje   pri 
tomobila  znamke  »f'ord«.           3456 Vošnjakova 4, osebno izkaznico, reg. Mariboru,  Podmlin 6. osebno lzkaz- 

Koncut   Dorica,   Ljubljana,   oseb- št. 8911-50, izdano v Ljubljani.   5565 nico, reg. št   27556, ser. št. 0034258, 
no  izkaznico,  reg.  št.   11347/50, ser. Lovšin Ljudmila, Gorica vas 7 pri izdano v Mariboru.                       3505 
št.   F-   003S657.   izdano   v   Ljublja- Ribnici   na   Dol.,   osebno   izkaznico, Potočnik   Antonija,   Maribor,   Sp. 
ni.                                                     3526 reg. št. 11877. ser. št. 0558187, izdano Radvanje,  Kurirska pot 25, osebno 

Kordiš   Edvard,   Velika   Loka   46, v Kočevju.                                      3277 izkaznico,   reg.  št   48831,   ser.  štev. 
osebno izkaznico, reg. št. 7091, izda- Lukač Marija,  roj    Veberič,  Šru- 0049353, izdano v Mariboru        5489 
no v Trebnjem, in zaključno spri'îe- tovci   19,   p.   Slatina   Radenci,   roj. _ Potočnik Franc, Maribor, Mikloši- 
valo  o  dovršeni   gremijalni   šoli   v 2.  XII.  1899, osebno  izkaznico,  reg čeva 2, sindikalno knjižico številka 
Ljubljani 1. 1931.                           3587 št. 3834,  izdano v Radgoni.        3412 413877   mestnega   podjetja   »Pečar- 

Korošec   Marija,   Maribor,   Tezno, Magajne  Franc,  Tolmin,  Trg   Pe- stv°<. v Mariboru.                          3518 
Iršičeva 2, osebno izkaznico, reg. št. tra   Skalarja   6,  osebno    izkaznico, ••* Ferdinad, Krvavčjl vrh, p. 
45423, ser   št. 0047610, Izdano v Ma- reg št   18545   ser. št. G-0395859,  iz- ^emič,  osebno  izkaznico,  reg. štev. 
riboru.                                              5519 dano v Tolminu.                            3446 •80,  ser.  št  0484490,  izdano  v  Čr- 

Kovač  Marija,   Drankovec   Jakob Martinčič Jože, Ljubljana, osebno Dp  •',"    ...       „,        n   x .      3<#p 
v  Slov.   goricah,  osebno  izkaznico, izkaznico reg. št. 2093, izdano v Po- a   T%,     .>ozlÇ.a.  Slov.  Bistrica, šol- 
reg. št. 38205, ser. št. 0199953, izdano sto ini                                               34°0 ,     "' PrekIlc o izgubljeni osebni 
od OLO Maribor okolica.             3512 Maurer stane,  Ljubljana, osebno ^KCl.'   "*:   fit   *1•1& «*«  štev. 

Kovačič   Bruno,  Planina,   Samski izkaznico,  reg.  št. 94348/51,  ser.  št. 'u^t,V      ••1 \bì°Vin
Bist,nCl 195-2, 

dom  >Iskre«,   p   Kranj,   osebno  iz- 0116658, izdano v Ljubljani.       5603 „^fn  
J      V Ur* hstu LRS' ker se £ 

kaznico, reg. št. 5908.                    3428 Mavric   Jožefi   Vrhovlje   53,   roj. >Prevo7<   Okraino Prevozno DS 
Kozar  Franc,  Maribor,   fumer je- 6. II. 1935, osebno izkaznico, reg. št. jetjeKriko  prometno kS?ffiM to? 

'••••, ser. št. 0050825, izdano v Ma- Mervič   Marija,   Ajševica   156,   p. 4128                                                  3/ue 
riboru- -,   T         , ,                ,       3513 Nova Gorica, osebno izkaznico, reg. Primožič     Anica     Železniki    157 

öv&toseCi/kii1^   -* *3•LF-JLT\^U„    5? *b»i^VÄ S 
K: 

no 
no 

Krampelj  Marija, Ljubljana, oseb- . ,^gode   Marija    Vrhnika,  osebno ^W —  """•  """"«•  """""' 
no izkaznico, reg. ät. 42455/51, ser. •'•:  fe&-  št-  *0083. /«-štev. puc Moj         Leskovec  0SebnaiZ 
štev.  F-0065765.   izdano   v   Ljûblja- J»'  >^ano od  OLO  Ljubljana kaznic0i   /eg.Pšt   ^478? 'ser   •. S 

"kramzar Marija, Dovje 67, oseb' N«kò«ki Kosta   Ljubljana, oseb- «ß g«J •^!•••«25 
norico, reg. š, 1884. se, &. ^-^reg^   er. štev. „ JJg^STg 

Krek jelka. Brezovica 4, p. Pod- *•••£• M lan' ••••°•' SJ?TÄ bo^u-                                              3490 
nart, osebno izkaznico, reg. št. 11171, f> °\f •••••'^"^ 8> ì?^' Roiek  (Danica)  Marija, Brebro*- 
ser.   št.   0321561,   izdano   v   Radov- ser.   st   0022973,   izdano   v   Man- „ik 14, p. Ivanjkovci, osebno izka*. 
Ijicl.                                               3573 DO

M
U

-         .        ,   o ,       .      0„
rf501 nico,  reg.  št.  164", ser. St. 02259W, 

Kristančič Jožef,   Vipolže   14,   p. D 
Nemec Av<Pst' ••••••• 20, p. izdano v Ljutomeru.                  3W 

Dobrovo v  Brdih   dvolastniško iz- ?^J,~V   «   •^«•   fz& "t Raž,u^•e Slavka, Brežice, oseb- 
taznico za prehod preko meje, št. K'  f*'  Št' ^V£Mo•-  ,zdon°  * no izkaznico, reg. št. 222589, izdan* 

•^^^ W aÄ^ÄlÄ TSS    Doroteja,    LjubÄ ptoizà^A^ft cÄÄT/WfrÄ zt»%n^us'rètM5& 
Jev.    F4M33809.   izdano    T   šoga- »•„            j              očena    j     »« S1?f^ Jane\ ^••'   •°•••' 

•£   v     „          ,                      8*45 T iiiViirnnn •••••• iskaznico •••- 5t ? ov< &orica, osebno Izkaznico, reg. 
KrušiS  Franc,  Ljubljana,  osebno Äfi 1? ät  F-009454^  izdano v &A8530- ser- št- «^08. izdano <£ 

Izkaznico,  reg.  št. 32551/51, ser. št. • ;,,•„1 i                w*»4«. ,Man° » OLO Maribor okolica.                3507 
F-0054S41, izdano v Ljubljani.   3544 4•• Pranc   Blato  9   p   Treh- cRubin Janez- ZavA «, Vollčina r 
K£ST *^*••««.*• » niï^^Tffiaitoi.'ltJSÉ gSJSJ0^ o^bno izkaznico, reg. 
•-oroskem, osebno izkaznico, ser. št. «LiJTl                                          ^••• 7*8'268, izdano v Selci.               3495 
0102198, izdano v M. Soboti in izkaz- w^^   .          Ljubljana,   osebno 4n

Sai,0T5c, in^ ,^že' KranÌ' Pla°ina' 
nico za znižano vožnjo na železnici ,7t„•čn %**  îi  96396   ser   št   M Samski dom »Iskra«, osebno izkaz- 
St. 225225, izdano v železarni Ravne SS   LđSo • SScbu        35« ni«=o reg. št. 9276.                          5461 
na Koroškem.                               3579 ^1*' "üano v  •••••••.        ,545 Sî,an  Stank      Ljubljana,   indeki 
, Lampi8 Ivanka, Ljubljana, osebno . Novinec Vinko, Ljubljana, osebno TVS,  Gradbena  fakulteta  v Ljub- 
izkazmeo.  reg. Št. 88318/51,  ser. it. "Jcazmco. •••. st. 86162/52, ser.  st ljani.                                              

J
3436 

F-0110628, izadno v Ljubljani.   3588 F-0108472, izdano v Ljubljani. 3546 Slamič Viktor, Vrtovin 102, potni 
Lavtežar Helena, Bled,  Zagorice, •••• Adolf, delavec pri Gradisu, list, izdan 20. II. 1952 pod St. 044492 

osebno izkaznico, reg. št. 4431, ser. Vuzenica,   stanujoč  na   Gorilni   10, od   MNZ   LR    Slovenije   r   Ljub- 
st. G-349141.                                  3228 osebno Izkaznico, reg. ät. 30580, ser. ljani.                                              3422 
. Lesjak  Alojz,   Ljubljana,  osebno št.   0373290,   izdano    v   Slovenjem Slonjšek Štefan, Ljubljana, voja- 
izkaznico, reg št. 52334/51, ser. štev. Gradcu-                                         5339 ško knjižico, izdano od V. P. štev. 
F-0110628, izdano v Ljubljani.   3588 Pavlic   Štefanija,   Brežice,   črnel- 1089 Beograd.                               3459 
cun za kolo  znamke  >Puch<.  kup- čeva  15, osebno izkaznico,  reg.  št. Smode  Irena,  Maribor,  Pobrežje, 
'len   pri   »Agrotehnika«   leta   1952, 1000, ser. št. F-366312, izdano v Kr- Ulica   XIV.  divizije   90,   preklic, o 
tov. St. 557333.                              3419 škem.                                             3457 izgubljeni  osebni izkaznic, rej. S*. 
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5221b, ser. št. 0033135, izdani v Ma- 
riboru, objavljen v Ur. listu LRS, 
ker se je našla. 3500 

Smrečnik Helena, Lokovica, Pre- 
valje, osebno izkaznico, reg. št. 5978, 
ser št. 0270688. izdano v Slov. Grad- 
cu. 3464 

Splošno gradbeno podjetje fi- 
dare, Kočevje, tablic« tovornega av- 
tomobila ZIS, št. S-3910. 3317 

Stare Anton, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 83926, ser. štev. 
F-0106236. knjižico zn kolo 965328, 
sindikalno izkaznico in učno pogod- 
bo za strojnega ključavničarja, iz- 
dano 1. 1951 v Ljubljani. 3423 

oali Martin, šofer, Cestno nadzor- 
stvo Kočevje, vozniško dovoljenje, 
Izdano pod št. 131 11 XII. 1952 v 
Kočevju in osebno izkaznico, reg. 
št. 6727, ser. št 0553037. izdano v 
Kočevju. 3450 

šekoranja Ivan, Orešje 77, p. Bi- 
zeijsko, osebno izkaznico, reg. štev. 
6441, ser. št. 0371751, izdano v Kr- 
škem. 3043 

šeneker Ivana, Maribor, Žolgarje- 
va 6, osebno izkaznico, reg štev. 
36447, ser. št. 0031959, izdano v Ma- 
riboru. 3514 

Aere Frančiška, Maribor, Vojašni- 
čki trg 20. osebno izkaznico, reg št. 
43012, ser. št. 0040830. izdano v Ma- 
riboru. 3503 

šibav Danica, Fojana 25, p. Do- 
brovo v Brdih, osebno izkaznico, 
ser. št. 0331038, izdano v Gorici. 3547 

šimc Marija, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 35958/51 ser. štev. 
F-0058268, izdano v Ljubljani.    3548 

Šinkovec Pavla, Dolenja vas 23, 
p. Zagorje ob Savi, osebnd izkaz- 
nico št. 159631. 3348 

Špreicer Majda, Ljubljana, indeks 
filozof, fakultete v Ljubljani. 3460 

štern Ivan, Morje 17 pri Framu, 
osebno izkaznico, reg. št. 7385, ser. 
št. 0567170 in dovoljenje za sečnjo, 
izdano od OLO Maribor okolica za 
leto 1952-53. 3520 

Stifter Ivan, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 89732/51 ser. štev. 
F-Oi 12042, izdane v Ljubljani.   3549 

štirn Avgust, Podpeca 61, p. črna, 
potrdilo o stalni vojaški nesposob- 
nosti v JLA, št. 332, Izdano od voj. 
zdravniške komisije 1947 v Ljub- 
ljani 52J4 

Suštaršlč Jože, Topol 10, Begunje 
pri Cerknici, roj. 17. II. 1884, oseb- 
no izkaznico, re#. št. 502, ser. štev. 
F-0610812. 3318 

švarc Jože, Mali Rošpoh pri Kam- 
nici, osebno izkaznico, teg. števjlka 
35216, ser. št 0197176, Izdano od 
OLO Maribor okolica. 3498 

Tepina Vinko, Jezersko pri Kra- 
nju, osebno izkaznico, T€g. št. 4880, 
ser. štev. 0139590, kdano v Kra- 
nju. 3&28 

Tovarna >Pinus«, Rače pri Mari- 
bou, evid. tablico št. 6102 za tovor- 
ni avtomobil znamke >GMC<.    3504 

Trafela Nežka, Laška vas 10, zdaj 
T obč. LO Štore, rojena 2. XII. 1930, 

osebno izkaznico, reg. št. 6922, ser. 
št. F-0666736, izdano od OLO Celje 
okolica. 3601 

Uprava obnove podeželja, Volčja 
draga, evid. št. tovornega avta »Au- 
stine, S-8014. 3282 

Uprava za ceste, tehniška sekcija, 
Ljubljana, Parmova 33, evid. tabli- 
co priklopnika št. S-732. 3550 

Urbič Breda, Ljubljana, študent- 
sko naselje. Indeks igralske akade- 
mije v Ljubljani. 3437 

Valenti Andrej, Jezica 94, osebno 
izkasaico reg. št. 9718. izdano v 
Ljubljani. 3551 

Virtič Jakob, Žerjav 7, p. Črna, 
osebno izkaznico, reg. št. 2391, ser. 
št. 0267101, izdano v Slovenjem 
Gradcu 3349 

Vindišer Kati, Ljubljana, Beži- 
grad 5, osebno izkaznico, reg. štev. 
82695-52, izdano v Ljubljani.      3569 

Vrtič Rudolf, Sp. Breg 48, Ptuj, 
osebno izkaznico, reg. št. 5164. ser. 
št. 0247477, izdano v Ptuju. 3350 

Vozlič Frančiška, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. štev. 76375/51. ser. 
številka F-O0986S5, izdano v Ljub- 
ljani 3570 

Vrhovnik Antonija, Kranj, Cesta 
na Rupo 17. osebno izkaznico, štev. 
10761. "560T 

Vrtovec Hilda rojena Lihteneker, 
Ljubljano, Obirska 26, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 39353/51, ser. Štev. 
F-0061663, izdano v Ljubljani.    3592 

Zaje Ivan, Ljubljana, Dravlje, 
osebno izkaznico, reg. st. 64181-51, 
ser. št. F-0086491, izdano v Ljub- 
ljani. 3529 

2ajc Franc, Medvode, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 25967, izdano od 
OLO Ljubljana okolioa. 3571 

Zaje Silvester, Lazeč, p. Cerkno, 
osebno izkaznico, serijska številka 
0538241. 3246 

Zavodnik Janez, Grintovec 6, p. 
Zagradec, Dol., osebno izkaznico, 
reg. št. 11528, ser. št. F-0011838. izda- 
no v Novem mestu. 3325 

Zener Franjo, Videm, Krško, oseb- 
no izkaznico, i-eg. št. 310, ser. štev. 
G-0176620, izdano  v  Kranju.      3487 

Zupan Janez, roj. 26. IX. 1909, 
Male Dvorje 75, p. Cerklje pri Kra- 
nju, osebno Izkaznico reg. številka 
12809 3182 

Žerdin Verona, Žižki 55, p. Čren- 
šovci, osebno izkaznico, reg. štev. 
19900, ser. št. G-0244210, izdano v 
Lendavi. 3215 

Žilavec Jože, Gortina 7, p. Muta, 
osebno izkaznico, reg. št. 14812, ser. 
št. 0276122, izdano v Slovenjem 
Gradcu in vojaško potrdilo o stalni 
nesposobnosti v JLA. 3320 

Žmuc Rafael, Ljubljana, evid. ta- 
blico za avtomobil znamke »Opel 
Olimpiac št. S-229. 3438 

Žust Lambert, Žiri, Tovarna al- 
pina«, prometno knjižico za kolo št. 
58131 3431 

Zaradi podražitve rotacijskega papirja smo bili 
primorani povišati naročnino za naš list. 

Naročnina, ki je znašala doslej 540 din za celo 
leto, se z dnem 1. aprila 1953 dvigne na 720 dinarjev 
letno. 

Naročniki, ki so že placali dosedanjo celoletno 
naročnino v znesku 540 din, imajo s tem plačano na- 
ročnino do konca III. tromesečja, t. j. do 80. septem- 
bra 1953; da bodo imeli plačano vso. zdaj zvišano na- 
ročnino do konca leta, morajo doplačati še 180 din. 

Priložili smo bili položnice, s katerimi 
uam pošljite še dolžnih 180 din za izvod. 

Naročniki, ki nam dolgujejo za izvod večji ali 
manjši znesek ođ 180 din, so še prejeli dopisnice z 
obvestilom, koliko nam dolgujejo, zato naj nam na 
dopisnicah označeni znesek s položnico poravnajo. 

Naročniki, ki dopisnic niso prejeli, so dolžDi po- 
ravnati še razliko na novi naročnini v znesku 180 din 
za izvod. 

Izdala  »Uradni  Hat  LBS« tr. Direktor in   odgovorni   urednik:   dr. Rastko   MoCnlk   —   Uska   tiskarna   »T- 
V LJubljani 

«4*   Tomšiča. 
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85. 

Na podlagi II. odstavka 15. člena in 1. točke 69. 
člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS, št. 19-89/52), v zvezi z 8. členom zakona o 
prekrških zoper javni red in mir (Uradni list LRS, 
št 16-88/49 in št. 40-184/51) in v zvezi s 3. in 8. členom 
temeljnega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, 
St. 46-428/51) je sprejel okrajni zbor Okrajnega ljud- 
skega odbora Ljutomer na svoji drugi seji dne 7. 
aprila 1953 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 

o javnem redu in miru 

Odlok o javnem redu in miru, ki je bil sprejet 
na tretji redni seji dne 2. avgusta 1932 in objavljen 
v >Uradnem listu LRS« dne 5. IX. 1952, št. 25-139/52, se 
spremeni in dopolni tako, da se njegovo prečiščeno 
besedilo glasi: 

I. Splošne določbe 

1. člen 
Državljani morajo uravnavati svoje vedenje in 

ravnanje tako, da ne motijo dela, razvedrila in po- 
čitka sodržavljanov, da varujejo javno moralo, da 
pazijo na snago, ne kazijo lepote in zunanjega lica 
naselij, ne delajo škode na javnih prostorih in ne 
ogrožajo 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. 
Prepovedano je: 
a) uporabljati zvočnike, radioaparate, gramofone, 

glasbila in kakršne koli druge naprave na ta način, 
da občutno motijo okolico; 

b) uporabljati v nočnem 'času po strnjenih na- 
seljih motorna vozila, ki niso opremljena z izpušno 
dušilko. 

3. člen 
Od 22. do 5. ure so prepovedana vsa dejanja, ki 

kakor koli motijo nočni mir, razen ob sezonskih 
kmečkih opravilih (n. pr. mlatilnice itd.). 

Izjemna določba po prvem odstavku ne velja za 
mesti Ljutomer in Gornja Radgona. 

Prireditve in zabavni sporedi, ki trajajo čez 22. 
•••, se morajo izvajati v zaprtih prostorih in tako, 
da ne motijo nočnega miru. 

III. Varstvo družbene discipline 
4. člen 

Vsak državljan se mora spodobno vesti na javnih 
prostorih in se Izogibati dejanj, s katerimi se krši 
družbena disciplina, moti gibanje, delo ali razvedrilo 
sodržavljanov ali se ti zavajajo v nedisciplino, vzbuja 
Javno zgražanje ali žali javna morala. 

Prepovedano je: 
a) peti nespodobne ali žaljive pesmi, nespodobno 

govoriti, preklinjati, žaliti z nespodobnim vedenjem 
\ut dostojnosti drugih, kazati nespodobne slike ali 
predmete; 

b) kljub opominom se zadrževati v gostinskem 
'okalu po končanem obratovalnem času. 

IV. Varstvo ljudi in premoženja 
5. člen 

Prepovedana  so  dejanja,  s katerimi   se   ogroža 
varnost ljudi oziroma premoženja. 

Prepovedano je: 
a) poškodovati ali odstraniti napisne table ali 

druge javne znake; 
b) ugasniti, poškodovati ali odstraniti svetilko, 

nameščeno za razsvetlitev javnega prostora; 
c) opustiti popravilo zgradb ali naprav, če 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) ogrožati varnost z metanjem kamenja ali dru- 
gih predmetov; 

e) dražiti ali plašiti živali, 'če to ogroža javno 
varnost; 

f) poškropiti ali pomazati ljudi ali pročelja stavb 
z brezobzirno vožnjo; 

g) zasipati ali na kakršen koli drug način po- 
škodovati vojaške obrambne objekte ali druge na- 
prave, ki so namenjene vojski za vaje, kolikor de- 
janje no vsebuje elementov kaznivega dejanja po 
kazenskem zakonu; 

h) na kakršen koli način poškodovati obcestne 
jarke. 

V. Varstvo zdravja, snage in zunanjega lica naselij 

6. člen 

Prepovedana so vsa dejanja, ki ogrožajo zdravje 
ljudi, nasprotujejo pravilom snage ali kazijo zuna- 
njost strnjenih naselij. 

Prepovedano je: 
a) metati odpadke, pljuvati ah drugače pone- 

snažiti tla ali predmete na javnih pro*torih; 
b) poškodovati, uničiti ali odstraniti posode za 

odpadke,  nameščene v javnih prostorih; 
c) odlagati odpadke ali gnoj na mestih, ki niso 

za to določena, zlasti ob javnih cestah in poteh; • 
č) odlagati odpadke na prostem, kjer so izpo- 

stavljeni sončni pripeki, da se širi smrad zaradi raz- 
krajanja; 

d) spuščati odpadne vode (odplake) na javno pot 
ali v odprt cestni jarek; 

e) onesnažiti vodo, namenjeno ljudem in živalim; 
f) nameščati lepake, letake ali objave na mestih, 

ki niso za to določena, pisati po poslopjih, po zidnih 
ograjah, javnih lokalih ali vozilih; 

g) voditi pse v javne lokale; 
h) zanemarjati osebno snago ali snago v delavnici 

v taki meri, da to moti okolico ali utegne spraviti 
v nevarnost zdravje ljudi. 

7. člen 
Lastniki in upravitelji zgradb morajo skrbeti, da 

se zastave, transparenti, parole In drugi priložnostni 
okrasi odstranijo najpozneje v dveh dneh po kon- 
čanih proslavah oziroma prireditvah. 

VI. Varstvo javnih nasadov 
8. člen 

Vsakdo mora varovati nasade, namenjene za olep- 
šavo kraja ali drugim skupnim koristim, In nasade 
na pokopališčih. 
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Prepovedano  je: 
a) v javnih nasadih in na pokopališčih lomiti 

drevje, grmovje ali cvetice, hoditi, jezditi ali voziti 
izven dovoljenih poti; 

b) poškodovati živo mejo ob javnih poteh; 
c) prevračati, premeščati ali poškodovati klopi, 

mize ali druge naprave na javnih mestih; 
č) prosto puščati pse v javnih nasadih -in na 

pokopališčih. 
VIL Varstvo mladine 

9. člen 
Mladina pod 16 leti ne sme brez spremstva star- 

šev ali drugih odraslih oseb: 
a) obiskovati gostiln ali drugih podobnih lokalov; 
b) obiskovati javnih prireditev, ki se končajo 

po 22. uri; 
c) mladina pod 16 leti ne sme obiskovati kino 

predstav, ki se končajo po 21. uri. 
Javnih plesov se mladina pod 16. letom starosti 

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 
co ti strožji. 

Mladine ni dovoljeno zavajati k beračenju. 
Zaradi prekrškov iz prvih treh odstavkov tega 

glena se kaznuje tudi lastnik, zakupnik ali uslužbe- 
nec obrata. 

VIII. Javni red in mir v mestih Ljutomer in Gornja 
Radgona ter kraju  Slatina Radenci 

10. člen 
Ljudska odbora mestnih občin Ljutomer in Gor- 

nja Radgona izdata podrobnejše predpise o javnem 
rod« in miru v mestih Ljutomer in Gornja Radgona, 
ob&nski ljudski odbor Radenci pa podrobnejše pred- 
pise o javnem redu In miru v kraju Slatina Radenci. 

IX. Kazni 

11. člen 
Za prekršitve tega odloka se kaznuje z denarno 

kaznijo do 5000 din, kdor prekrši prepovedi ali dolž- 
nosti, naštete v 2. členu, razen točke b, v 3. členu, 
T 5. členu, razen točke h, v 6. členu, razen točke a, 
b, f in g, v 8. členu razen točke a, b in č ter v 9. členu. 

18. »km 
Pripadniki ljudske milice in druge uradne osebe, 

ki jth pooblasti okrajni ljudski odbor, smejo takoj 
na kraje storitve dejanja izterjati denarno kazen v 
zneske 50 din za tele prekrške: 

Za kršitve določb iz točke b 2. člena, iz točke a 
in b 4. člena, iz točke h 5. člena, iz točke a, b, f in g 
6. člena, Iz 7. čteoa, iz točke a, b in č 8. člena. 

13. fiten 
Beseda »javni prostor« v tem odloku pomeni tako 

prostore, ki se uporabljajo za javni promet, kot tndi 
javnosti dostopne prostore. 

X. Končne določbe 

M. Men 
Ta odlok prične veljati z dnem objave v  »Urad- 

listu LRS<. 
Št. 1T14/1-58 
LjMoeaee, dne 7. apatia 1959. 

Predsednik OLO:     . 
Bogomir Ver-dey L >. 

8«. 
Na podlagi •. odstavka 15. člena zakona o okraj- 

nih ljudskih odborih ter 7. in 28. člena uredbe o pot- 
nih in selitvenih stroških (Uradni list FLRJ, št. 59- 
693/52) je izdal okrajni zbor Okrajnega ljudskega od- 
bora Maribor okolica na seji dne 26. III. 1953 

ODLOK 
o določitvi višine dnevnic za službena potovanja 

L Sien 
Za slažbena potovanja v mejah okraja Maribor 

okolica se določijo za uslužbence in delavce organov 
in zavodov Okrajnega ljudskega odbora Maribor oko- 
lica, občinskih ljudskih odborov m tistih uradov in 
ustanov, katerih delo je omejeno na območje okraja 
Maribor okolica, ne glede na to, ali gre za zvezne ali 
pa za republiške urade in ustanove oziroma zavode, 
tele dnevnice: 

a) za uslužbence od IV. plačilnega raz- 
reda navzgor, v znesku 525 din 

b) za uslužbence od IX. do V. plačilnega 
razreda  in   za  visoko  kvalificirane  delavce 
v   znesku 450 din 

c) za uslužbence od X. plačilnega raz- 
reda navzdol in za vse druge delavce v 
znesku   .,.,,., , ,., ,.   ,.   375 din 

2. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 

nem listu LRS«. 
Št. 1-518/3-53 
Maribor, dne 26. marca 1953. 

Za  predsednika  OLO: 
podpredsednik: 

Ing. Karmel Budihna 1. r. 

87. 

Na podlagi 13., 14., 15. in 88. člena zakona o volit- 
vah in odpoklicu odbornikov ljudskih odborov ter na 
podlagi 65. 'člena zakona o okrajnih ljudskih odborih 
izdaja okrajni zbor Okrajnega ljudskega odbora 
Murska Sobota na seji z dne 8. IV. 1953 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih voKlev odbornika zbora 

proizvajalcev \ IV. volilni enoti 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve v IV. volilni 

enoti, v kateri bo volilo odbornika v zbor proizvajal- 
cev Okrajno gradbeno podjetje Murska Sobota, ker 
je prenehal mandat v tej enoti izvoljenemu Vertotu 
Ivanu zaradi združitve podjetja >Konstruktor< z 
Okrajnim gradbenim podjetjem in, ker se je Ime- 
novani preselil v Maribor na novo službeno mesto. 

VoMtve bodo v soboto, dne 23. maja 1953. 

2. člen 
Ta odlok »e objavi v >Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način v volilni enoti Okrajnega grad- 
benega podjetja Murska Sobota. 

Št 3W4/1-58 
Murska Sobota, dne 8. aprila 1958. 

Predsednik OLO: 
Stefan šabjan 1. r. 
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Ott« 

Na podlagi 15. člena in 15. odstavka 64. člena za- 
tona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
St 19-89/52) ter 8. člena temeljnega zakona o prekr- 
ških (Uradni list FLRJ, št. 46-428/51) izdaja Okrajni 
ljudski odbor Slovenj Gradec na skupni seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 4. IV. 1953 

ODLOK 
o obratovalnem času gospodarskih podjetij na 

območju okraja Slovenj Gradec 

A. OBRATOVALNI ČAS 

I. Ob delavnikih 

Trgovinske  obratovalnice 
1. Sen 

Tsgevkie m odprte v zimskem času od 8—10. in 
°d 14.—17. ure, v poletnem času, v maju, juniju, juliju 
In avgustu, pa od 7.—12. in od 15.—18. nre. 

Ob četrtkih popoldne smejo biti trgovine zaradi 
notranjega dela zaprte. 

2. člen 
Za trgovine, navedene v prejšnjem odstavku, 

velja 8-urni delovni čas, in sicer v zimskem času od 
8—12. in od 14.—18. ure, v poletnem času pa od 7.—12. 
In od 15—18. ure. 

Delovni eae, ki traja v zimskem času in po 
L členu ob četrtkih preko obratovalnega časa, je na- 
menjen rednemu notranjemu delu. 

3. člen 
Prodajalnice svežega mesa in prekajenega mesa 

so odprte v zimskem času od 7.—12 in od 14.—16. ure, 
T poletnem času pa od 6—11 In od 14.—16. ure. 

Prodajalnice kruha so odprte od 6.—11. in od 
18—16. ure. 

Mlekarne so odprte od 6—10. ure. 
Slaščičarne so odprte nepretrgoma od 7.—20. ure. 

4. člen 
Za obhodno prodajo velja urnik kakor • pre- 

dejo v stalnih obratovalnicah. 
Izjemoma je dovoljeno prodajanje časopisov, 

tßvlj in pečenega kostanja od 6—20. ure. 

5. člen 
,   Glede prodajnega časa za blago na sejmih in trž- 

nih prostorih veljajo določbe sejmskih in tržnih redov. 

Obrtne delavnice 

6. člen 
Obrtne delavnice so, če ni v naslednjih členih 

fugace določeno, odprte od 8—12 in od 14—18. ure, 
v Poletnem času, v maju, juniju, juliju in avgustu, pa 
od 7—12.   in od 13—16. ure. 

7. Men 
Brivske, lasuljarske in manikerske delavnice so 

°«P»te od 7—12. in od 14—16. nre, ob sobotah In dne- 
v*h pred državno priznanimi prazniki pa od 7.—12. in 
od U—19. ure. 

8. člen 
Pekarne in slaščičarske delavnice obratujejo od 6—17. ure. 
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Pripravljalna dela, kakor kurjenje peči, pristav- 
ljanje kvasa In mešanje testa, se smejo pričeti ob 
4. uri in se sme v ta namen zaposliti le nujno potreb- 
no osebje. 

Ob ponedeljkih in dnevih po državno priznanih 
praznikih smejo pekarne obratovati od 5—18. ure, 
pripravljalna dela ob teh praznikih pa se smejo pri- 
četi ob 3. url. 

9. člen 
Mehanične, avtomehanične in kovaške delavnice 

smejo biti odprte tudi čez poldne, če je treba izvršiti 
neodložljivo in nujno popravilo vozil. 

Podkovske delavnice smejo razen tega biti odprte 
tudi še eno uro pred rednim in eno uro po rednem 
delovnem času. 

Gostinske    obratovalnice 

1«. člen 
Gostinske obratovalnice so odprte: 
1. hoteli, restavracije in gostilne v mestih Slovenj 

Gradec In Ravne na Koroškem ter krajih Dravograd 
in Črna ob delavnikih do 23. ure, ob sobotah, nede- 
ljah in državno priznanih praznikih pa do 24. ure, v 
drugih krajih na območju okraja Slovenj Gradec pa 
do 22. ure, ob sobotah, nedeljah in državno priznanih 
praznikih pa do 24. ure; 

2. kavarne ob delavnikih do 23. ure, ob sobotah 
in nedeljah in državno priznanih praznikih p« do 
1. ure; 

3. okrepčevalnice (bifeji) od 7.—20. ure. 
Gostinske obratovalnice se ne smejo odpirati pred 

5. nro, morajo se pa odpreti najpozneje ob 7. uri. 

11. Člen 
Dovoljene igre, n. pr. balinanje, kegljanje iti, 

se mxe'jo igrati na prostem do 22. ure, v zaprtih p**« 
štorih ta omejitev ne velja, kolikor Igre ne motijo 
nočnega počitka- 

Po 24. uri se z godbo, petjem ali sicer z obratova- 
njem v gostinskih obratih ne sme motiti soseščina. 

Pisarne 
IS. člen 

Industrijske pisarne, pisarne obrtnih delavnic in 
prevozniške pisarne ter podobne obratovalnice obra- 
•••••• od 6—14. ure. 

13. člen 
Posameznim obratom in za posamezne dni sme 

svet za gospodarstvo OLO Slovenj Gradec po Izkazani 
potrebi in na prošnjo podaljšati obratovalni čas. 

H. Ob nedeljah In državno priznanih praznikih 

14. obm 
Ob nedeljah In državno priznanih praznikih mo- 

rajo biti vse trgovine in obrtne delavnice zaprte, ko- 
likor v naslednjem niso dovoljene izjeme. 

19: Sen 
Ob dnevih, omenjenih v prejšnjem členu, smejo 

biti odprte: 
1. prodajalnice cvetja od 8.—12. ure, 
2. slaščičarne ed 7—20. ure, 
8. fotografske delavnice od 7.—12. ure, 
4. brivske, lasuljarske in manikerske delavnico 

od 7.—11. ure. 
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Brivske, lasuijarske in manikerske delavnice, ki 
so po prvem çdstavku odprte ob nedeljah, naslednji 
ponedeljek ne obratujejo. 

B. SPLOŠNE DOLOČBE 

16. člen ' 
Določbe tega odloka se nanašajo na vse trgovin- 

ske, obrtne in gostinske obratovalnice ne glede na to, 
ali pripadajo državnemu, zadružnemu ali zasebnemu 
•ektorju. 

Odlok ne velja: 
1- za podjetja za prevoz oseb in blaga z vozovi in 

motornimi vozili, 
2. za garaže In črpalke pogonskega goriva in raa- 

zilnih olj, 
3. za prodajalnice tobaka in monopolskih pred- 

metov, 
4. za industrijske obrate in 
5. za obhodno obrt 

17. člen 
Obrati morajo biti odprti v času, določenem s 

tem odlokom. 
Strankam, ki so ob zapiranju v obratovalnem 

prostoru trgovine ali obratov, je treba postreči, ven- 
dar pa to redoma ne sme trajati delj kot pol ure po 
času, določenem za zapiranje. V gostinskih obratoval- 
nicah se pol ure pred časom, določenim za* zapiranje, 
ne sme postreči niti z jedjo niti s pijačo. Imetniku 
obrti 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 oziroma 
obratovalnicah, v katerih iz higienskih razlogov ni 
mogoče delati v zaprti delavnici, se sme delo izven 
določenega obratovalnega časa opravljati v odprti 
obratovalnici, toda brez pomožnega osebja. To velja 
tudi za obrtna opravila, ki se opravljajo na prostem. 

18. člen 
Notranje delo v obratovalnicah čez čas, določen 

za njih zapiranje, oziroma čez čas, ki je določen z 
osemurnim delovnim časom, je dovoljeno, in sicer 
tudi s pomožnim osebjem: 

1. ob višji sili, i 
2. če je treba kaj storiti, da se ne pokvari blago, 
3. kadar se sestavlja inventar obratovalnice, 
4. če se obratovalnice čistijo ali če ee urejajo iz- 

ložbe, 
5. če se obratovalnica seli. 
Promet s strankami je tedaj izključen. 

». »M 
Če se v lokalu obrta ali dveh di reč lokalih obrta, 

ki so med seboj vezani, razen gostinskih obratov, 
opravlja dvoje ali več vrst obrti, za katere je določen 
različen čas odpiranja in zapiranja, velja čas zapira- 
nja in odpiranja, ki je določen za tisto vrsto obrata, 
za katero je predpisan krajši obratovalni čas. 

30. Člen 
Delovni čas pomožnega osebja • obrtih je urejen 

• predpisi za varstvo delavcev. 

21. člen 
Svet za gospodarstvo OLO Slovenj Gradec sme 

po izkazani potrebi in na prošnjo določiti za posamez- 
ne obrate tudi drugačen obratovalni čas, 

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. Upravni 
kazenski postopek vodi in kazen izreka sodnik za pre- 
krške pri OLO Slovenj Gradec. 

Št. 446/2-1. 
Slovenj Gradec, dne 4. aprila 1953. 

Predsednik OLO: 
Ivo Skerlovnik 1. r. 

89. 

Na podlagi 15. in 108. 'člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih je Okrajni ljudski odbor Trbovlje 
na seji okrajnega zbora dne 28. III. 1953 sprejel tale 

ODLOK 
o obveznem fluorograliranju (rentgenskem slikanju) 

prebivalstva 

1. člen 
Zaradi izpolnitve zdravstvenih nalog, ki jih ima 

država v svoji skrbi za socialističnega človeka, in da 
bi se ugotovilo zdravstveno stanje prebivalstva ter 
umrljivost zaradi pljučne tuberkuloze kakor tudi da 
bi se mogli Izvršiti potrebni zdravstveni ukrepi za ome- 
jitev tuberkuloznih obolenj, se izvrši v okraju Trbov- 
lje obvezno fluorografiranje (rentgensko slikanje) 
prebivalstva. 

2. člen 
Vsi prebivalci okraja Trbovlje, ki so dopolnili 14. 

leto starosti, se morajo določenega dne in ob določeni 
uri zglasiti na fluorografskih bazah, kjer se bo opra- 
vilo fluorografianje po načrtu, ki ga bo sestavil svet 
za ljudsko zdravstvo in socialno politiko okrajnega 
ljudskega odbora. 

3. člen 
Obvezno fluorografiranje se bo opravilo v času 

od 4. maja 1953 dalje in bo trajalo predvidoma 
2 meseca. 

4. člen 

Svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
okrajnega ljudskega odbora je pooblaščen, da izda na- 
tančnejša navodila in napotila za uspešno Izvedbo 
fluorografiranja in da nadzira vse priprave v zvezi s 
tem delom. 

5. člen 
Kršitve tega odloka se kaznujejo z donarno kaz- 

nijo do 1.000 dinarjev. 
6. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LBS«, objaviti pa »e mora tudi v lokalnem časopisu 
>Zasavski vestnik< in na razglasnih deskah vseh Ijud 
skih odborov okraja Trbovlje. 

Št. Pr 25/53 
Trbovlje, dne 28   mnrcn  1955 

l>reri,cil iik   Ul.O: 

Martin Gosak 1. r. 
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90. 

Ljudski odbor mestne občine Lendava je na svoji 
prvi izredni seji dne 12. IV. 1953 na podlagi 13. in 88. 
Člena zakena o volitvah in odpoklicu odbornikov ljud- 
skih odbornikov sprejel tale 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. II, ki obsega: Kolodvorsko ulico, Krajnčevo ulico, 
Cankarjevo ulico ter naselje »Nafte«, ker je prenehal 
mandat dr. Vladimiru Brezniku, odborniku Lludskega 
odbora mestne občine Lendava, ki je bil izvoljen v 
tej volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo, dne 17. maja 1953 od 7. do 
19. ure. 

II 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način v volilni enoti št. II. 
Št. 726/53 
Dolnja Lendava, dne 13. aprila 1953. 

Predsednik LO MO: 
Slavko Lindič 1. r. 

91. 

Na podlagi 23. člena in 2. točke 78. člena zakona 
0 ljudskih odborih mest in mestnih občin, v zvezi z 
8. členom zakona o prekrških zoper javni red in mir 
(Uradni list LRS, št. 16-88/45 in št. 40-184/51) In s 3. in 
8. členom temeljnega zakona o prekrških je Ljudski 
odbor mestne občine Škofja Loka na svoji seji dne 
'1. HI. 1953 sprejel 

ODLOK 
o javnem redu in miru 

I. Splošne določbe 

1. člen 
Vsak državljan mora uravnavati svoje vedenje In 

ravnanje tako, da ne moti dela, razvedrila in počitka 
sodržavljanov, da varuje javno moralo, pazi na 'či- 
stoče, ne kazi lepote in zunanjega lica mesta, ne dela 
škode na javnih prostorih in ne ogroža zdravja ljudi. 

Dobrine prednjega odstavka uživajo upravno ka- 
zensko varstvo po določbah tega odloka. 

•. Varstvo mire 
2. člen 

Prepovedano je vsako dejanje na javnem ali za- 
sebnem prostoru, ki moti mir okolice, in sicer je pre- 
povedano: 

!• kričati, razgrajati ali na drugačen način po ne- 
potrebnem delati hrup ali ropot; 
.    2. uporabljati zvočnike, Tadijske aparate, gramo- 
l°ne, glasbila aH kakršnekoli druge naprave na tak 
nacin, da motijo okolico; 

3. uporabljati motorna vozila, ki nimajo i*pušne 
•hšilke. 

3. člen 
Od aprila do septembra so' od 22. do 5. ure ki od 

septembra do aprila od 21. do 6. ure prepovedana vsa 
ejanja, ki kakorkoli motijo nočni mir. Motorna vo- 

•^• smejo v tem času dajati zvočna znamenja samo 
neposredni nevarnosti. Prireditve in zabavni spo- 

redi, ki trajajo preko 24. ure, se morajo izvajati v za* 
prtih prostorih in tako, da ne motijo nočnega miru. 

4. člen 
Cerkveno zvonjenje je dovoljeno samo v zvezi % 

rednimi cerkvenimi obredi in ne sme trajati več kot 
5 minut 

•. Varstvo družbene discipline 

5. člen 
Vsak državljan se mora vesti na javnih prostorih 

spodobno in se Izogibati dejanj, s katerimi se krši 
družbena disciplina, moti delo, gibanje in razvedrilo 
sodržavljanov ali s katerimi se zavajajo v nedisci- 
plino, se zbuja javno zgražanje ali žali javna morala, 
In sicer je prepovedano: 

1. izzivati, nadlegovati, smešiti ali ogrožati osebe 
v javnih in zasebnih prostorih; 

2. peti nespodobne in žaljive pesmi, nespodobno 
govoriti, preklinjati, z nespodobnim vedenjem žaliti 
čut dostojnosti drugih, kazati nespodobne slike ali 
predmete; 

3. vstopiti brez dovoljenja v zgradbo ali kraj, ka- 
mor je vstop prepovedan, če je prepoved vidno ozna- 
čena ali jo je mogoče razbrati iz okoliščin; 

4. prodajati ali kupovati zunaj tržnega prostora, 
razen v primerih, dovoljenih po tržnem redu, kroi- 
njariti; 

5. kljub pozivu se zadrževati v gostinskem lokala 
po končanem obratovalnem času; , 

6. ovirati promet na cesti in drugih javnih prosto- 
rih z zlaganjem kuriva ali drugih predmetov preko 
časa, ki je nujno potreben za odstranitev teh pred- 
metov, ali pa tudi sicer uporabljati javni prostor za 
odlaganje kakršnegakoli materiala. 

IV. Varnost ljudi in premoženja 

6. Člen 
Prepovedana so dejanja, s katerimi se ogroža 

varnost ljudi oziroma premoženja, • sicer je prepo- 
vedano : 

1. poškodovati ali odstraniti napisne deske ali 
druge javne znake; 

2. opustiti popravilo zgradb in naprav, Se ogrožaj« 
varnost; 

3. ugasniti, poškodovati ali odstraniti svetilko, na- 
meščeno za razsvetlitev javnih prostorov; 

4. opustiti namestitev varnostnih naprav pri grad- 
njah ali popravilih, polkodovati ali odstraniti take 
naprave ali druga varnostna znamenja; 

5. ogrožati vernost • metanjem kamenja ali dru- 
gih predmetov; 

6. puKati ob javnih potih ograjo ali živo mejo T 
takem stanju, da ogroža varnost, ovira promet in 
kvari zunanje Hce; 

7. uporabljati javna pota za šport in igre; 
8. dražiti ali plašiti živali, če to ogroža javno 

varnost; 
9. oškropiti alt pomazati ljudi aH pročelja stavb 

x brezobzirno vožnjo. 

V. Veratro zdravja, čistoče in zunanjega lica mesta 

7. člen 
Prepovedana so vsa dejanja, ki ogrožajo zdravje 

ljudi, nasprotujejo pravilom čistoče in kvarijo suna- 
nja lice mesta, in sicer je prepovedano: 
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1. metati odpadke, pljuvati ali drugače ponesna- 
žlti tlak ali predmete na javnih prostorih; 

2. iztepati karkoli na javna pota, zračiti postelj- 
nino ali sušiti perilo na uličnih oknih in balkonih ali 
na ulicah samih; 

3. poškodovati, uničiti ali odstraniti posode za 
odpadke, postavljene na javnih prostorih; 

4. odlagati odpadke ali gnoj na mestih, ki niso 
za to določeni; 

5. pustiti greznico nezadostno zaprto ali jo izpraz- 
njevati ob prilikah, ko to povzroča okolici smrad; 

6. spuščati odpadne vode na javna pota ali v od- 
prte cestne jarke; 

7. metati v kanalske požiralnike predmete, ki 
utegnejo zamašiti kanal; 

8. ogrožati, okolico z mrčesom, podganami, mišmi 
ali drugo golaznijo; 

9. onesnažiti vodo, namenjeno ljudem in živalim; 
10. zanemarjati snaženje javnih prostorov ali na- 

prav; 
11. ravnati z živili v javnem prostoru in prometu 

proti temeljnim načelom higiene; 
12. voditi pse v javne lokale; 
13. obešati plakate ali objave na mestih, ki niso 

za to določena, pisati po poslopjih, ograjah, javnih 
lokalih ali vozilih; 

14. zanemarjati osebno snago ali snago stanovanj 
v stanovanju oziroma v delavnici v taki meri, da to 
moti okolico ali utegne spraviti v nevarnost zdravje 
ljudi. 

8. člen 
Lastniki oziroma upravitelji nepremičnin so 

dolžni: 
1. skrbeti, da se čistijo hodniki ob nepremičnini; 
2. da se čistijo hišna pročelja, hišni In ulični na- 

pisi ter drugi javni znaki na stavbi; 
3. odstraniti s hodnikov ali obcestnih jarkov ter 

kanalskih požiralnikov sneg in posipati poledenele 
hodnike; 

4. skrbeti, da se zastave, transparenti, parole in 
drugi priložnostni okrasi odstranijo najkasneje v 
dveh dneh po končanih proslavah oziroma prireditvah, 

9. člen 
V stanovanjskih in poslovnih prostorih, kleteh in 

podstrešjih je prepovedano gojiti doma2e živali. Pse, 
mačke in večje število ptičev je dovoljeno gojiti v 
stanovanjskih prostorih samo z dovolienjem hišnega 
lastnika ali hišnega sveta. 

10. Člen 
Izložbe morajo biti odprte ne glede na to, v kak- 

šne namene se lokal uporablja, ki mu izložba pripada. 
Biti morajo čiste in okusno urejene, ob času ko je 
tema, pa razsvetljene. 

Izložbe morajo biti odprte dnevno nepretrgoma 
od pričetka do konca poslovanja v trgovskih poslo- 
valnicah. 

Za Izvajanje teh predpisov je odgovoren tisti, ki 
uporablja lokal, h kateremu izložba spada, oziroma 
koristnik izložbe, če ta ni istoveten z uporabnikom 
lokala. 

VI. Varstvo javnih nasadov 
11. člen 

Vsakdo je dolžan varovati nasade, namenjene za 
olepšavo mesta ali druge skupne koristi. In nasade na 
pokopališču, in sicer je prepovedano: 

1. v javnih nasadih in pokopališčih lomiti drevje 
In grmovje, trgati cvetje, hoditi, jezditi ali voziti 
Izven dovoljenih poti; 

2. prevračati, premeščati ali poškodovati klopi, 
mize, ograje ali druge naprave po javnih krajih; 

3. poškodovati živo mejo ob javnih poteh; 
4. prosto puščati pse po javnih nasadih in pokopa- 

lišču. 
Lipovo cvetje v javnih nasadih se sme nabirati le 

z dovoljenjem pristojnega organa. 

VII. Kazni 

12. člen 
Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo do 2000 

din, kdor prekrši prepovedi ali dolžnosti naštete v 
2.-členu (razen pod l.*in 3. točko), v 3. členu (razen v 
drugem stavku), v 5. členu (razen v 2., 5. in 6. točki), 
v 7. členu (razen v 8. točki), v 8. členu (razen v 1., 3., 
12. in 13. točki), v 9. členu (razen v 1. in 2. točki), 
v 10. in 11. 'členu. 

13. člen 
Pripadniki ljudske milice in druge uradne osebe, 

ki jih pooblasti ljudski odbor mestne občine, smejo 
takoj na mestu izterjati denarno kazen za tele pre- 
krške: 

1. denarno kazen v znesku 20 din za prekršitve 
določb iz 6. točke 6. člena, iz 1. in 12. točke 8. člena, iz 
2. točke 9. člena ter iz 3. in 4. točke 12. člena; 

2. denarno kazen po 50 din za prekršitve določb 
iz 1. in 3. točke 2. člena, iz drugega stavka 3. člena, 
Iz 2. in 5. točke 6. člena, iz 8. točke 7. člena, iz 3. točke 
in 13. točke 8. člena, iz 1. točke 9. člena ter 1. in 2. 
točke 12. člena. 

14. člen 
Beseda javni prostor v tem odloku pomeni tako 

prostore, ki se uporabljajo za javni promet, kot tudi 
javnosti dostopne prostore. 

VIII.   Končne določb« 

15. člen 
Z uveljavljenjem tega odloka preneha veljati od- 

lok o vzdrževanju čistoče na območju MLO fikofja 
Loka z dne 6. julija 1951. 

16. člen 
Ta odlok začne veljati 8 dni po obj.n 

nem listu LRS«. 
Št. 476/2-53 
škof ja Loka, dne 31. marca 1953. 

Predsednik LO MO: 
Ivan Brodar L r. 

93, 

Dne 4. maja 1945 so enote NOV (Kokrškega od- 
reda) Jugoslavije izgnale iz območja občine Begunje 
zadnje okupatorjeve oborožene sile. Tega dne je pre- 
bivalstvo občine Begunje z radostjo pozdravilo 660 
talcev, kt so bili osvobojeni iz zloglasnih begunjskih 
zaporov. Tega dne je prebivalstvo prosto zadihalo 
brez okupatorjevih okov, proti katerim se je zavestno 
borilo v letih okupacije. Zaradi tega izdaja na pod- 
lagi 15. in 2. točke 50. člena zakona o občinskih ljud- 
skih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) in na predlog 
občinskega odbora SZDL Begunje z dne 13. IV. 1953, 
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St Kj-25/53 Občinski ljudski odbor Begunje na 5. red- 
ni seji dne 20. IV. 1053 

ODLOK 
o razglasitvi 4. maja za ljudski praznik 

občine Begunje 

1. člen 

4.   maj   se   razglaša   za   ljudski   praznik   občine 
Begunje. 

2. člen 

Ta   odlok   velja   od   dneva  objave  v   »Uradnem 
listu LRS«. 

St 158/1-53 
Begunje, dne 20. aprila 1953 

Predsednik Obč. LO: 
Jože Legat 1. r. 

93. 

Na podlagi 13. člena in 88. člena zakona o volitvah 
in odpoklicu odbornikov ljudskih odborov (Uradni 
Ust LRS, St 19-91/53) ter na podlagi sklepa Občinskega 

ljudskega   odbora    Poljčane   z   dne   12.   aprila   1•53 
izdajamo 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 

Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 
št 15, ki obsega naselja Levic, Razgor in Žabljek, ker 
se je odbornik Občinskega ljudskega odbora Poljča- 
ne za 15. volilno enoto Korošec Ivan za stalno pre- 
selil iz občine Poljčane v občino Loče, okraj Celje 
okolica ter mu je s tem prenehal mandat. 

2. člen 

Volitve bodo v nedeljo dne 24. maja 1955. 

3. člen 

Odlok se objavi v »Uradnem listu LRS<, v vseh 
naseljih te enote in na občinski razglasni deski. 

Št P-559/2-53 
Poljčane, dne 12. aprila 1993. 

Predsednik Obč. LO: 
Franc Kovačlč L r. 

POPRAVEK 

V odloku o davčnih stopnjah dohodnine (Uradni Osnova Davek Osnova Davek 
Ust LRS, št 11-37/53)   je   treba   popraviti   nekatere 37.000 1.830 76.000 6.640 
tiskovne napake. Pravilno se glasi: 38.000 1.920 77.000 8.790 

v točki I: 39.000 2.010 78.000 6.930 

Osnova % Davek 
40.000 
41.000 

2.100 
2.190 

79.000 
80.000 

7.060 
7.200 

155.000 17.5 27.125 42.000 2.280 81.000 7.410 
935.000 620.750 43.000 2.37Û 82,000 7.630 

v točki V; 44.000 2.460 83,000 7.830 
73.000 27.« i 10.840 45.000 2.550 84.000 8.040 

46.000 2.640 85.000 8.250 
Pojasnilo k točki • (davčna lestvica za obrtniška 47.000 2.730 86.000 8.460 

gospodarstva), je i bilo pomotoma uvrSčeno v točko VI. 48.000 2.820 87.000 8.670 
Zaradi  lažjega razumevanja in  pravega  zaporedja 49.000 2.910 88.000 8.880 
Priobčujemo točki III In VI v celoti tako, kakor se 50.000 3.000 89.000 9.090 
pravilno glasita: 51.000 3.140 90.000 9.300 

• 52.000 3.280 91.000 9.510 
Za obračun davka od tistega dela dohodka, ki 53.000 3.420 92.000 9.720 

Su imajo obrtniška gospodarstva od pridobitnega dela, 54.000 3.560 93.000 9.930 
se predpiše tak davčna lestvica: 55.000 3.700 94.000 10.140 

Osnova        Davek Osnova Davek 
56.000 
57.000 

3.840 
3.9B0 

95.000 
96.000 

10.350 
10.580 

1.000 25 19.000 610 58.000 4.120 97.000 10.770 
2.000 50 20.000 650 59.000 4.260 98.000 10.980 
3.000 75 21.000 70S 60.000 4.400 99.000 M.190 
4.000 100 22.000 760 61.000 4.540 100.000 11.400 
5.000 125 23.000 8V5 62.000 4.680 105.000 12,450 
6.000 150 24.000 870 69.000 4.820 110.000 13.500 
7.000 180 25.000 925 64.000 4.960 115.000 14.550 
8.000 210 26.000 980 63.000 5.100 120.000 W.900 
9.001) 240 27.000 1.035 66.000 5.240 125.000 17.600 

10.000 270 28.000 t .090 6••00 5.380 130.000 ».600 
11.000 300 29.000 1.145 68.000 5.520 135.000 M.eoo 
12.000 330 30.000 1.200 69.000 5.660 140.000 83•00 
13.000 370 31.000 1.290 70••0 5.800 145.000 i&eoo 
14.000 410 32.000 1.380 71.000 5.940 150.000 27,000 
15.000 450 33.000 1.470 72>000 6.080 155.000 20.000 
16.000 490 34.000 1.560 73.000 6.220 160.000 34.600 
17.000 530 35.000 1.650 74.000 6.360 166.000 34,800 
18.000 570 36.000 1.740 76.000 6^00 170.000 3&•» 
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Osnova 
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 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 
300.000 
305.000 
310.000 
315.000 
320.000 
325.000 
330.000 
335.000 
340.000 

345.000 

Davek 
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 
92.600 
96.350 
100.100 
103.850 
107.600 
111.350 
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 

Osnova 

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 

nad 500.000 

od vsakih 
din osnove 

3750 

Davek 
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 
268.850 
272.600 
276.350 
280.100 

nadaljnjih 5000 
še 75%, to je 
din več 

Obračunana dohodnina se zmanjša: 

a) za 5% za vsakega vajenca, ki se Se ne uči 
dve leti; 

b) do 30°/« obrtniškim gospodarstvom, ki se 
ukvarjajo z umetno obrtjo. 

Odstotek znižanja po točki b) določi davčna ko- 
misija ob upoštevanju gospodarskih razmer vsakega 
posameznega  obrtniškega  gospodarstva. 

Za umetne obrti se štejejo zlasti umetno kovaštvo 
in ključavničarstvo, kiparstvo, rezbarstvo, pasarstvo 
in štukaterstvo. 

Obračunani davek na dohodek se poveča: 

a) za 5% tistim obrtniškim gospodarstvom, ki 
zaposlujejo eno plačano delovno suo; 

b) za 10% tistim obrtniškim gospodarstvom, ki 
zaposlujejo dve plačani delovni sili; 

c) za 15 °/o tistim obrtniškim gospodarstvom, Id 
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. 

Obrtniku, ki je trajno bolan in dela zaradi bo- 
lezni s placano delovno silo, se ob pogojih točke a) 

četrtega odstavka dohodnina ne poviša, ob pogojih 
točke b), c) in č) četrtega odstavka pa se poviša samo 
za 5 %, 10 % oziroma 15 % ; za 20 % pa se poviša 
dohodnina obrtniku, ki ima 5 ali več plačanih delov- 
nih sil. 

Obrtniškim gospodarstvom, ki imajo poleg do- 
hodkov od obrtne dejavnosti tudi dohodek iz kme- 
tijstva, se odmeri davek po ustreznih lestvicah glede 
na vrsto dejavnosti, upoštevajoč pri obeh lestvicah 
odstotek, ki ustreza seštevku dohodkov iz obrtne de- 
javnosti In kmetijstva. 

Na enak način se odmeri davek kmetijskim go- 
spodarstvom, ki imajo poleg osnovne dejavnosti tudi 
dohodke od obrti. 

Obrtniška gospodarstva, ki imajo poleg dohodkov 
od obrti in drugega pridobitnega dela tudi dohodke 
od premoženja, plačajo davek od teh dohodkov po 
lestvici dohodnine od premoženja, in sicer po stopnji, 
ki ustreza seštevku dohodkov od obrti in drugega pri- 
dobitnega dela in dohodkov od premoženja. 

Za tisti del dohodkov, ki jih imajo obrtniška go- 
spodarstva iz prejšnjega odstavka od obrti in dru- 
gega pridobitnega dela. se uporablja stopnja iz le- 
stvice, navedene v prvem odstavku te točke, ki ustreza 
višini teh dohodkov. 

Skupni znesek davka v nobenem primeru ne sme 
biti nižji od davka po lestvici za dohodnino od obrt- 
ne dejavnosti, če bi se po njej odmeril davek od 
celotnega dohodka obrtniškega gospodarstva. 

VI 

Naslednji davčni zavezanci plačajo davek v stal- 
nem znesku oziroma v odstotku od dobitka ali od 
prometa: 

1. postrežčki, Žagarji, ulični prodajalci 'časopisov, 
snažilcl obutve in podobni delavci plačajo davek v 
stalnem znesku: 

a) v krajih do      5.000 prebivalcev   600 din na leto 
b) v krajih do   20.000 prebivalcev    900 din na leto 
c) v krajih do    50.000 prebivalcev 1200 din na leto 
d) v krajih do 100.000 prebivalcev 1800 din na leto 
e) v krajih nad 100.000 prebivalcev 2400 din na leto 

2. dobitniki stav na dirkah in drugih prireditvah 
po stopnji 10% od dobitka; 

3. potujoča zabavišča 6% od prometa; 
i. vsi drugi potujoči obrati v stalnem letnem 

znesku 1200 din. 

Od dohodkov od dela, za katere plačajo davek 
v stalnem znesku, ne plačajo osebe iz 1. točke pro- 
metnega davka. 

V odloku o razpisu nadomestnih volitev v volilni 
enoti št. 16 v Tržiču (Uradni list LRS, št. 11-80/53) so 
drugi odstavek I. točke pravilno glasi: 

Volitve bodo v nedeljo dne 17. maja 1953. 

UïedniStvo 

Izdaja »Uradni Ust LRS« — Direktor In odgovorni urednik: dr. Raslko Močnik  - tisk«   iskarna »Toneta TomŽlča« — vsi 
v LJubljani — Naročnina: letno 720 din — Posamezna Številka: 8 din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani 4 din več, po 
pošti s din več — Uredništvo la uprava: Ljubljana, Erjavčeva ulica lia, poštni predal 338 — Telefon uprave 23-579 — 

_ Čekovni račun: •-»•«-157 



Poštnina plačana v gotovini 

URADN 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto IX V LJUBLJANI, dne 7. maja 1953 Številka 13 

ß)c 
VSEBINA: 

(M.ÌOdlok o spremembi sestave Sveta LA zdravstvo In soci- 
walno politiko. 
50. Odlok o določitvi  namestnika  državnemu  sekretarju  za 

gospodarstvo med  njegovo  odsotnostjo. 
51. Pravilnik o organizaciji in delu glasbenih Sol. 
52. Odredba o prenosu opravil na okrajno sodišče v Sevnici. 

Odloki ljudskih odborov: 
SI. Odlok  o  nadzorstvu  nad  obnovo  sadovnjakov  in  vino- 

gradov na območju okraja  Maribor okolica. 
95. Odlok o  obratovalnem  času za  gospodarska  podjetja  v 

okraju Maribor okolica. 
96. Odlok o določitvi dnevnic za službena potovanja v mejah 

okraja Murska Sobota. 
97. Odlok OLO Postojna o razveljavitvi odloka o nazivih in 

plačah o logarski službi. 
98. Odlok o nekaterih ukrepih za preprečevanje in zatiranje 

živalskih kužnih bolezni v okraju Radovljica. 

99. Odlok   o   obratovalnem   času   gospodarskih   podjetij   r 
okraju Radovljica 

100. Razpis brezobrestnega krajevnega notranjega posojil» 
MLO glavnega mesta LJubljana. 

101. Odlok o delitvi sklada za vzdrževanje hiš v mestni občini 
Kamnik. 

102. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvi kla- 
nja živine ter o higienskem in kulturnem prevozu živine 
in mesa na ozemlju mestne občine Trbovlje. 

103. Odlok o razglasitvi 16. februarja za partizanski praznik 
občine Dobrna. 

104. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti St. 1 
v občini Šentjur pri Celju. 

105. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti ät. I 
v občini Šmartno pri Litiji. 

106. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti St. T 
v občini Zgornja Polskava 

49. 
Na podlagi 6. člena zakona za izvršitev ustavnega 

zakona o temeljili družbene in politične ureditve in 
o organih oblasti Ljudske republike Slovenije je Iz- 
vršni svet Ljudske skupščine Ljudske republike Slo- 
venije izdal 

ODLOK 
o spremembi sestave Sveta za zdravstvo in 

socialno politiko 

I 
• Zavod za socialno zavarovanje Ljudske republike 

Slovenije je odpoklical delegiranega člana Sveta za 
zdravstvo in  socialno politiko  Fedorja  K o v a č i č a. 

II 
Zavod za socialno zavarovanje Ljudske republike 

Slovenije je delegiral v Svet za zdravstvo in socialno 
Politiko kot svojega zastopnika Jožeta P 1 e v n i k a. 
Predsednika začasnega odbora zavoda za socialno za- 
varovanje Ljudske republike- Slovenije. 

III 
Ta odlok velja takoj. 
St. U-10/2-53 
ljubljana, dne 29. aprila 1953. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
MIha Marinko 1. r. 

50. 
Na podlagi 9. točke 72. člena ustavnega zakona o 

^?elj'b družbene in politične ureditve in o organib 
Masti Ljudske republike Slovenije je  Izvršni svet 
Judske    skupščine    Ljudske    republike    Slovenije 

'Prejel 
ODLOČBO 

0 določitvi namestnika državnemu sekretarju za 
gospodarstvo med njegovo odsotnostjo 

Državnega sekretarja za gospodarstvo Vipotnik» 
aneza bo med njegovim bivanjem v tujini nadome- 

stoval podsekretar v  Državnem sekretariatu  za  go- 
spodarstvo Dermastja Mara. 

Št. U-40/53 
Ljubljana, dne 24. aprila 1953. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Sekretar: Predsednik: 
Zoran Polič 1. r. Miha Marinko 1- r. 

51. 

Na podlagi 7. člena uredbe vlade LR Slovenije o 
glasbenih šolah (Uradni list LRS, Št. 36-144/46) Izdaja 
Svet za prosveto in kulturo LRS 

PRAVILNIK 
o organizaciji in delu glasbenih gol 

A. USTROJ GLASBENIH ŠOL 

1. člen 
Glasbena Šola nudi nadarjenemu učencu možnost 

glasbene izobrazbe do stopnje dobrega amaterja ki 
S! ni pridobil le poglobljenega razumevanja za poslu- 
šanje glasbe in poznanje glasbenih umetnin, temveč 
more tudi aktivno sodelovati v raznih komornih in 
orkestralnih skupinah in s tem dejansko prispevati k 
povzdigi ljudskoprosvetnega dela 

Poleg tega nudi glasbena šola glasbeno vidno na- 
darjenemu učencu tako osnovo, da po prestopu na 
srednjo glasbeno šolo lahko neposredno nadaljuje 
glasbeno poklicni študij. 

2. člen 
Glasbena šola obsega tele oddelke: 
1. za klavir, 
2. za violino, 
3. za violončelo. 
4. za kontrabas, 
5. za pihala in trobila, 
6. za solopetje. 
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3. člen 
Pouk klavirja, violine • violončela traja 10 let, 

za vse druge predmete pa 6 let. 
Če učenec predela snov poprej, se šolanje lahko 

primerno skrajša. 
Če hoče učenec glasbene šole nadaljevati s poklic- 

nim študijem na srednji šoli, veljajo zanj pri prestopu 
predpisi in zahteve tega zavoda. 

4. člen 
Predmeti glasbene šole se delijo v glavne m do- 

polnilne predmete. Predmeti, navedeni v 2. členu, so 
glavni predmeti. Dopolnilni predmeti pa so: nauk o 
glasbi, harmonija, kontrapunkt, oblikoslovje, nauk o 
instrumentih, glasbena zgodovina in zborovodstvo. 

5. člen 
Predmetnik glasbenih šol predpisuje, kateri do- 

polnilni predmeti so obvezni poleg glavnih predmetov. 

6. člen 
šolsko leto traja na glasbenih šolah od 1. septem- 

bra do 31. avgusta naslednjega koledarskega leta. 
Določbe o rokih vpisa, o trajanju pouka, o raz- 

deljevanju v semestre, o zaključku šolskega leta in o 
pouka prostih dnevih predpiše Svet za prosveto in 
kulturo LRS. 

7. člen 
Šolska ura traja pri individualnem pouku po 60 mi- 

nut tedensko (2 krat po 30 minut), pri skupinskem po- 
uku pa po 45 minut, 

8. člen 
Pri glasbenih šolah se lahko osnujejo posebna 

stalna ali začasna ljudskoprosvetna predavanja ? 
glasbenega področja. 

9. člen 
Vsa sporna vprašanja, ki bi nastala z določbami 

tega pravilnika, rešuje Svet za prosveto in kul- 
turo LRS. 

B. UPRAVA (VODSTVO) 

10- ölen 
Vodstveni organi na glasbenih šolah so: 
1. učiteljski zbor, 
2. ravnatelj glasbene šole. 
Učiteljski zbor sestavlja vse stalno in honorarno 

učno osebje šole pod ravnateljevim vodstvom. 

11  člen 
Učiteljski zbor soodloča v vseh važnejših peda- 

goških, strokovnih in disciplinskih vprašanjih na šoli, 
kolikor jih ni pridržanih v odločanje nadrejeni 
oblasti. 

Učiteljski zbor se sestaja na konferencah; sklicuje 
jih ravnatelj najmanj 3krat v vsakem polletju. 

Posvetovanja učiteljskega abora so zaupna. Člani 
odbora so o vsem, kar se na konferencah razpravlja, 
dolžni varovati uradno tajnost. Zapisnik konference 
predloži vodstvo svetu za prosveto in kulturo pri 
okrajnem (mestnem) ljudskem odboru 

Ravnatelj 

12. Člen 
Na čelu šole je ravnatelj. Ravnatelj glasbene fuie 

vodi šolo in jo predstavlja navzven; skrbi skupno z 

učiteljskim zborom za pravilen In uspešen potek 
vzgojnega dela na zavodu; obvešča nadrejeno oblast o 
stanju, delu in potrebah Sole, sklicuje roditeljske se- 
stanke, dodeljuje novo vpisane učence posameznim 
učiteljem, odloča o razdelitvi urnika in učnih sob, 
določa roke in člane komisij za izpite, sodoloča roke za 
interne in javne nastope po predlogu učiteljev in ko- 
misije ter določa učence za javne nastope; določa do- 
puste, znižanje učne obveznosti, določa namestnika 
za obolelega ali sicer odsotnega učitelja. Poleg tega 
vodi upravno delo, izvršuje proračun, nadzira šolsko 
zgradbo in opremo, instrumente, knjižnice in drug 
inventar glasbene šole. 

Ravnatelj glasbene šole mora bitj kvalificiran 
glasbenik z večletno prakso ter mora imeti vsaj naziv 
predmetnega učitelja prosvetno-znanstvene stroke. 

Učna obveznost ravnatelja glasbene šole znaša 6 
ur tedensko 

Uprava 

13. člen 
Upravno poslovanje na šolah obsegu vpisovanje, 

delo s kontrolnimi knjižicami, vodenje kartoteke 
učencev; vodstvo glavnega kataloga; organizacijo in 
evidenco izpitov; izdelavo urnikov; dodeljevanje 
učencev posameznim učiteljem; šolsko knjižnico, šol- 
ski Inventar, računske posle, korespondenco, pisarni- 
ški arhiv, statistiko itd. 

14 člen 
Glasbena  šola   uporablja   pri   svojem   upravnem 

poslovanju posebne obrazce. Ti so: 
i. prijavnica, 

2. vpisnica, 
3. kontrolna knjižica, 
4. katalog, 
5. kartoteka  učencev   (ali   glavni   katalog) 
6. izpitni zapisnik, 
7. spričevalo, 
8. terjalnica, 
9. urnik, 

10. reverz. 
15. člen 

Ravnatelju se za opravljanje upravnih poslov 
dodeli potrebno število pisarniškega in drugega 
upravnega osebja. 

16. člen 

Knjižnica glasbene šole mora biti urejena v skla- 
du s temeljnimi knjižničarskimi načeli In mora imeti 
točno vodeno inventarne knjigo, po potrebi pa tudi 
druge kataloge. Knjižnica mora biti na razpolago učen- 
cem in učiteljem glasbene šole. Za izposojanje knjig 
in muzikalij iz knjižnice glasbene šole predpiše rav- 
nateljstvo poseben poslovnik. 

17. člen 
Varstvo in izposojanje glasbenih instrumentov 

sme ravnatelj v soglasju z učiteljskim zborom izro- 
čiti primerni osebi izmed nastavljencev šole. Za izpo- 
sojanje glasbenih instrumentov velja poseben P°" 
slovnik, predpiše ga ravnateljstvo. 

18. člen 

Za vaje na instrumentih glasbene Šole, ki jih p" 
njihovi naravi ni mogoče izposojati učencem na dom« 
predpiše ravnatelj urnik. 
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19. člen 

Ravnatelj mora skrbeti, da pošilja glasbena Sola 
ob koncu vsakega polletja redna polletna poročila. Na- 
vodilo za sestavo polletnih poročil predpiše Svet za 
prosveto in kulturo LRS. Končnu redakcija polletne- 
ga poročila se mora obravnavati na seji učiteljskega 
zbora. 

C. UČNO OSEBJE 

20. člen 
Učno osebje na glasbenih šolah sestavljajo stal- 

ni In honorarni uslužbenci. Stalni uslužbenci so po 
nazivu profesorji, predmetni ali strokovni učitelji ali 
pripravniki za te nazive. Vse stalno in honorarno 
učno osebje nameščajo okrajni oziroma mestni ljud- 
ski odbori s potrditvijo Sveta za prosveto in kulturo 
LRS. 

21. člen 
Novo nastavljeno stalno učno osebje in honorar- 

ni učitelji na glasbenih šolah morajo imeti najmanj 
dokončano srednjo glasbeno šolo. V primerih izredne 
strokovne uposobljenosti se izjemno lahko nnstnvijo 
učitelji brez predpisane kvalifikacije 

22. člen 
V višjih štirih razredih poučujejo praviloma le 

absolventi bivšega konservatoTija, absolventi pedago- 
škega oddelka bivšega konservatorija, absolventi vi- 
soke šole Akademije za glasbo ter drugi pedagogi, ki 
so pokazali vidne uspehe na umetniško-pedagoškem 
področju. 

23 člen 
Učna obveznost stalno nastavljenih učiteljev zna- 

ša 18 ur tedensko. 
Stalno nastavljeno učno osebje sme opravljati 

nadure, če za pouk v okviru učne obveznosti ni do- 
volj učnega osebja. 

Vsaka ura, ki jo imajo nad najvišje število ob- 
veznih ur, se plača uslužbencem honorarno. 

24. člen 

Ce je na šoli več učiteljev istega oddelka, se- 
stavljajo strokovni aktiv. Strokovni aktiv izvoli načel- 
nika, ki vodi mesečno redne delovne sestanke. Če 
je na oddelku samo en učitelj, se ta udeležuje de- 
lovnih sestankov na najbližji šoli, kjer so taki sestan- 
ki- Učitelj se mora udeleževati uradnih in strokovnih 
konferenc ter na njih aktivno sodelovati, razen če je 
njegova odsotnost opravičena. 

25. člen 
Učitelj mora opravljati svojo učno obveznost kva- 

litetno in redno, vztrajno in vsestransko mora zasle- 
dovati razvoj in napredek svojih učencev in jim 
strokovno pomagati, sodelovati pri opravljanju admi- 
nistrativnih poslov, ki so v zvezi s pedagoškim delom, 
Predvsem voditi vse predpisane tiskovine, ki se na- 
našajo na strokovno delo učencev; prisostvovati mora 
nastopom svojih učencev na produkcijah, voditi po- 
seben dnevnik za vsak predmet, ki ga poučuje; v 
dnevniku mora biti natančen razvid o tem, kako obi- 
skujejo učenci predmet, o njihovih opravičenih in 
neopravičenih izostankih in natančen izvid prede- 
lane tvarine. Učitelj ne sme učencev glasbene šole 
zasebno honorarno poučevati brez dovoljenja učitelj- 
8**Sa zbora, pa tudi ne učencev, ki so izstopili pred 
zaključkom svojih študij oziroma ki so bih odstra- 
njeni iz zavoda. 

20. člen 
Zaradi bolezni ali iz drugih vzrokov odsotnega 

učitelja nadomešča član učnega osebja, ki ga določi 
ravnatelj. Honorar za nadomeščanje, kolikor to pred- 
stavlja nadurno delo, se plača iz postavke za hono- 
rarje Če pa je nadomeščanje potrebno zaradi ne- 
opravičene odsotnosti učitelja ali zaradi odsotnosti, 
ki se mu ne more šteti v plačan izredni dopust po 
zakonu o državnih uslužbencih, mora ta plačati na- 
mestnika v skladu z njegovim nazivom. Učitelj, ki 
prosi za izredni dopust, mora v svoji prošnji navesti 
namestnika, ki naj bi ga nadomeščal med njegovo 
odsotHostjo. 

27. 'člen 
Učitelj mora v primeru bolezni ali sicer nepred- 

videnega izostanka takoj sporočiti svojo odsotnost 
ravnatelju. 

28. člen 
Učitelj opravlja še vse druge naloge oziroma 

dolžnosti, ki jih narekuje razvoj šole. 

C. UČENCI 
29. člen 

Za sprejem v 1. razred je praviloma potrebno 
spričevalo o dovršenem 1. razredu osnovne šole in 
opravljen sprejemni izpit na glasbeni Šoli. 

50. člen 
V oddelek za violončelo se sprejemajo učenci z 

dovršenim II. ali III. razredom osnovne šole. 
V oddelku za pihala In trobila se učenci spreje- 

majo šele po končanem 12. letu in le po zdravniškem 
pregledu. 

V oddelku za solo petje se učenci sprejemajo po 
18. letu. 

Predložiti  morajo  zdravniško  spričevalo. 

31. člen 
Gornja starostna meja za začetek študija violine 

in klavirja je praviloma 10. leto starosti. Za violon- 
čelo 12., za pihala 18., za solo petje pa 24. leto. V 
primerih izredne nadarjenosti pa se lahko spreje- 
majo mlajši in starejši učenci. 

32. člen 
Ob vpisu v glasbeno šolo se po možnosti upošte- 

vajo želje staršev glede dodelitve k posameznim 
profesorjem. 

Med študijem je sprememba mogoča samo z do- 
voljenjem učiteljskega zbora. 

33. člen 
Učenec, ki v glavnem predmetu napreduje hi- 

treje, kot to predvideva učni načrt, mora do za- 
ključka VI. razreda nadoknaditi tudi predpisane do- 
polnilne predmete. 

34. člen 
Učenec lahko prestopi na drugo glasbeno šolo na 

podlagi zadnjega šolskega spričevala. Zavod, na ka- 
terega prestopa učenec, mora zahtevati od prejšnjega 
zavoda, pregled njegovega glasbenega Študija e stro- 
kovno oceno. Izstop učenca je mogoč le konec pol- 
letja, med polletjem pa le v opravičenih primerih. 

Izstop mora učenec poprej naznaniti s pismeno 
vlogo. 

35. člen 
Učenec, ki brez utemeljenega ruzloga ali zaradi 

Izključitve zapusti šolo, se lahko znova vpiie 1«, te 
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to dopušča zmogljivost šole. Ponovni vpis se lahko 
opravi na podlagi sprejemnega izpita. V vsakem 
primeru mora učenec povrniti vse zaostale pri- 
stojbine. 

36. člen 
Učenec glasbene šole je na zahtevo vodstva šole 

dolžan nastopati na internih in javnih šolskih in 
drugih prireditvah. 

37. člen 
Učenec ne sme nastopati na prireditvah izven 

glasbene šole brez privolitve vodstva glasbene šole. 

38. člen 
Učenec sme z učiteljevo vednostjo imeti inštruk- 

torja; inštruktor mora delati po učiteljevih navodilih. 

39. člen 
Za učence glasbenih šol veljajo razen disciplin 

sikih predpisov tega pravilnika smiselno disciplinski 
predpisi za osnovne šole in gimnazije. Kolikor se 
disciplinski predpisi tega pravilnika razlikujejo od 
disciplinskih predpisov drugih šol, se morajo učenci 
ravnati po določbah tega pravilnika. 

40. člen 
Učenec se kaznuje z opominom, ukorom in iz- 

ključitvijo. Opomin daje učitelj, ukor ravnatelj, iz- 
ključitev pa izreče učiteljski zbor z dvotretjinsko 
večino. Vse kazni se pišejo v kontrolno knjižico, ukor 
in izključitev pa tudi v glavni katalog. 

41. člen 
Učenec mora praviloma vsako odsotnost sporo- 

čiti vnaprej, ob bolezni pa najpozneje do tretjega 
dneva izostanka. Za izostanke more naknadno pred- 
ložiti ustrezno opravičilo, sicer velja njegov izosta- 
nek za neopravičen. 

42. člen 

Učenec, ki neopravičeno zaporedoma ali večkrat 
v presledkih izostane od pouka glavnega predmeta, 
se mora na predlog učnega osebja ali ravnatelja iz- 
ključiti. 

43. člen 

Učenec, ki med šolskim letom neupravičeno 
izostane od pouka dopolnilnega predmeta toliko ur, 
kolikor znaša za ta predmet število mesečnih ur 
predmetnika, ne more delati letnega izpita iz tega 
predmeta, temveč mora predmet ponavljati v prihod- 
njem šolskem letu. 

44. člen 

Učenec se lahko pritoži pri ravnatelju. 

45. člen 

Pouk na glasbenih šolah je urejen po predmet- 
niku in učnih načrtih, ki jih predpiše Svet za pro- 
sveto in kulturo LRS. 

46. člen 

Učenci obiskujejo praviloma samo en glavni pred- 
met. V primerih izredne glasbene nadarjenosti sme 
komisija dovoliti učencu obisk drugega glavnega 
predmeta, vendar šele po uspešno opravljenem izpitu 
prvega glavnega predmeta čez drugi razred glasbene 
šole. 

4T. člen 

Pri pouku glavnega predmeta mora učenec redno 
predložiti kontrolno knjižico, v katero vpisuje učitelj 
učno tvarino in morebitne druge pripombe o uspehu 

itd.   Kontrolno   knjižico   podpisujejo   starši   oziroma 
oskrbniki. 

48. člen 
Ob koncu šolskega leta prejme učenec spričevalo 

z oceno glavnega in dopolnilnega predmeta. 
V spričevalo se lahko vpiše opomba, da je uče- 

nec obiskoval zbor oziroma skupinsko igro. Ocene 
opravljenega popravnega izpita se naknadno zazna- 
mujejo v letnem spričevalu s pripombo, da učenec 
lahko prestopi v višji razred. 

49. člen 
Učitelji glavnega predmeta ocenjujejo učenčev 

uspeh ob koncu prvega polletja ter ob koncu šol- 
skega leta. Te ocene se vpišejo v glavni katalog, ob 
koncu prvega polletja pa ee vpišejo v obvestilo star- 
šem oziroma učencu v kontrolno knjižico. 

50. člen 
Ocene za uspeh so: odlično (5), prav dobro (4), 

dobro  (3),  zadostno  (2),  nezadostno  (1). 

61. člen 
Pouk  iz  glavnega  predmeta   v  okviru   predmet- 

nika se  učencu  določi praviloma dvakrat  tedensko, 
v izjemnih primerih tudi le enkrat tedensko v pol- 
nem obsegu  predpisanih  tedenskih  ur. 

52. člen 
Po dovršenem šolanju prejme učenec odhodno 

spričevalo. 

Izpitni predpisi 

53. -člen 
V glasbenih šolah  se opravljajo tile izpitn 
a) sprejemni, 
b) letni, 
o) popravni. 

54. člen 
Izpiti se opravljajo pred izpitno komisijo, ki jo 

določi ravnatelj šole. Izpitna komisija mora ugoto- 
viti pred začetkom izpita, aH izpolnjuje učenec po- 
goje za opravljanje izpita. 

55. člen 
Sleherni član izpitne komisije mora prisostvovati 

izpitu  v  celoti. 
O vsakem izpitu se sestavi zapisnik, podpišejo ga 

vsi člani komisije. Zapisnikarja določi predsednik 
komisije izmed članov komisije. 

Predsednik komisije določi trajanje Izpita; če 
ugotovi kakršnekoli nepravilnosti, je dolžan prekiniti 
Izpit. 

Podatki o opravljenem izpitu se z navedbo da- 
tuma in ocene vpišejo v glavni katalog ter v pregled- 
nico glasbenega šolanja učencev. 

56. člen 
Namestnika za predsednika ali člana komisije, 

ki ne more prisostvovati izpitu, določi ravnatelj šole. 

57. člen 
Izpraševalca določi predsednik komisije. Pri iz- 

pitih in dopolnilnih predmetih je Izpraševalec pra- 
viloma učitelj predmeta. 

58. člen 
Na vseh izpitih predlaga oceno izpraševalec, po- 

trdi pa jo izpitna komisija z večino glasov. Pri ena- 
kem številu glasov odloča predsednikov glas. 
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Sprejemni izpiti 

59. člen 

Sprejemni izpit opravljajo: 
a) učenci, ki se prvič vpisujejo v glasbeno šolo, 
b) učenci, ki se po prekinitvi študija (55. člen 

tega pravilnika) želijo znova vpisati v šolo. 

60. člen 

Za opravljanje sprejemnega izpita v katerikoli 
razred glasbene šole predloži učenec prijavo ravna- 
teljstvu. 

Prijavi je treba priložiti rojstni list in zadnje 
spričevalo šole za splošno izobrazbo, v primeru po 
točki b) 59. člena tega pravilnika pa še zadnje spri- 
čevalo glasbene šole. 

Učenci, ki se žele vpisati v 1. razred glasbene 
šole, morajo predložiti prijavo praviloma do 30. ju- 
nija vsakega leta. 

61. člen 

Na sprejemnem izpitu v 1. razred glasbene šole 
mora učenec dokazati, da ima primerno razvit po- 
sluh, čut za ritem, glasbeni spomin in vse fizične 
Pogoje za  učenje  ustrezajočega glavnega predmeta. 

Poleg tega mora učenec izpolnjevati pogoje 
29-, 30. in 31. člena toga pravilnika. 

Za sprejem v katerega od višjih razredov mora 
učenec obvladati snov nižjega razreda. 

Letni in popravni izpiti 

62. člen 

Letni izpit morajo opraviti obvezno vsi učenci ob 
koncu vsakega šolskega leta iz glavnega predmeta 
In dopolnilnih predmetov, razen za zborovsko petje in 
skupinsko igro. 

63. člen 

Izpiti se pričenjajo v drugi polovici maja. Izven 
tega roka in jesenskega roka po 67. členu tega pra- 
vilnika ni mogoče opravljati letnih izpitov. 

64. člen 

Predsednik komisije za letne in popravne izpite 
Je ravnatelj šole oziroma njegov namestnik, člani pa 
*« učitelj predmeta in 1—2 učitelja iste ali sorodne 
stroke, ki jih določi ravnatelj. 

Zahteve letnih izpitov so predpisane v učnih 
načrtih. 

65. člen 

Za vsak izpit iz glavnega predmeta mora uče- 
nec predložiti seznam tvarine, predelane v šolskem 
'etu, in seznam tvarine, pripravljene za izpit. Seznam 
m°ra potrditi učitelj predmeta. 

66. člen 

Pri oceni letnega izpita iz glavnega predmeta se 
mora upoštevati tudi uspeh, ki ga je učenec pokaaal 
°a Internih in javnih nastopih ter med šolskim letom. 

67. člen 

Učenci, ki iz opravičenih Tazlogov niso mogli 
Predelati predpisane tvarine Iz glavnega predmeta 
aU iz opravičenih razlogov ne morejo opraviti let- 
ne£a izpita v polletnem roku, lahko izjemoma od pred- 

pisa 62. člena opravijo letni izpit v jesenskem roku 
ali pa ponavljajo razred. V tem primeru se vpiše v 
spričevalo (kontrolno knjižico) opomba >neocenjen<. 

Kot opravičeni razlogi se štejejo predvsem dol- 
gotrajnejša bolezen, izredna obremenitev pri študi- 
ju na šoli za splošno izobrazbo ali druge posebne 
težke razmere, ki so ovirale študij na glasbeni šoli. 
O tem odloča na podlagi dokazil in po zaslišanju uči- 
telja predmeta ravnatelj, v spornih primerih pa uči- 
teljski zbor. 

68. člen 

Učenec, ki dobi na letnem izpitu oceno neza- 
dostno« lahko opravlja popravni izpit v jesenskem 
roku. Če dobi tudi na tem izpitu nezadostno oceno, 
ponavlja razred. 

69. člen 

Če ugotovi komisija na letnem izpitu soglasno, 
da popravni izpit ne bi bistveno izboljšal učenče- 
vega znanja, ga lahko napoti brez popravnega izpita 
na ponavljanje razreda. 

70. člen 

Komisija lahko odreče učencu pravico do po- 
navljanja razreda, če soglasno meni, da nima pogojev 
za uspešno nadaljevanje študija, in predlaga, da se 
odstrani z zavoda. O tens odloča učiteljski zbor. 

71. Člen 

Učenec sme obiskovati en razred največ dve Šol- 
ski leti, če pa mora med šolanjem večkrat ponav- 
ljati razred zaradi nezadostne ocene v glavnem pred- 
metu, se po sklepu učiteljskega zbora odstrani z za- 
voda. 

72. člen 

Izpitna komisija sme izredno nadarjenemu in 
marljivemu učencu na podlagi letnega izpita iz glav- 
nega predmeta priznati prestop čez dva razreda. 

73. člen 

Ta pravilnik velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRSc 

St. 1326/53 
Ljubljana, dne 12. februarja 1953. 

Predsednik 
Sveta za prosveto in kulturo LRS; 

Boris Zlherl 1. r. 

52. 

Wa podlagi 4. člena uredbe o ustanovitvi okrajnih 
sodišč v Sevnici in v šmatju pri Jelšah ter o njihovi 
pristojnosti z dne 21. X. 1952 (Uradni list LRS, št. 31- 
175/52) in 2. odstavka 13. člena zakona za izvršitev 
ustavnega zakona o temeljih družbene in politične 
ureditve in o organih oblasti LRS z dne 30. I. 1953 
(Uradni list LRS, št 3-14/53) izdajam 

ODREDBO 
o prenosu opravil na okrajno sodišče v Sevnici 

1 
Okrajno sodišče v Sevnici začne poslovati dne L 

junija 1963. 
2 

Okrajno sodišče v Brežicah obravnava in dokonča, 
vse civilni   in  kazenske  zadeve  iz svoje  dosedanje 
pristojnosti, če je o njih do 1. junija 1953 že bila 
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razpisana obravnava oziroma narok. Vse druge nedo- 
končane zadeve odstopi okrajnemu sodišču v Sevnici, 
če je to pristojno za njih rešitev glede na novo pri- 
stojnost obeh sodišč. 

Okrajno sodišče v Sevnici 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 katerega ob- 
močju leži večji del te katastrske občine. To sodiš/če 
vodi zemljiško knjigo za to katastrsko občino vse do- 
tlej, dokler ne bo delitev izvedena tudi v zemljiški 

knjigi.     Zbirke  listin  ostanejo  pri  sodišču  sedanje 
krajevne pristojnosti. 

4 
Prenos opravil po tej odredbi mora biti izvršen 

do 15. junija 1993. 
5 

Ta odredba velja od dneva objave v >Uradncm 
listu LRS<. 

št. Org 155/51-100 
Ljubljana, dne 23. aprila 1958. 

Za državnega  sekretarja 
državni podsekretar: 

Dr. Kostja Konvalinka 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
94. 

Da bi ie sadovnjaki In vinogradi obnavljali v 
skladu z izdelano rajonlzacijo in sortnim izborom 
strokovno, pravilno in gospodarsko napredno, izdaja 
Okrajni ljudski odbor Maribor okoiira na podlagi 1 
odstavka 15. člena zakona o okrajnih ljudskih odbo- 
rih (Uradni list FLRJ, št 19/1952) ter 8. člena temelj- 
nega zakona o prekrških (Uradni list LRS, št. 46/1951) 
na III. skupni seji okrajnega zbora in zbora proizva- 
jalcev dne 26. III. 1955 

ODLOK 
o nadzorstvu nad obnovo sadovnjakov in vinogradov 

na območju okraja 

1. člen 

Sadovnjaki in vinogradi vseh sektorjev lastništva 
se lahko obnavljajo le po predhodnih načrtih, ki so 
skrbno-pripravljcni ter strokovno in gospodarsko iz- 
delani. 

2. člen 

V ta namen se pri gospodarskem svetu okraja 
imenuje strokovna komisija za nadzorstvo obnove 
sadovnjakov in vinogradov. 

Naloga te komisije je strokovno In gospodarsko 
pregledati in revidirati programe obnove, ki jih pred- 
ložijo investitorji. 

3. člen 

Načrtna obnova In zasajen je novili sadovnjakov 
in vinogradov je mogoča le na večjih, strnjenih in 
gospodarsko  rentabilnih  površinah. 

Gospodarski svet okraja presodi po predlogu stro- 
kovne komisije ob upoštevanju posebnih krajevnih 
razmer, ali so dani «pogoji za obnovo. 

Dovoljena obnova določene površine se lahko 
Izvrši tudi postopoma. 

4. člen 

Ti predpisi ne veljajo za posebne pogoje, in 
sicer: 

a) za nestrnjene manjše nasade, pri katerih ni 
mogoča sodobna obdelava, 

b) za neposredno ohišnico in vrtove. 
Takšne obnove in novi nasadi se morajo prijaviti 

občinskim ljudskim odborom, ki jih dovolijo spora- 
zumno s strokovno komisijo zaradi sortnega izbora in 
podlag«. 

Dovoljenje ni potrebno za dosajanje posameznih 
dreves v obstoječih sadovnjakih ter brajde pri hišah 
m  v  vrtovih. 

5. člen 

Lastniki oziroma investitorji, ki bodo obnavljali 
sadovnjake in vinograde, morajo obvezno prijaviti 
nameravano obnovo in priložiti situacijsko skico z 
idejnim programom. Prijavo je treba poslati 1 leto 
prej gospodarskemu svetu okraja zato, da se zagotovi 
trsni in drug material ter morebiti potrebni krediti. 

6. člen 

Komisija pregleda, revidira in dopolni po pre- 
gledu na terenu idejni program obnove, ki ga je 
predložil investitor obenem s prijavo. Šele nato pred- 
loži investitor dokončni načrt obnove s potrebnimi 
predračuni gospodarskemu svetu okraja v revizijo 
in potrditev. Na podlagi potrjenega načrta lahko 
začne investitor z delom. 

Komisija lahko odloči, da investitorju ni treba 
izdelati posebnega dokončnega načrta, če že idejni 
program za obnovo obsega vse potrebne elemente 
takšnega  načrta. 

7. člen 

Izvršitev obnove mora Investitor sporočiti gospo- 
darskemu svetu okraja; ta odredi, da strokovna ko- 
misija obnovo pregleda. 

8. člen 

Kršitev predpisov 4., 5. in 7. člena se kaznuje 
z denarno kaznijo do 3000 din. 

Za upravni kazenski postopek in Izrekanje kazni 
je pristojen sodnik za prekrške Okrajnega ljudskega 
odbora Maribor okolica. 

9. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

Občinski ljudski odbori so dolžni, da odlok tak<ij 
objavijo na krajevno ©bičajni način. 

Št. 1-1360/2-53 
Maribor, dne 26. marca 1953. 

Za predsednika OLO 
podpredsednik: 

Ing. Karmelo Budihna 1. • 
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Odbornikom ljudskih odborov, podjetjem, ustanovam, usluž- 
bencem in drugim sporočamo: 

«f LJUDSKA UPRAVA* 
5t 4—5 je izšla v komem'oracijski zunanji obliki in prinaša na 
uvodnem mestu toplo napisane vrstice, posvečene velikemu 
ustvarjalcu dela, borcu in mislecu — Borisu Kidriču, s pokoj- 
nikovo sliko iz najtežjih dni narodnega osvobodilnega boja. 

Na 104 straneh sledi bogato in zelo aktualno gradivo. Dr. Jože 
Potrč je prispeval članek: Vloga socialne politike v sistemu 
socialističnega samoupravljanja; dr. Jože Sem razpravlja o 
>Zveznih organih oblasti« in o »Organih oblasti Ljudske republike 
Slovenije«. Razpravi je dodana tudi posebna priloga, shematičen 
pregled, ki na zelo nazoren način seznanja čitatelja o novi 
organizaciji naše državne uprave; dr. Albin Torelli piše 
»O predpisih ljudskih odborov«, dr. Josip Globevnik o »Polo- 
žaju in pravicah Ljudske skupščine LRS po novem ustavnem 
zakonu«, dr. Bojan špicar pa o »Delovnoprnvncm položaju 
uslužbencev gospodarskih podjetij«. Sledi obsežna rubrika odločb 
iz prakse Vrhovnega sodišča LRS v upravnih sporih. Dr. živko 
š i f r e r je prispeval članek: Register stalnega prebivalstva, G. J. 
članek: Okrajni zbor In zbor proizvajalcev ter njuno delo, dr. F. 
K. pa članek: Priprava seje ljudskega odbora, vabilo, sejni zapis- 
nik. Kakor vselej bodo tudi to pot zelo koristne izkušnje in na- 
sveti, ki jih prinašata rubriki >lz prakse senata za prekrške« in 
>Ljndska uprava odgovarja na vprašanja«. Dvojno številko za- 
ključuje na kraju obsežen pregled važnih zveznih in republiških 
pravnih predpisov, ki ga sestavlja dr. Vlado R u p n i k. 

>Ljudska uprava« izhaja mesečno, letna naročnina znaša 
860 dinarjev. Naročajte jo pri »Uradnem listu LRS«, Ljubljana, 
Erjavčeva Ila, poštni predal 336, štev. tek. računa 601-T-157. 

V založbi >Uradnega lista LRS« je izšla knjiga 

UVOD V FINANCE 
Avtor dr. Jože Pokom je v tem delu poudaril namen, 

pokazati tiste temelje, ki so skupni vsem vrstam financiranja in 
vsem finančnim panogam. Strokovnjaku naj poveže vse različne 
finančne pojave v enoten finančni sistem, laiku naj razloži pogla- 
vitne pojme In vprašanja iz splošne finančne teorije, študentu 
naj uudl tisto znanje, ki je potrebno kot podlaga za študij financ. 

V uvodnem delu je razčlenjen pojem financ, sledi poglavje 
o narodnem bogastvu in narodnogospodarskem pridelku. Poglavje 
o denarju vsebuje razdelke o splošnem menjalnem pripomočku, 
o meri vrednosti, o vrstah denarja, denarnem prometu in obtoku 
ter pomenu denarja v socializmu. Sledi poglavje o pojmu dohod- 
kov, 0 izvirnih in prenesenih dohodkih in o narodnogospodarskem 
dohodku. Obsežen je del knjige ki analizira pojem financiranja 
in razpravlja o. posredovanju in posredovalcih financiranja, o 
finančnih organih in finančnih panogah ter finančnih sistemih. 
Naslednje poglavje o finančnih razmerjih obravnava a) dohod- 
kovna razmerja, in sicer narodnogospodarski dohodek in denarni 
obtok, narodnogospodarski dohodek in družbeni pridelek ter 
družbene prereze narodnogospodarskih dohodkov, ter b) pre- 
moženjska razmerja, in sicer narodno premoženje, lastninske In 
finančne oblike premoženja, splošno ljudsko premoženje, pre- 
našanje premoženjskih naložb in premoženjske bilance. Delo 
zaključuje nauk o financah, kjer je obravnavan predmet In raz- 
členitev finančnih znanosti. 

Knjigo odlikuje lahko tekoč in razumljiv jezik brez nepo- 
trebnih tujk. Danes, ko iščemo novih, lastnih poti pri ustvarjanju 
socializma, še posebno potrebujemo teoretičnega preučevanja 
gospodarskih in finančnih vprašanj. Zato je to delo pomemben 
prispevek k nadaljnjemu spoznavanju finančne znanosti pri nas. 
strani 150. cena 370 din. 

Razglasi in objave 
Št. IV-508/1-53 2071 

Sprememba rodbinskega imena 
Z odločbo Državnega sekretariata 

za notranje zadeve LRS, uprave 
javne varnosti, št. IV-508/1-53 z dne 
11. II. 1953, je bila na podlagi 21. 
člena zakona o osebnih imenih do- 
voljena sprememba priimka Kosi 
Marije, rojene 30. XI. 1931 v Mur- 
ski Soboti, v priimek »š t e r m a nt. 

Državni sekretariat za notranje 
zadeve LRS 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vptsi 
700. 

Besedilo: Elektroenergetski sistem 
Slovenije. 

Poslovni predmet: Racionalno iz- 
koriščanje proizvodnih in prevoznih 
zmogljivosti vseh v Elektroenerget- 
ski sistem Slovenije vključenih go- 
spodarskih podjetij v tehničnem in 
gospodarskem pogledu ter prodaja 
in nakup električne energije. Za 
vključena podjetja opravlja sistem 
tiste posle, ki jih podjetja sama ne 
morejo uspešno opravljati in se po- 
drobno določijo v statutu Elektro- 
energetskega sistema Slovenije, ki 
ga sprejme njegova skupščina. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LR 
Slovenije, odločba št II-75/2-53 z dne 
22. I. 1953. 

Za sistem podpisujejo: 
Ing. Brelih Miloš, upravnik, sa- 

mostojno, v obsegu zak. pooblastil 
in statuta sistema; ing. Killer Vilko, 
šef tehničnega oddelka, v odsotnosti 
upravnika v istem obsegu; ing. 
Benkovič Janez, glavni energetik, r 
odsotnosti upravnika In šefa tehnič- 
nega oddelka, v istem obsegu kot 
upravnik; Jesth Franjo, šef gospo- 
darsk o ^obračunskega sektorja, so> 
podpisuje listine po 47. členu szdgp; 
Živko Aleksander, referent za go- 
spodarski plan, v odsotnosti šefa 
gospodarsko obračunskega sektorja, 
sopodpisuje v Istem obsegu. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 3. aprila 1953. 
Št. III.-291/1-1953 1726 

701. 
Besedilo: Gostinsko podjetje >Pla 

niča«, Ljubljana. (Ljubljana. Hra- 
nllniška 1). 

Poslovni predmet: Izvrševanje 
vseh zadev s področja gostinskega 
obrata gostilne, 
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Ustanovitelj podjetja: MLO glav- 
nega mesta Ljubljana, odločba 
Freds, št. 148/52 z dne 23 IV. 1952. 

Organ gospodarske uprave: Svet 
za gospodarstvo MLO glavnega me- 
sta Ljubljana. 

Za podjetje podpisujeta: ^ 
Brulc Vida, upravnik, samostojno, 

v obsegu zakonitih pooblastil in pra- 
vil podjetja; Zlobec Andrej, računo- 
vodja,   sopodpisuje   listine   po  47. 
členu szdgp. 

MLO glavnega mesta Ljubljana 
oddelek za gospodarstvo 

dne 13. marca 1933. 
G-št 2017/53 1553 

?02. 
Besedilo: Trgovsko podjetje 

»Agencija za blago proste prodaje«, 
Ljubljana, skrajšano »Agencija Slo- 
venija« v Ljubljani, Parmova 35. 

Poslovni predmet: Posredovanje 
prometa blaga proste prodaje med 
proizvodnimi in trgovskimi podjetji. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LR 
Slovenije, odločba S-zak. št. 84 z 
dne 22. II. 1950, preneseno v pristoj- 
nost MLO glavnega mesta Ljublja- 
na z odločbo vlade LR Slovenije, 
št. 11-632/2-52 z dne 10. VII. 1932 

Organ    gospodarske    uprave    je 
Svet za gospodarstvo MLO glavnega 
mesta Ljubljana. 

Za podjetje podpisujejo: 
Pleteršek   Jože,   direktor,   samo- 

stojno, v obsegu  zakonitih  poobla- 
stil in pravil podjetja; Zidar Stane, 
računovodja, sopodpisuje listine po 
47. čl. szdgp; v odsotnosti direktorja 
ali računovodje podpisujejo v istem 
obsegu  Jontes Ivo, šef komerciale, 
Kristan Cvetko, tajnik podjetja ali 
Volk  Jože,  vodja oddelka  za  pre- 
hranbene   in   kmetijske  proizvode. 

MLO glavnega mesta Ljubljana 
oddelek za gospodarstvo 

dne 10. aprila 1933. 
G-št. 2625w53 1797 

703. 
Besedilo: Državno obrtno podjetje 

»Remont«, Borovnica. 
Poslovni predmet: Gradbena de- 

lavnost po 13. členu uredbe o 
gradnji. 

Ustanovitelj In gospodarski vodi- 
telj: Obč. LO Borovnica, odločba št. 
P-379/2-1933 z dne 5. III. 1955. 

Za podjetje podpisujeta: 
Vrhovec Marjan, upravnik, samo- 

stojno, in Zupan Pavel.knjigovodja, 
ki sopodpisuje spise finančnega in 
kreditnega pomena. 

OLO Ljubljana okolica 
oddelek za gospodarstvo 

dne 24. marca 1953. 
Št. VII-24/30-1953 1751 

.704. 
Besedilo: Krajevno obrtno pod- 

jetje >Apno«, Borovnica. 
Poslovni predmet: Proizvodnja in 

prodaja apna. 
Ustanovitelj in gospodarski vodi- 

telj: Obč. LO Borovnica, odločba št. 
396-52 z dne 26. XI. 1952. 

Za  podjetje podpisujejo: 
Debevc Anton, poslovodja, samo- 

stoJHo, Wendner Marija, knjigovod- 

V tisku je: 
SPLOŠNI  REGISTER PRhÜPlSOV  ZA LETO 1952 
UVOD V KMETIJSTVO (cea 480 strani, nad 200 slik) 

Krog delavcev, ki se zanimajo za kmetijska vprašanja, se jo 
z ustanovitvijo agronomske fakultete v Ljubljani še povečal. To 
delo bo omogočilo nekmetijskim strokovnjakom, ki imajo opravka 
z vprašanji iz kmetijstva, najenostavnejši vpogled v to panogo 
našega gospodarstva. Pa tudi praktičen gospodar bo našel v njem 
marsikaj, kar bo obogatilo njegove izkušnje. Saj bodo v njem v 
besedi in sliki prikazane vse lastnosti zemlje in podnebja, življe- 
nje rastlin, tako vseh vrst žita, industrijskih rastlin, vrtnin in 
krmskih rastlin, travništvo in pašništvo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, dalje reja konj, govedi prašičev, ovc, perutnine, čebelar- 
stvo itd.   

Prihodnji teden bo v prodaji v naši založbi zelo prulvdVcn obra- 
zec o organizaciji naše državne upravo, in sicer; 

BHEMA ZVEZNIH ORGANOV OBLASTI in 

SHEMA ORGANOV OBLASTI LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE. 

Od doslej izdanih knjig  ima založba »Uradni list LRS< med 
drugimi na zalogi še te publikacije: 

NAJEMNINE IN  VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH  POSLOPIJ. 
Da katero še posebej opozarjamo ljudske odbore, uprave zgradb 
m hišne lastnike. V njej so zbrani pravni predpisi o najemninah 
m vzdrževanju stanovanjskih poslopij s pregledom pravnih pred- 
pisov, urejenih DO letih. Dodana ie tudi razprava o najemninah 
ia vzdrževanju stanovanjskih poslopij. Cena 80 din. 

ORUŽBEN1 PLAN FLRJ za leto 1953. Cena 30 din. 

PREDPISI O NAZIVIH  IN  PLAČAH   USLUŽBENCEV   DRŽAVNIH 
ORGANOV. Cena 245 din. 

ZAKON O OKRAJNIH LJUDSKIH •••••- Cena  38 din 

ZAKON O VOLITVAH IN ODPOKLICU LJUDSKIH ODBORNIKOV 
LJUDSKIH ODBOROV. Cena 38 din. 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO ÌW45-194?. Cena 60 din 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1949. Cena 55 diD   (Za 
leto  tQ48 je že razprodan.) 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA  LETO  1950. Ceno   120 din. 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO (951  Ceu« 280 din 

V   založbi   »Uradnega   lista   LRS«   so   izšle   tudi   publikacije 
Zavoda za statistiko in evidenco LRS: 

TEORIJA STATISTIKE (Marijan  lilejecj. Cena  «o din 

DEMOGRAFSKA STATISTIKA (dr- Živko Žifrer). Cena 240 din. 

KRAJEVNI IMENIK LJUDSKE REPUBLK       LOVENIJE. 

Pravna fakulteta univerze v Ljubljani je v založbi »Uradnega 
lista LRS« izdala 

ORIS  PRIMERJALNEGA   TRGOVINSKEGA PRAVA, I. del: Podjetje 
(dr. Stojan Pretnar) Strani 164. Cena 280 din. 

CIVILNO PRAVO,  POSEBNI  DEL  OBVEZNOSTI  (dr.  Jurij  Stem 
pihar). III. del. 120 strani Cena 270 din 

CIVILNO PRAVO   (STVARNO   PRAVO)   (dr.  Alojz   Finžgar).   144 
strani, cena 270 din. 

UVOD V MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO. (Dr. lurij Štempihar) 
Strani 96, cena 280 din. 

Naročajo se pri »Uradnem listu LRS«, Ljubljana, Erjavčeva 
11 a, postni predal 336, dobijo pa se tudi v vseh knjigarnah 
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È a, podpisuje spise finančnega in 
kreditnega pomena, in Levstik Fani, 
sopodpisuje z istimi pooblastili, v 
odsotnosti poslovodje ali knjigo- 
vodje. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 
dno  30.  januarja  1053. 

Št. VIÏ-1431-429-1952        1308 
?05. 

Besedilo: Pekarna, Gornja Rad- 
gona. 

Poslovni predmet: Trgovina s 
kruhom in pecivom. 

Ustanovitelj podjetja: LO mestno 
občine Gornja Radgona, odločba št. 
222/1 z dne 26. II. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Kotnik Alojz, upravnik, in Gori- 

čan Irena, knjigovodja, ki podpisu- 
jeta v obsegu zakonitih pooblastil 
in pravil podjetja. 

OLO Ljutomer 
oddelek za gospodarstvo 

dne 23. aprila 1953. 
Št.  II-1966/3-53 1496 

706. 
Besedilo: Občinska žaga, Dubrov- 

nik. 
Poslovni predmet:  Žaganje  lesa. 
Ustanovitelj in gospodarski vodi- 

telj.- Obč. LO Dobrovnik. sklep št. 
167/1-53 z dne 17. I. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Vuk Štefan, poslovodja, Čiček Šte- 

fan, računovodja, V odsotnosti  na- 
domešča    poslovodjo    Gal    Štefan, 
strojnik, računovodju pa Puh an Be- 
la, uslužbenec občine. 

Št. II-2870/2-53 1632 
Besedilo: Občinska opekarna, Do- 

brovnik. 
Poslovni predmet: [zdelava zida- 

kov in strešniko-. 
Ustanovitelj in gospodarski vodi- 

telj: Obč. LO Dobrovnik, sklep št. 
387/1 z dne 17. I. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Schmitlehner Avgust, poslovodja, 

Ciček Štefan, računovodja. V odsot- 
nosti nadomešča poslovodjo Fabris 
Ltore, delavec, računovodjo pa Pu- 
han Bela, uslužbenec občine. 

Št.  II-2870/2-53 1833 

OLO Murska Sobota 
oddelek  za gospodarstvo 

dne 18. aprila 1Ö53. 
707. 

Besedilo: Zdraviliško gostinsko 
Podjetje, šmarješke Toplice. 

Poslovni predmet: Izvrševanje 
vseh gostinskih ter zdraviliških sto- 
ritev z uporabo normalne vode, 
vodstvo hotela in restavracije ter 
Pomožnih obratov gostinstva, uprav- 
'Janje fizkulturnih naprav, prevoz 
gostov in prtljage, upravljanje turi- 
stičnega obrata. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LR 
Slovenije, odločba št. S-zak. 346 
• dne 6. VIIL 1947. 

Za podjetje podpisujeta: 
»opovič Milena, ravnatelj, samo- 

stojno, v obsegu zakonitih poobla- 
či, in Karlovšek Vida, glavni ra- 

čunovodja,   ki    -.opodpisuje   listine 
po 47. členu szdgp. 

OLO Novo mesto 
oddelek za gospodarstvo 

dne 1. aprila 1955. 
Št. II-3116/1-53 1778 

708. 
Besedilo:      Delavsko-uslužbenska 

restavracija rudnika Mežica v črni. 
Poslovni   predmet:   Vsa  dela   go- 

stinske stroke. 
Ustanovitelj   podjetja:   OLO Slo- 

venj Gradec, odločba št. 470/2 z dne 
16. •. 1953. 

Za podjetje podpisujeta:: 
Stanta Andrej,  upravnik,  Jurgelj 

Jakob, knjigovodja. 
OLO Slovenj Gradec 

oddelek za gospodarstvo 
dne 3. aprila 1953. 
Št. 32tfV 137/76-53 1747 

709. 
Besedilo: Radio tehnična delavni- 

ca, »Ultra«, ( Šoštanj, Maršala Tita 
trg 11). 

Poslovni predmet: Popravila in 
nova gradnja radio aparatov in 
drugih elektrotehničnih naprav. 

Ustanovitelj: Okrajni odbor ljud- 
ske tehnike, Šoštanj. 

Za podjetje podpisujejo: 
Kaiser Franjo, poslovodja, Pšenič- 

nik  Branko,  predsednik  upravnega 
odbora,   Potočnik   Matilda,   knjigo- 
vodja, po dva skupaj. 
OLO Šoštanj, odd. za gospodarstvo 

dne 1. aprila 1953. 
Št. 64-38-55 1786 

710. 
Besedilo: Občinsko penzionsko go- 

stišče (Gornji grad). 
Poslovni predmet: Točenje alko- 

holnih in brezalkoholnih pijač, pri- 
prava in prodaja toplih in mrzlih 
jedil, preskrba gostov s prenočišči. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj podjetja: Obč. LO Gornji grad. 

Za podjetje podpisujejo: 
Presečnik Ivan, poslovodja pen- 

ziona, Remše Milan, poslovodja go- 
stišča, Turk Kristina, kuharica, in 
Potočnik Ivan, po dva skupaj. 
OLO Šoštanj, odd. za gospodarstvo 

dne. 8. aprila 1953. 
Št. 64/24-53 1784 

711. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Knji- 

garna« v Trbovljah, Ulica 1. junija 
št  27. 

Poslovni predmet: Nabava in 
prodaja literarnih knjig, učil, ter 
pisarniških in šolskih potrebščin. 

Ustanovitelj podjetja: LO MO Tr- 
bovlje, odločba št. 888/2 z dne 26. III. 
1953 

Gospodarski voditelj: LO MO Tr- 
bovlje, svet za gospodarstvo. 

•Za podjetje podpisujeta: 
Sovre Ivan, upravnik, Paternost 

Ivanka, knjigovodja, po zakonitih 
določilih. 
OLO Trbovlje, odd. za gospodarstvo 

dne 10. aprila 1953. 
Št 921/10-53 1773 

Spremembe 
712. 

Besedilo: »Podjetje za promet s 
farmacevtskim materialom« v Ljub- 
ljani, skrajšano: »Kemofarmncija, 
Ljubljana«. 

Vpiše se Jakša Marjanca, farma- 
cevtski pomočnik, ki podpisuje v 
odsotnosti direktorja, namestnika 
direktorja in šefa komercialnega 
oddelka, v Istem obsegu kot direk- 
tor. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 11. aprila 1953. 
Št. III-123/A-1953 1853 

713. 
Besedilo: Tekstilna tovarna, Med- 

vode. 
Izbrišeta se šare Ivan in Jakopič 

Mojca ter vpišeta: 
Jakopič Marija, glavni računovod- 

ja, ki sopodpisuje listine po 47. čle- 
nu szdgp, in Kalan Kristina, obra- 
tovni knjigovodja, ki sopodpisuje v 
odsotnosti glavnega računovodje, v 
istem obsegu. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 17. aprila 1953. 
Št.  III-318/2-1953 1857 

714. 
Besedilo: »Merkur«, trgovsko pod- 

jetje z galanterijo in konfekcijo, 
Ljubljana, Resljeva 1. 

Izbrišeta se Weissbacher Franc in 
Boječ Danica ter vpišeta 

Božič Zdenka, računovodja, ki so- 
podpisuje listine po 47. členu szdgp 
in Dimnik Julijana, knjigovodja, ki 
podpisuje v odsotnosti računovodje, 
v istem obsegu. 

Sedež podjetja odslej: Ljubljana, 
Trubarjeva 29. 

MLO glavnega mesta Ljubljana 
oddelek za gospodarstvo 

dne 11. aprila 1953. 
G-št. 2614/53 1799 

715. 
Besedilo: »Kino rajona II«, Ljub- 

ljana, Medvedova 8- 
Z odločbo MLO glavnega mesta 

Ljubljana Tajn št. 583/53 z dne 26. 
III. 1953 se podjetje preimenuje*. 

Besedilo odslej: »Kino Šiška«, 
Ljubljana. 

MLO glavnega mesta Ljubljana 
oddelek za gospodarstvo 

dne 18. aprila 1953, 
G-št. 2845/53 1849 

716. 
Besedilo: Toper, Celje. 
Izbriše se: Vrečar Anica, knjigo- 

vodja. 
MLO Celje, odd. za gospodarstvo' 

dne 9. aprila 1953. 
Št. H-2064/3-53 1820 

717. 
Besedilo: Krajevni mlin. Renče. 
Besedilo   odslej:   Občinski   mlin, 

Renče. 
Gospodarski voditelj je Obč. LO 

Renče. 
OLO Gorica, odd. za  gospodarstvo 

dne 26.  januarja  1953. 
Št. II/2-105/8-53 1162 
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718. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Pri 

kolodvoru«, Kočevje. 
Izbriše se: šipka Jovo in vpiše 
Dernač Lea, knjigovodja. 

Št. 919/3-53 1782 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Pri 

lovcu«, Kočevje. 
Izbriše se šipka Jovo in vpiše 
Dernač Lea, knjigovodja. 

Št. 919/1-53 t783 
OLO Kočevje, odd. za gospodarstvo 

dne 7   aprila  1953. 
719. 

Besedilo : Gospodarsko podjetje 
>Krojaštvo«, Kočevje. 

Izbrišeta se Ivanetič Martin in 
Goršič Stane ter vpišeta 

Glad Anton, poslovodja, in Vilicer 
Darinka,   računovodja. 
OLO Kočevje, odd. za gospodarstvo 

dne 10. aprila 1953. 
Št. 917/1-53 1794 

720. 
Besedilo: Mestno trgovsko podjet- 

je »Trgopromet«, Kočevje. 
Izbriše se Tomšič Jože in vpiše 
Ožura Viktor, direktor. 

OLO Kočevje, odd. za gospodarstvo 
dne 11. aprila 1953. 

Št. 1111/2-53 1793 
721. 

Besedilo: Brivsko-frizerski salon, 
Kranj. 

Izbrišeta se Kirbiš Jože in Jarc 
Janez ter vpišeta 

Mravlje Oskar, upravnik, in No- 
vak Vera, knjigovodja. 

Št. 1034 1821 
Besedilo: Krojaško in šiviljsko 

podjetje, Kranj. 
Izbriše se Jazbec Albin in vpiše 
Hudovernik Marija, knjigovodja, 

i istimi pooblastili. 
Št. 1134 1824 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Pre- 
skrba«, Kranj. 

Izbriše se Nič Elza in vpiše 
Studen Francka, računovodja, z 

istimi pooblastili. 
Izbrišejo se poslovalnice v Kra- 

nju: št. 1, Prešernova 15; št. 3 Ti- 
tov trg 16; št. 4, Kalvarija 89; št. 6, 
Majstrov trg 5; št. 9, Struževo 27; 
št. 11, Savski breg 16; št. 13. Jezer- 
ska 13; št. 17, Labore 10; št. 19, 
Klane 30 in Št. 20, Stražišče 90. 

Št. 1080 1826 
LO MO Kranj, odd. za gospodarstvo 

dne 14. aprila 1953. 
722. 

Besedilo: »Odeja«, škof ja Loka. 
Vpišeta se: 
Dolenc Vera, upravnik, ki podpi- 

suje samostojno, v obsegu zakonitih 
pooblastil in pravil podjetja, in 
Okorn Lojzka, knjigovodja, ki pod- 
pisuje listine po 47. členu szdgp. 

OLO Kranj, odd. za gospodarstvo 
dne 1. aprila 1953. 

Št. 1917/2-53 1788 
723. 

Besedilo: »Krajevno gostinsko 
podjetje« Cerklje ob Krki. 

Izbriše se Barir Franc, upravnik, 
in vpiše 

RačiČ Marija, z istimi pooblastili. 
Št. 4.900/1-1953 1700 

Besedilo: Okrajna pletilnica v Do- 
bovi. 

Izbriše se Regovič Ignac in vpiše 
Zorčič  Anton,   direktor,   z  istimi 

pooblastili. 
Št. 5.119/1-1953 1791 

OLO Krško, oddelek za gospodarstvo 
dne 11. aprila 1953. 

724. 
Besedilo: Sedlarska delavnica LO 

mestne občine Ljutomer (sedež Ba- 
binci). 

Besedilo odslej: Sedlarska delav- 
niča LO mestne občine (sedež Ba- 
biiiCl)  v likvidaciji. 
OLO Ljutomer, odd. zr. gospodarstvo 

dne 7. aprila  1953. 
Št   II-1584/1-53 1757 

725. 
Besedilo: Gospodarska podjetja 

KLO Ruše »Čevljarna«. 
Besedilo odslej: ^Obutev«, čev- 

ljarsko podjetje, Ruše. 
Št. II-3124/1-53 1805 

Besedilo: Občinska brivnica. Ru- 
še. 

Besedilo odslej: Brivsko-frizerski 
salon, Ruše. 

Št. II-3125/1-53 1809 
Besedilo: Občinska krojačnica, 

Rnšc. 
Besedilo odslei: »Moda«, krojaško 

podjetje, Ruše. 
Št. II-3121/1-53 1807 

Besedilo: Občinska pekarna, Ru- 
še. 

Besedilo odslej: Parna pekarna. 
Ruše. 

Št.   (1-3125/1-53 1810 
Besedilo: Občinski kino. Ruše. 
Besedilo   odslej:   Kino   podjetje. 

Ruše. 
Št.   II-3122/1-53 1808 

Pri vseh podjetjih se izbrišeta 
Žunko Rudolf in ing. Teržan Josip 
ter vpiše: 

Magdič   Drago,   predsednik   obč. 
LO, kl podpisuje neomejeno. 

OLO Ma.ibor okolica, 
oddelek  za gospodarstvo 

dne 7. aprila 1953. 
726. 

Besedilo: Krajevno dimnikarsko 
podjetje, Ruše. 

Besedilo odslej: Dimnikarsko pod- 
jetje, Ruše. 

Izbrišejo se Barun Andrej, Žunko 
Rudolf in Ing. Teržan Josip ter vpi- 
šeta: 

Kopše Ivan, delovodja, Magdič 
Draço, predsednik obč. LO, ki pod- 
pisujeta neomejeno. 

OLO Maribor okolica, 
oddelek  za gospodarstvo 

dne 13. aprila 1953. 
Št.  II-3120/1-53 1806 

727. 
Besedilo: Krajevno podjetje kra- 

jevni mlin«, Serdica. 
Besedilo odslej: Občinski mlin, 

Serdica-Rogašovci. 
Št. II 3147/1-53, 1698 

Besedilo: Krajevno podjetje *Krn- 
jevna žaga«, Serdica. 

Besedilo odslej: Občinska žnen 
Serdica-Rognšovci. 

Št. II 3147/1-53 1699 

Pri obeh podjetjih se izbrišeta 
t elkar Viktor in Vori Alojz ter vpi- 
šejo: 

Fartek   Bela,   poslovodja,   Težak 
Janez, predsednik, Lanjšček Štefan, 
tajnik Obč. LO Rogašovci. 

OLO Murska Sobota, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 31. marca  1953. 
728- 

Besedilo: Občinsko podjetje »Pe- 
karna«,   Grad;   Občinsko   podjetje 
»Mesnica«, Grad; Občinsko podjetje 
»Trgovina z mešanim blagom«, Grad 
in Občinsko podjetje >Bife«, Grad. 

Pri vseh podjetjih se izbriše ra- 
čunovodja Ficko Franc in vpiše 

Gyergyek Rudolf, računovodja. 
OLO Murska Sobota 

oddelek  za gospodarstvo 
dne 7. aprila 1953. 

Št. II-3111/1-53, U-3109/1-53, II-3110/1 
-53 in 11-8108/1-53 1772 

729. 
Besedilo: Hotel »Central«, Mnrska 

Sobota. 
Izbriše se Balažič Janez in vpiše 
Flisar Elza, poslovodja. 

OLO Murska Sobota, 
oddelek  za  gospodarstvo 

dne 13. aprila 1953. 
Št. II 3071/2-53 1795 

730. 
Besedilo: Krajevni mlin, Gente- 

rovci. 
Besedilo odslej: Občinski mlin, 

Dobrovnik — obrat Genteroyci. 
Sedež podjetja se prenese iz Gen- 

terovec v Dobrovnik 288. Gospodar- 
sko upravni organ je: Obč. LO Do- 
brovnik. 

Izbrišejo se Šoš Vendei, Joha Lud- 
vik, Kovač Jožef In Horvat Štefan 
ter vpišeta 

šoš  Vendelin,  poslovodja,   člček 
Štefan,  računovodja  podjetja.   Po- 
slovodjo   nadomešča   v   odsotnosti 
Balažič Štefan, računovodjo pa Pu- 
han Bela, uslužbenec občine. 

OLO Murska Sobota 
oddelek za gospodarstvo 

dne 18. aprila 1953. 
Št.  II  2870/2-53 1834 

731. 
Besedilo: Delavsko-nslnžbenska 

restavracija, Postojna. 
Izbriše se Baje Alojz ter vpiše 
Žetko Karel, upravnik, ki podpi- 

suje samostojno, v mejah zakonskih 
predpisov in pravil podjetja, ter 
Zorž Francka, blagajnik, ki podpi- 
suje skupaj z upravnikom po 47. 
členu szdgp. 
OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 

dne 11. marca 1958. 
UP-št. 96/59 1655 

732, 
Besedilo: Elektro-obrat, Ptuj (Sp. 

Breg 12). 
Vpiše se novi poslovni predmet: 

Podjetje  se bavi  z  elektro-inštala- 
cijami, uslužnostnimi deli te stroke. 
z montažo krajevnih omrežij, vključ 
no hiSnc prlklrufkp rio šfpvnp znam 
ke. 
OLO Ptuj. odd. za gospodarstvo 

dne 15. aprila 1953. 
Št. 11/12-1231/3-53 1828 
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?33. 
Besedilo: Mestne pekarne, Ptuj. 
Besedilo odslej: Pekarsko, slašči- 

čarsko, medičarsko in svečarsko 
Podjetje »Drava« Ptuj, Hrvatski trg. 

Poslovni predmet odslej: Izdelava 
In prodaja Kruha, peciva, slaščičar- 
skih, medičarskih in svečarskih iz- 
delkov. 

OLO Ptuj, odd. za gospodarstvo 
dne 18. aprila 1953. 

Št.   II/12-1383/3-53 1864 
734. 

Besedilo: »Gorenjec«, splošno go- 
renjsko gradbeno podjetje, Radov- 
ljica. 

Izbriše se Savinšek Jože in vpiše 
Naglic Roži, računovodja, ki pod- 

pisuje vse listine po 47. členu szdgp, 
Po zakonitih pooblastilih. 

OLO Radovljica 
oddelek  za  gospodarstvo 

dne 24. marci. 1953. 
Št.  1348-467/4-53 1693 

735. 
Besedilo: Okrajna lekarna, Pre- 

valje. 
Podjetje je postalo ustanova s sa- 

mostojnim finansiranjem. 

OLO  Slovenj  Gradec, 
oddelek  za  gospodarstvo 

dne 9. marca 1953. 
Št. V/7-137/61-53 1735 

736. 
Besedilo: Izdclovalnica gumira- 

nega papirja, Velenje. 
Izbriše se Senegačnik Draga in 

vpiše 
Mermolja   Klotilda.   knjigovodja. 

OLO Šoštanj, odd. za gospodarstvo 
dne 14. aprila 1953. 

Št. 64/45-53 1836 
737. 

Besedilo:  Mestna klavnica, Idrija. 
Izbrišeta se Stok Mili in Knap 

Luclja ter vpiše 
Toplak Franc, knjigovodja, ki 

Podpisuje skupaj z upravnikom vse 
Pravnpveljavne 'astine, v obsegu 
fakonitih pooblastil in pravil pod- 
letja. 

Št. II/4-36/59-53 1830 
Besedilo : Radio-elektro-mehanično 

Podjetje  >REMPOD«,  Cerkno, 
Izbriše se Kosmač Marija in 

vpile 
Flander Angela, knjigovodja, ki 

»opodpisuje z istimi pooblastili. 
Št. 11/4-36/61-53 1831 

Besedii0. Splošno gradbeno pod- 
aje >Standard«, Tolmin. 

Za podjetje podpisuje odslej po- 
'eg direktorja Lušina Gabrijela in 
*°m. pomočnika Viduča Marjana še 
°P?r. pom. Bergant Ernest; podpi 
°•/••• po dva skupaj, v obsegu 
?«konitih pooblastil in pravil pod- 
letja. 

• Št. II/4-36/45-53 1829 
^Q Tolmin, odd. za gospodarstvo 

dne 16. aprila 1953. 

1zbi Isi 
738. 

Besedilo: Trgovske podjetje z 
obutvijo in usnjeno galanterijo 
»Triglav«, Tržič. 

Ker je bilo z odločbo Izvršnega 
sveta Ljudske skupščine LRS, štev. 
II-233/1-53 z dne 17. III. 1953 spojeno 
s Tovarno obutve >Triglav< (prej 
>Peko<), Tržič. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 31. marca 1953. 
Št. III-301/1-1953 1720 

739. 
Besedilo: Krajevna gostilna, Vr- 

tojba. 
Ker je likvidacija   končana. 

OLO Gorica, odd.  za  gospodarstvo 
dne 10   januarja 1953. 

Št. 11/2-105/1-53 1062 
740. 

Besedilo: Krajevna čevljarska de 
lavnica, Anhovo. 

Ker je prešla pod uoravo Krajev- 
nih  podjetij,   Deskle 
OLO Gorica, odd.  za  gospodarstvo 

dne 24. februarja 1953. 
Št.  ri/2-105/21-53     '      1426 

741. 
Besedilo: Delavsko uslužbenska 

menza, Kranj. 
Zaradi  končane  likvidacije. 

LO MO Kranj, odd. za gospodarstvo 
dne 3. marca  1953. 

Št. 810 1483 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

742. 
Vpisi 

Besedilo: »Koncertna poslovalni- 
ca«, Ljubljana, Trg revolucije 9. 

Naloge poslovalnice so: Prireja- 
nje in posredovanje koncertov ter 
podobnih kulturnih prireditev. 

Ustanovitelj ustanove: Vlada LR 
Slovenije, odločba št 11-882/2-52 z 
dne 1. X. 1952. 

Organ, pod kateregu vodstvo spa- 
da ustanova: Svet vladi LRS za pro- 
sveto in kulturo. 

MLO glavnega mesta Ljubljana 
oddelek  za gospodarstvo 

dne 2. aprila 1953. 
G-št. 2509/53 • 1709 

743. 
Besedilo: »Dijaški dom Ivana 

Cankarja«, Ljubljana, Poljanska 28. 
Naloge ustanove: Javno prosvet- 

no delo. Omogoča prvenstveno dija- 
kom učiteljišča In gimnazij, ki ima- 
jo stalno bivališče izven Ljubljane, 
dijakom brez staršev in onim, ki so 
po odločbi Sveta za zdravstvo in 
socialno politiko MLO Ljubljano 
kot socialno ogroženi poslani v Dom, 
redno šolnnje s tem. da jim nudi 
primerno   stanovanje   in   prehrano, 

pogoje za učenje • da jih v^gaju v 
skladu  ., cilji socialistične   družbe. 

Ustanovitelj ustanove: MLO glav- 
nega mesta Ljubljana, odločba Tojn 
št. 125/53 z dne 15. I. 1953. 

Organ, pod katerega vodstvo 
spada ustanova: Svet za presveto in 
kulturo MLO glavnega mesta Ljub- 
ljana 

MLO glavnega  mesta Ljubljana 
oddelek  za  gospodarstvo 

dne  14. aprile  1953. 
G-št. 2666/53 1841 

744. 
Besedilo: Okrajna lekarna v 

Krškem. 
Naloge ustanove so: Pripravljanja 

zdravil po zdravniških receptih, 
nakup in prodaja sanitetnega in 
veterinarskega blaga, spécialité! In 
kemikalij  za  svoje območje. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Kr- 
ško, odločba št. 4377 z dne 4. IV. 
1952. 

Organ, pod katerega vodstvo 
spada ustanova: Svet za ljudsko 
zdravstvo in socialno politiko OLO 
Krško. 

Za   ustanovo   podpisuje: 
Hercog Vlasta, upravnik, skupaj 

z njo Vrhovec Albina, knjigo- 
vodja. 
OLO  Krško,  odd.  za  gospodarstvo 

dne 18. aprila 1953. 
Št. 5656-2/1-53 1847 

745. 
Besedilo: Reševalna postaja, Po- 

stojna, Vojkova 9. 
Naloga ustanove: Prevoz bolnikoT 

v in iz raznih zdravstvenih usta- 
nov, organizira in daje prvo pomoč 
osebam v neposredni nevarnosti za 
življenje in zdravje ali podobni sti- 
ski. 

Ustanovitelj ustanove: OLO Po- 
stojna, odločba št. 6/33 z dne 21 II. 
1953 

Ustanovu spada pod vodstvo OLO 
Postojna, sveta za ljudsko zdrav- 
stvo in socialno politiko. • 

Za ustanovo podpisuje: 
Dolenc Izidor, upravnik, samo- 

stojno, v mejah zakonskih poobla- 
stil in pravil podjetja, ter skupaj 
z njim Kravos Vladimir, šofer, po 
47. členu szdgp. 

OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 
dne 23. marca 1953. 

UP-št. 96/29 1685 
746. 

Besedilo: Uprava stanovanjskih 
zgradb, Mežica. 

Naloga ustanove: Vzdrževanje hil 
splošnega ljudskega premoženja, 
pobiranje  najemnine. 

Ustanovitelj: Obč. LO Mežica, od- 
ločba št. 306/1 z dne 12. III. 1953. 

Za ustanovo podpisujejo: 
Potočnik    Jurij,    Praper    Franc 

Mandi Gregor. 
OLO Slovenj Gradec, 

oddelek  za gospodarstvo 
dne  1. aprila  1953. 

Št. 9/V-137/79-53 1748 
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Zadružni register 

843. 
Izbrisi 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j. v Bezuljaku. 

Zaradi pridružitve h Kmetijski 
zadrugi z o. j.f Begunje. 

Zadr VI/14-3 3473 
Besedilo: Kmetijska zadruga, Hra- 

Sce. 
Zaradi pridružitve h Kmetijski 

zadrugi z o. j., Postojna. 
Zadr   V/38-10 3470 

Besedilo:   Kmetijsk?   zadruga   v 
Otavah. 

Zaradi končane likvidacije. 
Zadr VI/55-10 3468 

Besedilo: Kmetijsk zadruga z o. 
j. na Rakeku. 

Zaradi pridružitve h Kmetijski 
zadrugi z o. j., Unec. 

Zadr VI/32-13 3474 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Trnju. 
Zaradi pridružitve h Kmetijski 

zadrugi z o. j. Pivka (št. Peter na 
Krasu). 

Zadr  V/42-24 3471 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j. v Velikem otoku. 
Zaradi pridružitve h Kmetijski za- 

drugi z o. j., Postojna. 
Zadr V/46-6 3469 

Besedilo: Kmetijska zadruga .z o. 
j. v Velikih Blokah. 

Zaradi pridružitve h Kmetijski 
zadrugi z o. j., Nova vas. 

Zadr VI/7-12 3472 
Okrožno  sodišče  v   Gorici 

dne 2. aprila 1953. 

G 304/53 3858 
Duduković Vksta, učiteljica, Go- 

renja vas 55 nad škof jo Loko, ki jo 
zastopa dr. Kreč Vladimir, odvetnik 
v Ljubljani, proti Duduković Miha- 
elu, bivšemu jugoslovanskemu ofi- 
cirju, sedaj emigrantu neznanega 
bivališča. Razprava bo 16. junija 
1953 ob 8. uri pred tem sodiščem, v 
sobi št. 124/IL Skrbnik je Bernik 
Viljem, državni uslužbenec, Ljub- 
ljana, Cankarjeva 16/1. 

Okrožno sodišče v Ljubljani, 
dne 6. maja 1953. 

Amortizacije 
Ovede se postopanje za amortizacijo 
vrednotnle, katerih Imetnik) se pozivajo, 
aaj v danem roka priglasijo sodišču svoje 
oravlcc. sicer se bodo vrednotnlce izrekle 

za  neveljavne. 
Št. • R 434/53 2826 

Ma jer Franjo, tekst, tehnik, Ma- 
ribor, Wilsonova 23, prosi za amor- 
tizacijo izgubljene hranilne knjiži- 
ce št. 108 fol. 72 na ime Majer 
Alojz, čevljarski mojster, Maribor, 
Košaki 80, ki je bila izdana od 
Gradbene hranilne zadruge Bu- 
grad« v Ljubljani, zdaj prenesena 
na NB FLRJ, centrala za LRS v 
Ljubljani, sedež 601. Priglasitveni 
rok: dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 7. marga 1935. 

OLO Ptuj, št. 571/2 z dne 28. II. 
1953 z dnem 1. III. 1953 v likvida- 
cijo. Priglasitveni rok: do 15. V, 
1953. 

Okrajno podjetje za lesno 
eksploatacijo v likvidaciji 

3713 
Po sklepu izrednega zbora dne 

12. VI. 1952 je Kmetijska obdelo- 
valna zadruga »Ljubo šercer« v 
Iški vasi prešla v likvidacijo. Pri- 
glasitveni rok na naslov Kmetijska 
zadruga, Ig pri Ljubljani: 30 dni 
od te objave. 

Likvidacijska komisija 
2885 

Kmetijska delovna zadruga Rad- 
mirje je po sklepu občnega zbora 
10. VI. 1952 prešla v likvidacijo. 
Priglasitveni rok je bil: do 15. IV. 
1953 (v Ur. listu LRS, št. 9/1953 je 
bilo pomotoma izpuščeno ime za- 
druge, kar s tem popravljamo). 

Likvidacijski odbor 

izgubljene listine 
preklicu jejo 

Razglasi sodišč 
J 

Oklic o skrbnikih in razpravah 
Postavljeni skrbniki bodo v tožbah za- 
stopali tožence, katerih bivališče nI zna- 
no, na njihovo nevarnost In stroške, 
dokler se sami ne zglasijo aH ae Ime 

nujejo pooblaščence. 
Tožbe za razvezo zakona: 

G 111/53 3725 
Roštohar Jožef, rudar v Podlabi- 

nu,  Ulica  1. maja, kazermnom  55, 
S 2 H. proti Roštohar Jožefi Tojeni 
Močnik, gospodinji, nazadnje v Raz- 
boru (OLO Trbovlje), od leta 1928 
pa neznano kje. Razprava bo 4. VI. 
1953 ob 8. uri pri» tem sodišču, v so- 
bi st 52/11. Skrbnik je Guček Franc, 
nameščenec okrajnega sodišča. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 27. aprila 1953. 

G 284/53 3711 
Vidmar Marija, uslužbenka, Ljub- 

ljana, Poljanska 77, proti Vidmarju 
Viktorju, sedaj neznanega bivališča. 
Razprava bo 30. VI. 1953, ob 11. uri 
pred tem sodiščem, v sobi št. 124/11. 
Skrbnik je Vidmar Janez, grafičar, 
Ljubljana, Gerbičeva 41a. 

Okrožno sodišče v  Ljubljani 
dne 23. aprila 1953. 

Oklic dedičem 
na] v danem roku priglasijo sodišču 
svoje dedne pravice aH imenujejo po- 
oblaščenca, ker jih bo sicer pri zapu- 
ščinski razpravi zastopal skrbnik, nespre- 
jeti deleži pa bodo Izročeni državi ozi- 
roma jib bo za dediče, ki so znani, a 
neznanega    bivališča,   brani)    skrbstveni 

organ. 
O 37/53-6 2485 

Navratil Jože, vrtnar, Bistrica 43, 
je umrl 22. XII. 1952 brez sporočila 
poslednje volje. Dediči niso znani. 
Priglasitveni rok jp; šest mesecev 
od te objave. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 2. marca 1953. 

,r Razne objave 

Št. 203 3532 
Razglas 

Delavski svet »Sladorane Župa- 
nja« je ob smrti heroja tovariša Bo- 
risa Kidriča sklenil, da se bo >Sla- 
dorana Županja« odslej imenovala: 

Tvornica šećera »Boris Kidrič«, 
Županja. 

Sladorana županja 
Županja, dne 15. aprila 1953 

Poziv upnikom in dolžnikom 
naj   v   dan^m   roko   priglasijo   terjatve 
oziroma  poravnajo  svojo obveznosti  do 

' podjetij    v   likvidaciji,   sicer   se   bodo 
dolgovi sodno Izterjali. 

Št.  55 3610 
Okrajno podjetje za lesno eksplo- 

atacijo, Ptuj, je prešlo z odločbo 

Ambrožič Marija roj. Blažič 13. 
VIII. 1892, Bistrica 2, p. Tržič, oseb- 
no Izkaznico, reg. št. 2139, izdano v 
Kranju. 3657 

Appenauer Jože, Maribor, šentilj- 
ska 55, osebno izkaznico št. 399, šo- 
fersko izkaznico ter izkaznico za 
znižano vožnjo št. 14043. 3558 

Avtoobrat Mestne klavnice, Ljub- 
ljana, evid. tablico tovornega avto- 
mobila S-202. 3720 

Bajdc Leopold, Slov. Bistrica, 
Glavni trg 20, osebno izkaznico, 
reg. št. 28474, ser. št. 0780324, izdano 
v Slov. Bistrici, 3682 

Belina Franc, Sp. Polskava 13 pri 
Mariboru, traktorsko izkaznico, iz- 
dano 28. II. 1948 v Mariboru; šo- 
fersko izkaznico III. razreda za to- 
vorne avtomobile đo 3 ton, Izdano 
v Slov. Bistrici. 3695 

Bizjak Robert, Ljubljana, Flori- 
janska 13, vojaško knjižico, izd. od 
vojaškega okrožja v Ljubljani. 3647 

Blatnik Vinko, Gor. Sušice 21, p. 
Dol. Toplice, osebno izkaznico ser. 
št. 0317186. 2715 

Blažič Silva, Postojna, Pod kolo- 
dvorom 81, osebno izkaznico, izda- 
no v Postojni, reg. št. 16095, ser. št. 
F-0626405. 3769 

Bračič Ivo1, Cirkulane 36 pri Ptu- 
ju, osebno izkaznico, reg. št. 28983, 
sor. štev. 0272293, izdano od OLO 
Ptuj. 3685 

Budler Jožica, Maribor, Počeho- 
va 27, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 30447, ser. št. 0028595, izdano T 
Mariboru. 3680 

Cmager Julijana, Vulovski vrh 
pri Jarenini, osebno izkaznico, reg. 
št. 20241, ser. št. 0162865, izdano od 
OLO Maribor okolica, 3670 
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Debeljak Rajko, Kranj, Tovarna 
»Sava«, osebno Izkaznico, reg. štev. 
1898. 3746 

Debevec Herman, Dike 38, p. 
Hruševje, osebno Izkaznico, reg. št. 
17714, ser. št. F-0628024. 3628 

Demšar Pavel, roj. 5. VI. 1952, 
Predmost 8, p. Poljane nad Škofjo 
Loko, vojaško knjižico in osebno 
izkaznico. 3442 

Domiter Franc, Maribor, Tezno, 
Aljaževa 24, osebno izkaznico, reg. 
številka 40427, ser. 0038173, izdano 
v Mariboru. 3673 

Erhatič Marija, Koraîice pri Lju- 
tomeru, osebno izkaznico reg. šte- 
vilka 16764, ser. št. P-0241064, izda- 
no v Ljutomeru. 3o90 

Erjavec Anica Gumnišče, p. Škof- 
ljica, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 33012, ser. št. F-0159022, izdano 
od OLO Ljubljana okolica.        3666 

Eržen Janko, Smlednik 44, evid. 
tablico za motor znamke »NSU«, št. 
S-2866, izdano v Kranju. 3774 

Fale Frančiška. Dol 24, Nova Štif- 
ta, Gornji grad, osebno izkaznico, 
reg. št. 14048, ser. št. F-6437359. 2900 

regie Ana, Sevnica ob Savi 23, 
osebno izkaznico, reg. št. 41840, ser. 
št. F-03S6150, izdano v Krškem. 3813 

Feguš Konrad, Markovci, Nova 
vas 46 prometno knjižico motorne- 
ga kolesa, izdano v Ptuju. 3716 

Forstnarič Anton, Trnovska vas, 
osebno izkaznico, reg. št. 9935. ser. 
št. G-0251648, izdano v Ptuju.     3717 

Gašperlin Milan, Podgorje, Kam- 
nik, konjsko vojaško knjižico na 
ime »Luca«, izdano v Kamni- 
ku. 3775 

Gazvoda Vekoslava, Gor. Sava 
29, Kranj, osebno izkaznico, reg. št. 
5543, ser. št. 03S9965. 3747 

Gernovšek Cecilija, Trebnje 16, 
osebno izkaznico, reg. št. 12455, ser. 
štev. F-0516765, izbano v Treb- 
njem. 3776 

Gomboc Josip, Markišavci, p. M. 
Sobota, osebno izkaznico, reg. štev. 
49615, ser. št. 0131325. 3640 

Gorenc Jože, roieu 24. •. 1928, 
Cešnjice 16, p. št. Ja^iž, Dol., delov- 
no knjižico št. 1423933. 3660 

Goriup Giovanni, Trst, Via T. Ve- 
cellio 9, komet, izdan od Italijan- 
skega Turing kluba za motorno vo- 
zilo, evid. štev. TS-49S3 in indeks 
•Tvš metalurške rudarske fakultete 
• Ljubljani na ime Goriup Ivan, 
Ljubljana, Tobačna 6. 3648 

Gradišar Andrej, Križe 29 Da Gor. 
osebno izkaznico, reg. št. 2925, ser. 
«. 0192235, izdano v Kranju.     3535 

Gradišnik Bruno, Maribor, Can- 
karjeva 26, osebno izkaznico, reg. 
ft. 53041, ser. št. 0053994, izdano v 
Mariboru. 3693 
. G-rgič Emil, Ljubljana, osebno 
jzkaznico reg. št. 71975/51, ser. št. 
F-0094285, izdano v Ljubljani.    3719 

Hebar Ljubica, Maribor, Smole- 
tova lo, osebno izkaznico, reg. št. 
4j172, ser. številka 0040990. izdano 
v Mariboru. 3687 

Heler Herman, Tovarna avtomo- 
bilov, Maribor, izkaznico za nakup 
na prostem trgu, izdano od Pover- 

jeništva za trgovino MLO Maribor, 
št. 61 z dne 1. IX. 1951. 3611 

Horvat Mihael, Borejci 47, p. Ti- 
šina, osebno izkaznico, reg. št. 5325, 
ser. št. 0687035, izdano v Murski So- 
boti. 3661 

Horvat Viktor, Domajinci, p. Can- 
kova, osebno izkaznico, reg. št. 20932 
ser. št. 0102642 izdano v Murski 
Soboti. 3443 

Ilovar Jožefa roj. Groznik, Ljub- 
ljana, osebno izkaznico, reg. štev. 
26522/51, ser. št. 0048832, fz<iun„ v 
Ljubljani. 5619 

Janežič Pavla por. Brvar, Šmart- 
no ob Savi, osebno izkaznico, reg. 
št. 428, ser. št. F-O0O0738, izdano od 
OLO Ljubljana okolica. 5620 

Japelj Pavla, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 99754/51, ser. št 
F-0128064 in sindikalno knjižico, iz- 
dano v Ljubljani. 3649 

Jerič Drago, Leskovec 19 pri Slov. 
Bistrici, izkaznico rezervnih oficir- 
jev Jugoslavije št. A/PU 8692, in iz- 
kaznico ZKJ, št. 916038. 3696 
• Ježovnik Pepca. Arnače 6, p. Ve- 
lenje, osebno izkaznico, reg. štev. 
36139, ser. št. F-0664649, izdano od 
OLO Celje. 5662 

Kasun Ivan, Škofja vas 11, spriče- 
valo za kvalificiranega delavca 
ključavničarske stroke št. 78/50 z 
dne 8; VIII. 1950. 3484 

Kerše Zinka, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 96727/51, ser. št. 
F-0119037, izdano v Ljubljani.    3777 

Kmetic Peter, Podgorje, Kamnik, 
konjsko vojaško knjižico na ime 
»Pubi«, izdano v Kamniku. 3778 

Kmetijska zadruga Solkan, obrtno 
dovolilo št. 512, izdano od OLO Go- 
rica, poverjeništvo za turizem in 
gostinstvo z dne 5. X. 1931. 3410 

Knez Fani roj. Kramar, Orehovica 
17, Izlake, osebno izkaznico, reg. št 
14635, ser. št. F-07279945, izdano v 
Trbovljah. 3444 

Kocbek Janko, Negova 4 pri Lju- 
tomeru, osebno izkaznico, reg. štev. 
13145, ser. št. 0070155, izdano v Gor. 
Radgoni 21. XII. 1950; spričevalo 
teoretičnega izpita za kolarsko stro- 
ko, izdano od Doma učencev v 
Ptuju. 3694 

Kofol Štefanija, Čepovan, Ravan 
131, osebno izkaznico, reg. št. 9633, 
ser. številka 3119327, izdano v 
Gorici. 3411 

Komar Pavla, Ljubljana, Ilirska 
29, osebno izkaznico, reg. številka 
34551/51, ser. številka F-0056861, iz- 
dano v Ljubljani. 3667 

Korcs Marija, Maribor, Razvanje 
63, osebno izkaznico, reg. številka 
53965, ser. številka 0054837, izdano 
v Mariboru. 3679 

Košnik Franc, Srednja vas 11, 
osebno Izkaznico, reg. številka 8080, 
izdano od OLO Kranj okolica.   3756 

Kralj Marija, Spuhlja 65, p. Ptuj, 
Jsebno izkaznico, reg. št. 6319, ser. 
št. 0248631. 3614 

Krenos Bela, Gor. Slaveči, zdaj 
pri Gradisu, Šoštanj, osebno izkaz- 
nico, rcg. št. 7718, ser. št. 0431028, iz- 
dano v Šoštanju. 3485 

Legat Ivanu. Ljubljana, Cesta na 
Brdo, osebno izkaznico, reg. številka. 
72121/51, res. št. F-0094431, izdano v 
Ljubljani. 3779 

Ličen Slavku, Branik, Poljane 3, 
osebno obmejno izkaznico, reg. št 
258219, ser. številka 0305875, izda- 
no v Gorici. 3780 

Lovišcek Roža roj. Berdon, roj. 
29. IX. 1919 v Ložicah, osebno izkaz- 
nico, reg. številka 6143, ser. številka 
309214. 3641 

Majetič Matija, Vrhnika, Rasko- 
vec 14, osebno izkaznico,* reg. štev. 
51534, ser. štev. F-0149544, izdano 
od OLO Ljubljana okolica.       3621 

Mendaš Frančiška, Brezni vrh, 
Dravska dolina, osebno Izkaznico, 
reg. št. 39925, ser. št. 0043438, izdano 
od OLO Maribor okolica. 3678 

Mesarij Marija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 518, ser. št. 0089471, 
Izdano v Murski Soboti. 3650 

Miklavčič Pepca, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, št 71798/51, izdano v 
Ljubljani. 3589 

Mikolj Draga, Javorje 49, pošta 
Obrovo, osebno izkaznico. Izdano v 
Ilirski Bistrici, reg. št. 1189. ser. št 
0348499. ^751 

MiLankovič Petar, Goražde, Dos- 
ila, sedaj Maribor, Tezno, Kav.Ve- 
va 5, osebno izkaznico, reg. št. 7469, 
ser. številka 0537879, izdano v C,o- 
raždi. 3699 

Milharčič Anton, Žeje 6, p. 1're- 
stranek, osebno izkaznico, reg. štev. 
3267, ser. št. 618577, izdano v Po- 
stojni. 3413 

Milivojevič Jordan, Vojni odsek 
Postojna, podoficirsku izkaznico št 
23379, izdano od V. P. 3479, Ljub- 
ljana. 3606 

Mlakar Stanko, MariboT, Melje, 
Jevtičeva 3, osebno izkaznico, reg. 
številka 49679, ser. št. 0050099, izda- 
dano v Mariboru. 3676 

Mole Marija, Ljubljana, Opekar- 
ska 45, osebno izkaznico, reg. štev. 
38856-51, ser. št. 0148866, izdano od 
OLO Ljubljana okolica. 3622 

Mošnik Jakob, Vetrnik 1, p. Bo- 
štanj, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 40245, ser. št. F-0384555, izdano v 
Krškem. 3643 

Murgelj Ivana, Ljubljana, Rudnik 
24, osebno izkaznico, reg. številka 
27376/51, ser. št. F-0049686, izdano 
v Ljubljani. 5663 

Novak Alojzij, Učak 7, Trojane, 
evid. tablico motornega kolesa šte- 
vilka S-2091. 5718 

Novak Marija, Ljubljana, osebno 
Izkaznico, reg. št. 90793/51, izdano v 
Ljubljani. 3757 

Novinec Vinko, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 86162/52. ser. 
številka F-0108472, izdano v Ljub. 
ljani in vojaško knjižico, izdano od 
vojaškega okrožja V. P. Beo- 
grad. 3546 

OLO Ljutomer, evid. knjižico št. 
S-6729/52 za avto »Steyer« 220. iz- 
dano v Ljutomeru. 3Z52 
••••••• Marija, Sp. Breg 104 uri 

Ptuju, izkaznico za kolo številka 
546215. 344? 
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Peršin France, Ljubljana, osebno 0239341, izdano na ime Slana AIoj- Tovarna »Franc Leskošek<, Mari- 
jzkaznico,   reg.  št. 9451/50,  ser.  št. zija v Ljutomeru.                       3462 bor, evid. tablico številka 5608 za 
F-00311761, Izdano v Ljubljani.   3669 >Slovenija-Živinopromet«, podjetje tovorni avto.                                 3672 

Pestotnlk Jožefa, Krašnja, osebno za izvoz živine in živalskih proiz- Trojner Frančiška, Ptuj,    osehno 
izkaznico, reg. štev. 17298, ser. štev. vodov, Ljubljana, Dalmatinova  l/I, izkaznico, reg. št. 4833, ser. številka 
F-0463208, izdano od OLO Ljubljana reg. tablico št. S-745.                    3463 0247146, izdano v Ptuju.             3724 
okolica, in knjižico za kolo, številka Snoj Ferdinand, Ljubljana, oseb- Ugovšek Jože, Sv. Lenart 19, Gor- 
2097190,   tovarn,    znamke    >Prima- no izkaznico, reg. št. 94846/51,  ser. nji grad, osebno izkaznico, reg. št. 
Vera«.                                            3623 št. F-0117156, Izd. v Ljubljani.   3652 14096,   ser.  št.  F-0437407.  izdano  v 

Peternel Franc, Ljubljana, oseb- Sotenšek Ivica, Trbovlje, Ulica 1. Šoštanju.                                       2856 
no izkaznico, reg. št. 24983, izdano v maja št. 3, roj. 6. XII. 1934, osebno Ulčnik Frančiška, Maribor, Parti- 
Ljubljani.                                     3566 izkaznico   št.   F-0722067,    izdano   v zanska 21, osebno izkaznico, reg. št. 

Pire Alojz, Mali Podlog 9, p. Les- Trbovljah.                                     3617 42476, ser. št. 0044677, izdano v Ma- 
kovec, osebno izkaznico,  reg. štev. Staniša Jože, Vina vas 10, p. Sto- rlboru   In   sindikalno   knjižico   šte- 
23478, ser. štev. F-0401788, izdano v piče, osebno izk znico ser. številka vilka    97218   sindikata    Mariborske 
Krškem.                                           3540 0336534.                                            3773 tiskarne.                                          3697 

Potrč Franc, Levanjci 25, p. De- Steklasa Gogo, Kamnik mesto 70, Umek  Ljudmila,  Maribor,   Vojaš- 
sternik,   osebno  izkaznico,   reg.   št. osebno izkaznico, reg. št. 12672, ser. niški  trg 8, osebno  Izkaznico,  reg. 
10623,  ser.   štev.  0252936,  izdano  v št. 0458982 in šofersko knjižico štev. št. 4248,    ser. št. 0001559,    izdano v 
Ptuju.                                            3541 8247, izdano v Kamniku.            3567 Mariboru.                                      3692 

Planinšek Marija, Ljubljana, oseb- Sto jako vič Anka, Ljubljana, Šiška, Vajngerl Rozalija, Špičnik,  Zgor. 
no   izkaznico,   reg.   številka   3449, Blok  14, osebno izkaznico,  reg. št. Kungota, osebno izkaznico, reg. št. 
ser.   številka     F-2790799,    izdano   v 0216447, Izdano  v  Koprivnici.    3607 44544, ser. št. 0195247 izdano v Ma- 
Poljčanah.                                     3722 Suša  Pavla, Dolenja vas 14,  Za- riboru.                                           3684 

Pogorevc Jože, Straže 32, p.  Mis- gorje o. S., osebno  izkaznico,  reg. Vehar Ivan, Sp. Idrija 95, osebno 
linja]   osebno   izkaznico,   reg. štev. št. 16286, ser. št. F A-129596.      3227 izkaznico, reg.  štev. 407,  ser. štev. 
2412J                                              3449 Šavnik   Terezija,   Kranj,   Gregor^ 0529717.                                          3626 

Po->tružnlk   Mirko,    Kamnica   pri čičeva 24, osebno izkaznico, reg. št. Verbič   Antonija,   Postojna,   Pod 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 10361, izdano v Kranju.             3758 kolodvor 20, osebno izkaznico,  reg. 
43015, ser. št. 0040832, izdano v' Ma- gerc Slavica, Maribor,  Ob bregu št  18759, ser. št. F-0629069.          3618 
riboru.                                           3681 27,  osebno  izkaznico,  reg.  številka Vesenjak   Vilko,  Maribor,   Vinar- 

Prusnik    Alojz,    Dobrunje    107, 44035,  ser. številka 0046491,  izdano ska 30. evid. tablico št. 5423 za mo- 
osebno izkaznico, reg. št. 14827, ser. v Mariboru.                                  3689 torno kolo, izdano v Mariboru.   3686 
ït. F-0154625. izdano v Ljubljani in šmigoc Franc, Ptuj,  Ljutomerska Vičič   Milena,   Ljubljana, osebno 
obrtni   list  sedlarske  stroke,  izdan is, šofersko knjižico št. 78/52, pro- izkaznico, reg. št. 47651-51,  ser.  št. 
leta  1944 v, Ljubljani.                3781 metno   knjižico   za   motor,  znamke F-0069961, izdano v Ljubljani.    3655 

Radakovič   Milan,    Kamnica   104 BMW 750 cem, sindikalno knjižico, Vogrinec Jakob, Moškanjci, oseb- 
pri    Mariboru,    osebno    izkaznico, izkaznico za znižano vožnjo in vo- no izkaznico, reg. št. 25627, ser. št. 
reg. številka 52044,  ser. št. 0052963. jaško knjižico.                               3281 0268937, izdano v Ptuju.             3429 

n^rjJ^rii0"1'   ir,hu       "T,} Skjlep Jakob, Jezica 18, •••••- Volek Marija, Ljubljana, Cesta na 
v Rakipovič Gllnas, Ljubljana.^tu- na, diplomo o opravljenem strokov- Vrhovce  52,  osebno izkaznico, ser. 
2•• ^Sebn° •••2•,0°'  reg- «^ ncm,   lzRitu   za   mojstra   kovinske gt. 0043464,  izdano  v Ljubljani, In 
56374, izdano v Skopi•.              «90 stroke.   izdano   leta 1951   v   Ljub- sindikalno knjižico št. 17476. izdano 

Ravnjak Julka, Ljubljana, osebno ljam.                                              3568 v Ljubljani                                   3627 
izkaznico   reg   št. 2100/51, izdano, v štefan  Terezija,  Ljubljana,  Can- Zamuda    Andrej,    GoriŠnica    54, 
Ljubljani,   • delovno knjižico,   iz- karjeva    cesta,    osebno    izkaznico, Ptuj, osebno izkaznico, reg. št. 26292, 
dano. v Ljubljani.                         3782 reg. štev.   51524/51,  izdano v Ljub- ^^ gt. F-0269602.                        3754 

Reisman  Zofka,    Jakobski dol  v ljani                                              3654.     Zemljič Marij     •••••   studen- 
^l0o•Q•

0nriCah• «emQ,A-«af f°'     ëÀ • ,štefe Katarlna. Ljubljana, osebno Ci, Sokolska 105, osebno izkaznico, 
•Â8^0, ^ Sti °i-97(b9, lzdan°«^ izkaznico, reg- št. 8950/50  ser. štev. re'g. st. 40741 ser! št. 0018951, izdano 
OLO Maribor okolica                 3683 F-00331240, izdano v Ljubljani.   3608 v Mariboru                                   3677 

gjg^r. št. 0877169. izdano v Slov. ^'•••^^•••{••%•1 ES? S «Ä" 
Rižnar   Franc,    Maribor,    Tezno] Šušteršič Franc, LiublJana, delov- Kranju                                          3276 

Trg   kragujevaških   žrtev,    samski n° knnzlco. Izdano leta 19•0 na Je- Zupančič   Ana,   Ljubljana,  Brej- 
blok »Tam«, osebno izkaznico, reg. senicah ,m vojaško knjižico, izdano čeva W osebno Izkaznico  reg. štev. 
štev. 48075, ser. štev. 0048595, izdano °d V°J- okrožja Ljubljana.         3625 68964/51, ser. štev. F-0091274, izdano 
v Mariboru.    '                      '      3674 Tavčar Olga  roj. Blaznik, Ljub- v Ljubljani.                                 3572 

Schott Erna, Ljubljana, osebno iz- ljana, Ilirska 12, osebno izkaznico, , ZlV.ko."9  Aleksander,   Skofja  Lo- 
kaznico   ser. štev. 0061122, Izdano v reg. št. 65792/51, ser. št. F-0088102, ka,  knjižico' o  predvojaški  vzgoji, 
Ljubljani.                                      3653 izdano v Ljubljani.                     3723 «dano v Ljubljani.                     2783 

Seyfried Jože, Ljubljana  Stari trg Tiller Pavla rojena Hostnik, Ljub- Žugman Nada, Jareninski dol 54 
34,   spričevalo   III.   razreda   realne ljana,   Predovičeva   11,   osebno   Iz- pri Jarenini, osebno izkaznico, reg. 
gimnazije v Petrovcu na Mlavi, iz- kaznico, reg. štev. 7919-50, ser. Štev. št. 20607, ser. št. 0163626, izdano v 
dano leta 1949.                             3316 F-0030229, izdano v Ljubljani.   3591 Mariboru.                                      3688 

Slabe Ivanka, Pod smreko 3, Ljub- Trdin    Rudolf,    Kostrevnica,    p. Žvajkar  Vinko,   Zamarkova,   Le- 
ljana,  osebno  izkaznico,   reg. štev. Mlinše pri Zagorju, osebno izkaznl- nart,  Slov.  gorice,  osebno  izkazni- 
52201/51, ser. št. F-0074511, izdano' v co, reg. št. 22147, ser. št. F-0735457, co, reg. št. 39930, ser. št. 0843629, iz- 
Ljubljanl.                                     3651 izdano v Trbovljah.                    3319 dano v Mariboru.                         3671 

Slana Tomaž, Podgradje 6, p. Lju- Trgovsko  podjetje  OZZ,    odkup žvokelj Marija, št. Vid pri Ljub- 
tomer, osebno Izkaznico, teg. štev. živine, Ptuj, prometno knjižico reg. ljani, osebno Izkaznico, reg. števil- 
4897, ser. štev. 0229207 in osebno iz- št. 93 za tovorni avto znamke »Mer- ka 102628/53, ser. številka F-0476938, 
kaznico, reg. štev. 15031, ser. štev. cedes<, S-6536.                              3465 izdano v Ljubljani.                     3760 

Udala  »Uradni list LBS« — Direktor in  odgovorni  urednik: dr. Kattko  MotolJc —  tisica   tUkarna  »Toneta  Tomšlfa« 
S LJubljani 
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Na podlagi II. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št 19/1952) ter 
8. člena temeljnega zakona o prekrških (Uradni list 
FLRJ, št. 46/1951) je Okrajni ljudski odbor Maribor 
okolica na skupni seji obeh zborov dne 26. III. 1953 
sprejel 

ODLOK 
o obratovalnem  času za gospodarska  podjetja 

na območju okraja Maribor okolica 

Trgovinske in obrtne obratovalnice 

1. člen 
Okrajni ljudski odbor prepusti občinskim ljud- 

skim odborom, da predpišejo s svojimi odloki obra- 
tovalni čas za trgovinske in obrtne obratovalnice na 
svojih območjih. 

Gostinske   obratovalnice 

2. člen 
Gostinske obratovalnice so odprte ob delavnikih 

do 22., ob sobotah in nedeljah in državno priznanih 
praznikih pa do 23. ure. 

Okrepčevalnice (bifeji) so odprte od 6. do 20. ure: 
ob nedeljah in drugih dela prostih dnevih so zaprte. 

Gostinske obratovalnice se ne smejo odpirati pred 
5. uro, morajo pa se odpreti najpozneje ob 7. url. 

3. člen 
Ti predpisi ne veljajo za kolodvorske restavra- 

cije; te se odpro pol ure pred prihodom prvega vlaka 
in zapro pol ure po odhodu zadnjega vlaka. 

4. člen 
Gostinske obratovalnice s prenočišči smejo go- 

stom postreči tudi po času, določenem za zapiranje 
v 2. členu, vendar najdalje pol ure po prihodu zad- 
njega vlaka. 

5. 'člen. 
Ob času, predpisanem za zapiranje gostinskih 

obratovalnic, se morajo zapreti vsi dohodi v gostin- 
ske prostore, ki so določeni za promet 6 strankami. 

Kolikor ne velja izjema po 4. členu, gostinske 
obratovalnice po zapiralnem času ne smejo postreči 
niti z jedjo niti s pijačo. Ne smo se postreči z večjo 
količino hrane ali pijače neposredno pred zapiralno 
uro, da bi se gost dalje zadrževal. Najkasneje četrt 
ure po določeni zapiralni uri je treba obratne pro- 
store izprazniti in zapreti. 

Strežno  osebje  mora   zapiralno  uro   napovedati. 

6. člen 
Notranje delo v gostinskih obratovalnicah preko 

časa, določenega za njih zapiranje, je dovoljeno tudi 
s pomožnim osebjem: 

1. ob višji sili, 
2. če je potrebno kaj storiti, da se ne pokvari 

blago, 
3. kadar se sestavlja inventura, 
4. če se obratovalnica čisti, 
5. če se obratovalnica seli. 
Za zaposlitev pomožnega osebja v gornjih primo 

rih veljajo predpisi o delovnih  razmerjih 

7. člen 
Gospodarski   svet  OLO   Maribor   okolica i si-   po 

oblašča, da iz tehtnih razlogov dovoli tudi izjeme od 
Prednjih določb. 

8. člen 

Odgovorni upravniki ìD poslovodje gostinskih 
obratovalnic, ki bi imeli proti predpisom tega odloka 
odprto svoje obratovalnice izven časa, določenega za, 
odpiranje in zapiranje, ali bi imeli obratovalnice za- 
prte v času, kj je določen za obratovanje, se kaznu- 
jejo z denarno kaznijo do 3000 din. 

Upravni kazenski postopek vodi in kazen izreka 
sodnik za prekrške pri Okrajnem ljudskem odboru 
Maribor okolica. 

9. člen 

Odlok OLO Maribor okolica z dne 25. X. 1950, 
št 31 in odloki bivših OLO Gornja Radgona in Polj- 
čane o obratovalnem času prenehajo veljati na ob* 
močjih posameznih občin okraja Maribor okolica z 
dnem, ko začnejo veljati odloki občinskih ljudskih 
odborov o obratovalnem času za trgovinske in obrtne 
obratovalnice. 

Ta odlok velja z dnem objave v »Uradnem listu 
LRS< ter so z njim razveljavijo vsi predpisi, ki so 
v nasprotju z določbami tega odloka. 

Št. 1-3045/1-53 
Vnribor, dne 26. marca  1953. 

Za predsednika OLO 
podpredsednik: 

Inc. Knrmelo Budihna 1. r. 

96. 

Na podlagi 69. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih in v zvezi z zadnjim odstavkom 7. člena ured- 
be o potnih in selitvenih stroških (Uradni list FLRJ, 
št. 59/52) izdaja okrajni zbor Okrajnega ljudskega 
odbora Murska Sobota au svoji seji z dne 8. IV. 1953 

ODLOK 
o določitvi dnevnic za službena potovanja 

v mejah okraja 

1. člen 

Dnevnice za službena potovanja v mejah okraja 
Murska Sobota znašajo 70% od pripadajoče dnevnice 
(z 1. odstavka ?. člena uredbe o potnih in selitvenih 
stroških. 

2. člen 

Ta odlok ne velja za zavode, v katerih se zaslužek 
uslužbenca obračunava po tarifnem pravilniku. 

3. člen 

Glede časa, kraja in drugih pogojev za pravico 
do dnevnice se uporabljajo določbe v uvodu navedena 
uredbe. 

4. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v > U rad nem 
listu LRS«. 

Št. 3795/1 
Murska Sobota, dne 8. aprila 1953. 

Predsednik OLO: 
Štefan šabjan 1. r. 
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97. 

Na podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih je izdal Okrajni ljudski odbor Postojna na 
seji obeh zborov dne 21. februarja 1953 

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 
(Uradni list FLRJ, št. 55-416/52), ki ga je predpisal 
predsednik Sveta za kmetijstvo in gozdarstvo vlade 
FLRJ, je postal odlok o nazivih In plačah v logarski 
službi, kj ga je sprejel Okrajni ljudski odbor Postoj- 
na na svoji drugi seji dne 17. junija 1952, brezpred- 
meten in se zato razveljavlja. 

2. člen 
Ta odlok velja takoj 

Št. 7/6-53. 
Postoimi. dne 21. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Mirko Jelerčič 1. r. 

98. 
Na podlagi 2. odstavku 15. člena zakunu o okraj- 

nih ljudskih odborih v zvezi z 31. členom uredbe o 
zatiranju in preprečevanju živalskih kužnih bolezni 
(Uradni list 1LRJ, št. 48-378/48) Izdaja Okrajni ljudski 
odbor Radovljica na. seji okrajnega zbora in seji zbora 
proizvajalcev dne 5. aprila 1953 

ODLOK 
o nekaterih ukrepih za preprečevanje in zatiranje 

živalskih kužnih bolezni v okrajn Radovljica 

1. člen 
Na planinske pašnike, na skupno pašo in napaja- 

lišča in sploh v tropih se sme goniti samo tista živina, 
ki je bila v letu 1953 na tuberkulin negativna. Tuber- 
kulozno živino je treba od zdrave popolnoma izolirati. 

Po izločitvi tuberkulozne živine sme ostala zdra- 
va živina z okuženih dvorišč na skupno pašo le ta- 
krat, če je bila tik pred izgonom vnovič pregledana 
in negativna. 

Pred prihodom živine na planine morajo biti pla- 
ninski hlevi temeljito razkuženi. Razkužijo jih po ve- 
terinarjevih navodilih živinorejci sami, za razkužitev 
pa so odgovorni občinski ljudski odbori in ljudski 
odbori mestnih občin. Stroške za razkužbo plačajo' 
živinorejci sami. 

2. člen 
Tuberkulozna živina mora biti na viden način 

označena. To označbo izvrše veterinarji. 

3. Hen 
Na planinsko pašo ne sme nobene govedo, iz ka- 

rega niso bili poprej pobrani vsi ogrci (ličinke gove- 
jega obada). 

4 fiten 
Pred izgonom na planinsko palo in na paSo po 

gmajnah, morajo biti okopane vse ovce v raztopini 
šugavana. Kopanje organizirajo občinski ljudski od- 
bori in ljudski odbori mestnih občin na stroškp last- 
nikov; potrebno količino šugavana nabavijo na veteri- 
narjev recept, 

5. '••• 

V krajih, kjer je goveja živina spolno okužena ali 
je sum, da je okužena, mora vse krave in bike pred 
odhodom na planinsko pašo pregledati veterinar in se 
sme na skupno pašo pustiti le zdrava živina. 

6. člen 
Dokler ni o okraju zaključena tuberkulinizaclja 

vse goveje živine, odstranjena živina, ki je na tuber- 
kulin pozitivno reagirala. In dokler ni zatrta živinska 
tuberkuloza, je prepovedano prodajati govejo ple- 
mensko živino kupcem izven okraja. Nakup goveje 
plemenske živine je v okraju dovoljen samo na živin- 
skih sejmih 

Dokler traja ta ukrep, občinski ljudski odbori in 
ljudski odbori mestnih občin ne smejo Izdajati živin- 
skih potnih listov za prodajo goveje živine izven 
okraja v plemenske namene. 

Svet za gospodarstvo Okrajnega ljudskega odbora 
Kadovljica je pooblaščen odrediti, kdaj prenehajo 
veljati začasni ukrepi iz tega člena, ali omejiti te 
ukrepe le na posamezna območja okraja. Ta svet 
določi tudi sejmske dneve za posamezna območja 
okraja. 

7. člen 
Kolikor gre za prekršek po uredbi o zatiranju in 

preprečevanju živalskih kužnih bolezni oziroma po 
pravilniku za izvajanje te uredbe, se kaznuje za pre- 
kršek z denarno kaznijo do 3.000 din, 

a) kdor goni tuberkulozno živino na pašnike, 
skupno pašo, na skupna napajaltšča ali v tropih ob- 
enem z zdravo živino, 

b) kdor tuberkulozne goveje živine od zdrave po- 
polnoma ne Izolira, 

c) kdor daje na planinsko pašo govedo, iz katerega 
niso pobrani ogrci, 

č) kdor ne okoplje garjavih ovc pred Izgonom ua 
pašo, 

d) kdor daje na planinsko pašo spolno okuženo 
govejo živino. 

e) kdor v nasprotju s 6. členom tega odloka pro- 
daja ali kupuje gqvejo plemensko živino kupcem iz- 
ven okraja, dokler ni zatrta živinska tuberkuloza. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v  »Urad- 

nem-listu LRS<. 
Št. 1563/1-1953 
Radovljica, dne 6. aprila 1953. 

Predsednik ULO: 
Milan Kristan L r. 

99. 
Na podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 

odborih izdaja Okrajni ljudski odbor Radovljica na 
seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
5. aprila 1953 

ODLOK 
o obratovalnem času gospodarskih podjetij 

A. OBRATOVALNI ČAS 

L Ob delavnikih 

Trgovinske obratovalnice 

1. člen 
1. Trgovinske obratovalnice so odprte v zimskem 

času od 8. do 12. in od 14. do 17.30 ure. v poletnem 
času pa od 7. do 13. in od 16. do 16.30 ure. 
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Pri tem se osemurni delovni čas ne skrajša, tem- 
več se preostali čas uporabi za notranje delo v 
obratih. 

2. Trgovine s kurivom so odprte T zimskem času 
od 7. do 12. in od 13.30 do 17. ure, v poletnem času pa 
od 7. do 12. in od 14.30 do 18   ure. 

3. Prodajalnice svežega tn prekajenega mesa so 
odprte v zimskem času od 6. do 13., v poletnem času 
pa od 5. do 12. ure. 

Ob ponedeljkih so te prodajalnice zapete ves dan. 
Vsa pripravljalna dela v teh prodajalnicah so morajo 
opraviti izven časa, ko je prodajalnica odprta. 

4. Prodajalnice kruha so odprte vse leto od 6. do 
U. in 14. Jo 17. ure. 

5. Prodajalnice slaščičarskih izdelkov so odprte 
vse leto od 8. do 12. in od 14. do 18. ure. 

6. Mlekarne so odprte vse leto od 6. do 12. ure. Ob 
sobotah in dnevih pred prazniki pa morajo biti vse 
mlekarne odprte tudi popoldne od 16. do 18. ure. 

7. Prodajalnice   tobačnih   izdelkov   so   odprte v 
letnem času pa od 7. do 12. iu od 15. do 18. ure. 
zimskem času od 8. do 12. in »d 14. do 18. ure, v po- 

Ena prodajalnica tobačnih izdelkov v Radovljici. 
Kranjski gori In Bohinjski Bistrici pa sme biti od- 
prta nepretrgoma od 6. do 20. ure. To prodajalnico 
določi podjetje >Tobak<. 

8. Črpalke pogonskega goriva in mazivnih olj ter 
garaže obratujejo celodnevno, t. j. 24 ur. 

2. člen 
Glede prodajnega časa na sejmih in tržnih pro- 

storih veljajo predpisi sejmskih in tržnih redov.    . 

Obrtni   obrati 

3. člen 
1. Obrtni obrati so odprti, če v naslednjih točkah 

tega člena ni drugače določeno, v zimskem času od 
8. do 12. in od 13. do 17. ure, v poletnem času pa od 
7. do 12. in od 13. do 16- ure. 

2. Brivske, frizerske, lasuljarske, manikerske in 
kozmetičnp obratovalnice so odprte v zimskem času 
od 7.30 do 12. ure In od 14. do 19 ure, v poletnem 
času pa od 7. do 12. in od 14.30 do 18. ure, in to vse 
dni v tednu, razen ob sobotah in dnevih pred držav- 
nimi prazniki, ko je obratovalni čas pozimi od 7.30 do 
12. in od 13.30 do 19. ure, poleti pa od 7 do 12. in od 
14. do 19. ure. 

3. Pekarske in slaščičarske delavnice obratujejo 
od 6. do 17. ure, pripravljalna dela se pa smejo pri- 
četi ob 4. uri. 

4. Mesarske obratovalnice obratujejo kot je do- 
ločeno v 3. točki 1. člena. 

Gostinski   obrati 

4. člen 
Gostinski obrati so odprti: 
1. Hoteli, prenočišča, pensionski obrati in drugi 

obrati, kolikor gre za oddajanje sob, obratujejo ča- 
sovno neomejeno. 

2. Kavarne so odprte od 1. maja do 30. septembra 
do 2. ure, sicer pa do 24. ure. 

3. Bati so odprti do 4. ure. 
4. Restavracije so odprte od i. maja do 30. sep- 

'embra do 24. ure, sicer pa do 23. ure. 
5. Gostilne so odprte od 1 maja do 30. septembra 

''o 24. ure, sicer pa do 23. ure. 
6. Bifeji (okrepčevalnice) so odprti od t maja do 

*0. septembra do 23. ure, sicer pa do 22. ure. 

Gostinski obrati se ne smejo odpirati pred "> uro 
morajo po se odpreti najkasneje ob 7. uri. To no 
velja za bare. 

V krajih z zimsko sezono se obratovalni čas v 
zimskih mesecih prilagodi obratovalnemu času letne 
sezone, t. j. od 1. maja do 30. septembra. 

• člen 
Gostinski obrati na železniških postajah in gostin- 

ski obrati s prenočišči  smejo  gostom, ki prispejo i 
vlakom, postreči po času, določenem za zapiranje, a 
najdalje eno uro po prihodu vlaka. 

6. člen 
Neposredno pred nastoponj zapiralne ure se ne 

sme postreči z večjo količino pijače, da bi se gost 
dalje zadrževal v lokalu. 

7. člen 
V noči od 31. decembra na 1. januar smejo biti 

kavarne, bari, restavracije in gostilne odprte celo noč. 

8. člen 
Posameznim obratom sme glede na njihovo turi- 

stično pomembnost svet  za  gospodarstvo Okrajnega 
ljudskega odbora Radovljica obratovalni čas podalj- 
šati. 

II. Ob nedeljah in praznikih 

9. člen 
Ob nedeljah in praznikih morajo biti vsi trgovin- 

ski in obrtni prostori zaprti, kolikor niso v nasled- 
njem členu dovoljene izjeme. 

10. člen 
Ob nedeljah in praznikih smejo obratovati: 
1. slaščičarne od 7. do 20. ure, 
2. fotografi od 7. do 12. ure, 
3. prodajalnice tobačnih izdelkov od 7. do 12  ure, 
4. prodajalnice sadja, zelenjave in cvetlic od 8. 

do 12. ure. 
11   člen 

Gostinski obrati so ob nedeljah in praznikih od- 
prti v času, kot je določeno v 4. členu. 

B. SPLOŠNE DOLOČBF 

12. člen 
Določbe tega odloka se nanašajo na vse trgovin- 

ske, obrtne in gostinske obrate ne glede na to, ali pri- 
padajo državnemu, družbenemu ali zasebnemu  sek- 
torju. 

Odlok ne velja: 
1. za špedicije in podjetja za pTevoz oseb in blaga 

z vozovi ter motornimi vozili, 
2. za javno postrežništvo, kakor čistilce, postrež- 

čke itd., 
3. za bifeje (okrepčevalnice) In druge prodajalne 

na železniških peronih, 
4. za prodajo slaščic in okrepcîl v kinopodjetjih, 

gledališčih in podobnih lokalih, 
5. za industrijske obrate, 
6. za dimnikarske obrate, 
7. za menze in 
8- planinske postojanke. 

13. člen 
Ob času, predpisanem za zapiranje obratovalnic, 

,(; morajo zapreti vsi dohodi v poslovne prostore, ki 
so določeni za promet s strankami. 
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Stranke, ki so ob zapiranju v obratovalnem pro- 
storu, je treba postreči. 

14. člen 
Obrati morajo biti odprti ves čas, ki je predpisan, 

ob Istem času pa morajo delati vse obratovalnice, ki 
spadajo k obratu. Gostinski obrati lahko prenehajo z 
izdajanjem tople hrane eno uro pred zaključkom 
obratovanja. 

15. člen 
Za zimski čas se šteje čas od 1. oktobra do 30. 

aprila, za poletni čas pa čas od 1. maja do 30. sep- 
tembra. 

16. člen 
Svet za gospodarstvo Okrajnega ljudskega odbora 

Radovljica sme po izkazani potrebi in na prošnjo 
določiti za posamezne obratovalnice tudi drugačen 
obratovalni čas. 

C. KAZENSKE DOLOČBE 

17. člen 
Lastniki in odgovorni ravnatelji, upravniki lu 

poslovodje obratovalnic, ki bi imeli proti predpisom 
tega odloka odprte svoje obratovalnice Izven časa, 
določenega za odpiranje in zapiranje, ali bi Imeli 
obratovalnice zaprte v -času. ki je določen za obrato- 
vanje, se kaznujejo z denarno kaznijo do 3.000 din. 

Upravno kazenski postopek vodi in kazni izreka 
sodnik za prekrške pri Okrajnem ljudskem odboru 
Radovljica. 

Č. ZAKLJUČNE DOLOČBE 

18. člen 

•• odlok velja za območje okraja Radovljica, 
razen za mestni občini Bled in Jesenice, katerih ljud- 
ska odbora za svoje območje posebej določita obra- 
tovalni čas. 

19. člen 

•• odlok dobi veljavo z dnem objave v »Urad- 
nem listu LRS< ter se z njim razveljavljajo vsi dose- 
danji predpisi, ki so v nasprotju z določbami tega 
odloka. 

Št. 1556/1-53 
Radovljica, dne 6. aprila 1953. 

Predsednik OLO. 
Milan Kristan I. r. 

100. 

Za finanslranje zidanja stanovanjskih in šolskih 
poslopij v mestu Ljubljani razpisuje Mestni ljudski 
odbor glavnega mesta Ljubljana po pooblastilu Zvez- 
nega izvršnega sveta 

BREZOBRESTNO KRAJEVNO 
NOTRANJE POSOJILO 

v znesku 300,000.000 dinarjev 

Pravico do vplačila tega posojila Imajo vsi držav- 
ljani FLRJ in pravne osebe. 

Rok amortizacije traja 6 let aü manj. 
Začetek vplačevanja ljudskega posojila se določi 

aa dan 10. ma ia 1953 in traja 18 mesecev. 
Nominalna  vrednost obveznic znaša 500 din. 
Obveenioe s« glasijo na prinositelja. 

Amortizacijski načrt za dobo 6 let se določi takole: 
1. leto se vrne   5 % glavnice 15,000.000 din 
2. leto se vrne   6 % glavnice 15,000.000 din 
3. leto se vrne 10 °/o glavnice 30,000.000 din 
4. leto se vrne   20 "/o glavnice 60,000.000 din 
5. leto se vrne 25 °/o glavnice 75,000.000 din 
6. leîo se vrne 35 % glavnice 105,000.000 din 

100 % 300,000.000 din 
Po vplačilu vsakih 100,000.000 din tega posojila bo 

žrebanje in bo vsakokrat Izžrebana po ena stanovanj- 
ska hiša in tri stanovanja. 

Posojilo se podpisuje na podpisnih mestih, in si- 
cer: pri osnovnih organizacijah Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, podružnicah enotnih sindikatov, 
pri vseh denarnih zavodih in v trafikah. 

Emisijsko amortizacijsko in loterijsko službo pri 
posojilu bo opravljala Mestna hranilnica ljubljanska 
v Ljubljani Žrebanje za amortizacijo obveznic bo 
vsako leto v decembru, počenši z letom 1934. 

Št. 461/53 
Ljubljana, rine 28. aprila 1953. 

Predsednik MLO 
Jaka Avšič 1. r. 

101. 

Na podlagi 23. In 78. člena ter 1. točke 140. člena 
zakonu o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št 19-90/52) in 1. člena uredbe o 
delitvi sklada za vzdrževanje hiš (Uradni list FLRJ, 
št. 12-68/53) izdaja Ljudski odbor mestne občine Knm 
nik na svoji 4. seji dne 30. marcu 1953 

ODLOK 
o delitvi sklada za vzdrževanje hiš 

1. člen 

Prispevek v sklad za vzdrževanje hiš, katerega 
vplačujejo hišni lastniki, morejo uporabiti hišni last- 
niki do višine 75 °/o svojih vplačanih zneskov za 
kritje stroškov popravila svojih hiš. 

25% vseh vplačanih prispevkov v sklud za vzdr- 
ževanje hiš more uporabiti mestna oblina Kamnik za 
vzdrževanje in graditev stanovanjskih hiš v svojem 
območju. 

2. člen 

Svet za gospodarstvo Ljudskega odbora mestne 
občine Kamnik se pooblašča, da izda odredbo za iz- 
vrševanje tega odloka. 

3. člen 

Svet za gospodarstvo Ljudskega odbora mestne 
občine Kamnik odloča na predlog »Mestne ustanove 
državnih zgradb v Kamniku« o tem, za katere stano- 
vanjske hiše se uporabi oni del prispevkov v sklad 
za vzdrževanje hiš, s katerim razpolaga mestna 
občina. 

4. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS<. 

PO št. 528/2-1953 
Kamnik, dne 30  marca 1933. 

Predsednik   K)  MO; 
!nnko Alfred 1. r. 
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102. 

Na podlagi 20., 23. Siena 2 točke 78. členu «ikona 
o ljudäkih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19/52) ter 8. člena temeljnega zakona o pre- 
krških (Uradni list FLRJ, št. 46/51) je Izdal Ljudski 
odbor mestne občine v Trbovljah na svoji II. seji dne 
22. 1. 1953 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvi klanja 
živine ter o higienskem in kulturnem prevozu živine 
in mesa na teritoriju ljudskega odbora mestne občine 

v Trbovljah 

1. člen 

1. 11. člen se v I. odstavku spremeni tako, da se 
pravilno glasi: »Kršitve tega odloka se kaznujejo z 
denarno kaznijo do 2000 din, in sicer v naslednjih 
primerih:« 

2. Člen 12. se spremeni tako,, da se pravilno glasi: 
>Upravnl kazenski postopek vodi na I. stopnji sodnik 
za prekrške pri ljudskem odboru mestne občine v 
Trbovljah. 

Zoper upravno kazensko odločbo 1. stopnje je do- 
pustna pritožba na senat za prekrške pri Ministrstvu 
za notranje zadeve LRS v Ljubljani; njegova odločba 
je dokončna«. 

2. člen 

Ta odlok začne veljati z dnem objave. 

Št. 182/2-53 
Trbovlje, dne 22. januarja  1953. 

Predsednik LO MO: 
Alojz Dular 1. r. 

103, 

Une 16.11. 1944 je slavna XIV. proletarska divizija 
začela svoj legendarni pohod na štajersko. V spomin 
ua ta dogodek iz narodnoosvobodilne vojne in v spo- 
min na dan, ko so borci te divizije prvič prišli na 
področje Dobrne 1er imeli tu srdite boje z nemškimi 
nacisti, pri katerem je tega dne na Brdcah darovalo 
36 borcev svoje življenje za srečnejši bodočnost 
izdaja na podlagi L odstavka 15. in 2. točke 50. 
člena zakona o občinskih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS, št. 19/52) in na predlog občinskega ljudske- 
ga odbora Zveze borcev št. 3/53 Občinski LO Dobrna 
na svečani seji dne 13. II. 1953 

ODLOK 
o razglasitvi 16. februarja za partizanski praznik 

občine Dobrna 

1. 'člen 

16. februar se razglaša za partizanski praznik 
občine Dobrna, 

2. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem I 
LRS«. 

Št.  130/2-53 
Dobrna, dne 13. februarja 1953. 

Predsednik Obč. LO: 
Zmago Likar L r, 

104. 

Občinski ljudski odbor šentjui pn Celju je ua 
svoji redni seji dne 19. IV. 1953 sprejel na podlagi 
13. in 88. člena zakona o volitvah In odpoklicu od- 
bornikov ljudskih odborov tale 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volito 

I 
Razpisane so nadomestne volitve v volilni euoti 

št 1, ki obsega naselje Gornji in Spodnji trg Šent- 
jurja pri Celju, ker je prenehal mandat Ratajcu An- 
tonu, ki je bil izvoljen v toj volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo dne 7. junija 1953 

II 

Ta. odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in na 
krajevno običajni način v volilni enoti št. 1. 

Št 579/1-53 
Šentjur pTi Celju, dne 19. aprila 1953. 

Predsednik Obč. LO: 
Edo Plausteiner 1. r. 

105. 

Občinski ljudski odbor Šmartuo pri Litiji je na 
svoji seji dne 17. IV, 1953 na podlagi 13. in 88. člena 
zakona o volitvah in odpoklicu odbornikov  ljudskih 
odborov  snrfiifil  tn\p odborov sprejel tale 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 

Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 
St. 1, ki obsega naselja Šmartno pri Litiji, ker je pre- 
nehal mandat Dobravcu Antonu, odborniku občin- 
skega ljudskega odbora, ki je bil izvoljen v tej 
volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo dne 31. maja 1953. 

II 

Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in na 
krajevno običajni način v volilni enoti št. 1. 

Št. 87/4 
Šmartno pri Litiji, dne 17. aprila 1953. 

Predsednik  Obč. LO: 
Albin JesenJak 1. r. 

106. 

Ljudski odbor občinskega ljudskega odbora Zgor- 
nja Polskava je na svoji seji dne 27. marca 1953 na 
podlagi 13. in 88. člena zakona o volitvah In odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 
Štev. 7, ki obsega naselje Pokoše, ker je umrl dose- 
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danji odbornik Kodelič Vinko, ki je bil Izvoljen v tej 
volilni enoti 

Volitve bodo v nedeljo dne 7. junija 1953. 

II 

Ta odlok se objavi v >Ura*dnem listu   LRS< in na 
krajevno običajni način v volilni enoti št. 7. 

Št. 308/53 
Zgornja Polskava, dne 21. aprila 1953. 

Predsednik Obč. LO: 
Karl Ingolič 1. r. 

Pregled „Uradnega lista FLRJ" 
št. 15 z dne 1. aprila 1953: 

86. Zakon o ratifikaciji pogodbe o prijateljstvu in 
sodelovanju med Jugoslavijo, Grčijo in Turčijo. 

87. Zakon o amnestiji. 

88. Zakon o dopolnitvi zakona o upravnih sporih. 

89. Uredba o socialnem zavarovanju uslužbencev v 
resoru notranjih zadev. 

90. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o 
obrestnih merah. 

91. Odlok o prenosu zadev mednarodne pravne po- 
moči na Državni sekretariat za zunanje zadeve 

92. Odločba o prenehanju Agencije podjetij za pro- 
met potnikov in turistov >Putnik< in o ustanovitvi 
podjetja »Jugoslovenski putnik«. 

93. Odločba o odobritvi ustanovitve ir dela Zvezi iz- 
vidniških  organizacij  Jugoslavije 

Št. 16 z dne 8. aprila 1953: 

94. Poslovnik komisije za razlago zakonov. 

95. Odlok, s katerim se dovoljuje Mestnemu ljud- 
skemu odboru Ljubljana, da razpiše notranje 
posojilo. 

96 PraviLnik o položajnih dodatkih uslužbencev 
Državnega zavarovalnega zavoda. 

97. Pravilnik o dodatkih veterinarskih uslužbencev, 
ki delajo v življenju ali zdravju nevarnih 
pogojih. 

98 Odredba o enotnih prodajnih cenah na drobno 
za nove vrste cigaret. 

99. Odločba o jugoslovanskih standardih za pile 
in raspe. 
Popravek odloka o prenosu zadev mednarodne 
pravne pomoči na Državni sekretariat za zunanje 
zadeve. 

Št 17 z dne 22. aprila 1953: 

100. Uredba o davku od sklada za plače. 
101. Uredba o prodaji stanovanjskih hiš iz splošnega 

ljudskega premoženja. 

102. Odlok o spremembi tarif v železniškem, pomor- 
skem • rečnem prometu. 

103. Odlok o preimenovanju Inštituta za preiskovanje 
strukture materije. 

104. Odločba o enotnih prodajnih cenah na drobno 
za mast in jedilno olje. 

105. Pravilnik o plačanem letnem dopustu Ljudsko 
milice. 

106. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravil- 
nika o usposabljanju osebja trgovske mornarice 
FLRJ. 

Popravek odloka o davčnih stopnjah dohodnine. 

URADNI  UST  VOJAŠKE   UPRAVE 
JUGOSLOVANSKE CONE STO 

Št. i z dne 25. aprila 1953: 

1. Odredba št. 55 o razširitvi veljavnosti uredbe o 
delitvi  sklada za vzdrževanje hiš. 

2. Odredba št. 56 o razširitvi veljavnosti uredbe o 
dajanju poslovnih prostorov v najem. 

3. Odredba št. 57 o spremembi odloka IOLO o vzdr- 
ževanju stanovanjskih poslopij. 

4. Odredba št. 58 o razširitvi veljavnosti uredbe o 
organizaciji  gozdarsko-tehnične   pomožne  službe. 

5. Odredba št. 59 o uvedbi decimalnega sistema pri 
točenju alkoholnih pijač v javnih lokalih. 

6. Odredba št. 60 o pooblastilu okrajnima ljudskima 
odboroma Buje in Koper, da predpišeta davčne 
stopnje in olajšave dohodnine kmetijskim, gospo- 
darstvom za leto 1953. 

7. Odredba št. 61 o razširitvi veljavnosti uredbe o 
premoženjskih razmerjih in reorganizaciji kmeč- 
kih delovnih zadrug. \ 

8. Odredba št. o2 o razširitvi veljavnosti uredbe 
vlade FLRJ o prijavljanju prebivališča. 

9. Odredba št. 63 o razširitvi veljavnosti uredbe o 
zaključnih računih gospodarskih organizacij v 
letu 1952. 

10. Odredba St. 64 o razširitvi veljavnosti zakona <> 
socialnem zavarovanju delavcev in uslužbencev 
in  njihovih družin. 

Tolmačenj a : 

1. Tolmačenje št. 4 za uporabo predpisov o obdav- 
čenju meničnih posojil. 

2. Tolmačenje št. 5 za uporabo predpisov uredbe o 
spremembah  in   dopolnitvah   temeljne  uredbe  o 
nazivih in plačah uslužbencev državnih organov. 
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Uredba o začasni pomosi vojaškim vojnim invalidom Iz 
8. točke XIV. priloge k mirovni pogodbi z Italijo. 
Navodilo za  izvajanje  uredbe  o  obratovanju  žag  vene- 
clank. 

Odloki ljudskih odborov: 

Odlok o delitvi sredstev sklada za vzdrževanje hiä in o 
postopku za črpanje In uporabo teh sredstev na območju 
gl. mesta LJubljane. 
Odlok o dajanju poslovnih prostorov v najem na ob- 
močju gl. mesta Ljubljane. 
Odlok o višini dnevnic za službena potovanja v mejah 
okraja Črnomelj. 
Odlok o delitvi sklada za vzdrževanje hiš v okraju Gorica. 
Odlok o delitvi sklada za vzdrževanje hiš v okraju Krško. 
Odlok o delitvi sklada za vzdrževanje hiš v okraju LJub- 
ljana okolica. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti št. 3 
v okraju LJubljana okolica. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti št. 9 
v okraju Ljubljana okolica. 

53. 

Na podlagi 1. točke 20. Člena zakona za Izvršitev 
ustavnega zakona o temeljih družbene in politične 
ureditve in o organih oblasti Ljudske republike Slo- 
venije in 9. točke odločbe vlade FLRJ, št. 2298 z dne 
9- julija 1952 o pomoči vojaškim vojnim invalidom, biv- 
šim pripadnikom italijanske vojske in na predlog 
Sveta za zdravstvo in socialno politiko izdaja Izvršni 
svet Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

UREDBO 
o začasni pomoči vojaškim vojnim invalidom iz 

8. točke XIV. priloge k mirovni pogodbi z Italijo 

1. člen 
Vojaškim vojnim invalidom bivše italijanske voj 

ske in članom družin padlih vojakov in umrlih voja 
ških vojnih invalidov, ki so po pogodbi z Italijo po- 
stali državljani FLRJ, se prizna začasna pomoč dotlej, 
da bo na podlagi določb mirovne pogodbe z Italijo 
dokončno rešeno vprašanje Invalidskih prejemkov 
oseb, ki so na podlagi te mirovne pogodbe pridobile 
državljanstvo FLRJ. 

2. člen 
Pravica do začasne pomoči po tej uredbi pripada: 
a) osebam, ki so kot pripadniki bivše italijanske 

vojske v vojnah od 3. novembra 1935 do 8. septembra 
1943 postali invalidi zaradi ran, poškodb, pohab in 
bolezni pri izvrševanju vojaških dolžnosti ali v voj- 
nem ujetništvu. 

Osebam, ki so postale vojaški vojni invalidi za- 
radi bolezni, se prizna začasna pomoč samo, ako so 
bile z odločbami italijanskih državnih oblasti do uve- 
ljavitve te uredbe priznane kot bolezenski vojaški 
vojni  Invalidi; 

b) družinam, staršem in starini staršem oseb, ki 
so kot pripadniki bivie italijanske vojske v vojnah 
°d 3. novembra 1935 do 8. septembra 1943 padle, umr- 

li«. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti št. 21 
v okraju LJubljana okolica. 

116. odlok o proračunu okraja Maribor okolica za leto 1953. 
•. Odlok o zaključnem računu okraja Maribor okolica za 

leto 1951. 

118. Odlok o družbenem planu okraja Novo mesto za leto 195S. 
119. Odlok o proračunu okraja Postojna za leto 1953. 
120. odlok o začasnem finanslranju proračunskih potreb okra- 

ja Postojna za Januar In lebruar 1953. 
121. Odlok o družbenem planu okraja Sežana za leto 1953. 
122. Odlok o delitvi sklada za vzdrževanje hiš v okraju Sežana. 
123. Odlok o razglasitvi 22. novembra za ljudski praznik mest- 

ne občine Idrija. 

121. Odlok o razveljavitvi odlokov, ki so jih Izdali bivši kra- 
jevni ljudski odbori Dole in Vojsko ter mestni ljudski 
odbor Idrija. 

125. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o krajevnem 
samoprispevku na Jesenicah. 

126. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti št. * 
128. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti št. t 

le ali so pogrešane, kakor tudi družinam, staršem la 
starim staršem vojaških vojnih invalidov I. do VII. 
skupine, naštetih v točki a) tega člena, ki so umrle, 
ali umro in bi jim pripadala ali jim pripada začasna 
pomoč po točki a) tega člena. 

3. člen 

Kot družina po določbah te uredbe se štejejo za- 
konska žena, otroci, rojeni v zakonu ali izven zako- 
na, posvojeni otroci, ki jih je posvojil v vojni padli, 
umrli ali pogrešani oziroma ki jih je posvojil vojaški 
vojni invalid, preden je postal invalid, in tudi pastor- 
ki m rejenci, ki jih je preživljala takšna oseba do 
svoje smrti, vendar vsaj zadnje leto pred smrtjo, to 
pa samo, če jih je preživljala že, preden je postala 
invalid. 

4. člen 
Začasna pomoč se ne more priznati osebam, ki so 

posta e invalidi kot pripadniki fašistične milice ali 
drugih fašističnih formacij fn tudi ne prostovoljcem 
redne italijanske vojske. 

Prav tako se ne more priznati začasna pomoï 
družinam, staršem in starim staršem v prvem odstav- 
ku tega člena naštetih oseb. 

Začasna pomoč se tudi ne prizna osebam, ki so 
bile s sodbo sodišča obsojene zaradi dejanj, storje- 
nih proti partizanskim odredom, narodnoosvobodilni 
vojski in partizanskim odredom Jugoslavije, Jugoslo- 
vanski armadi ali njenim zaveznikom 

5. člen 
Vojaški vojni invalidi se z ozirom na ugotovljeni 

odstotek pridobitne nesposobnosti razvrstijo na de- 
set skupin po določbah 3. člena zakona o vojaških 
vojnih invalidih. Invalidnost izpod 20% » ne upo- 
števa. 
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6. člen 
Družina ima pravico do začasne pomoči ob tehle 

pogojih: 
a) vdova, če je imela 45 let na dan 8. junija 1951 

oziroma na dan smrti moža. Vdovam, ki na ta dan 
niso dosegle 45 let, pripada začasna pomoč le, če so 
do tega dne postale nezmožne za pridobitno delo; 

b) otroci, posvojenci, pastorki, rejenci, če so 
mlajši od 17 let; če se šolajo, pa do konca predpi- 
sanega rednega šolanja, vendar najdalje do 24. leta 
starosti. Če so popolnoma nezmožni za pridobitno 
delo, Imajo pravico do začasne pomoči, dokler ta ne- 
zmožnost traja, vendar samo, če je vzrok nezmož- 
nosti za pridobivanje nastal pred dopolnjenim 17, 
oziroma pred 24. letom starosti. 

če sestavljajo družino vdova in ena ali več oseb 
iz točke b) tega člena, se določi skupna mesečna za- 
časna pomoč, ki jo uživajo vdova In otroci skupaj, 
ne glede na pogoje, določene v točki a) tega člena. 
V takem primeru pripada vdovi začasna pomoč ne 
glede na pogoje, določene v točki a) tega člena. 

7. člen 
Starši oziroma stari starši imajo pravico do za- 

časne pomoči ob tehle pogojih: 
mati oziroma stara mati, 'če je dopolnila 45. leto 

starosti, oče ali stari oče, če je dopolnil 50. leto sta- 
rosti na dan 8. junija 1951 oziroma na dan otrokove 
smrti 

Staršem oziroma starim staršem, ki so mlajši od 
45 oziroma 50 let. pripada začasna pomoč le, če so 
do navedenega dne postali nezmožni za pridobitno 
delo. 

Ob istih pogojih Imajo pravico do začasne po- 
moči tudi očim ali mačeha, posvojitelj ali posvojite- 
ljica, rednik ali rednica, če so za padlega, umrlega ali 
pogrešanega skrbeli najmanj 5 let pred svojo smrtjo. 

Družina, ki uživa začasno pomoč, izključuje od 
pravice do te pomoči starše, starši pa izključujejo 
stare starše. 

8. člen 
Začasna pomoč po tej uredbi obsega: 
a) osnovno denarno podporo, 
b) dodatek k osnovni denarni podpori, 
c) brezplačno ortopediranje. 

9. člen 
Vojaškim vojnim invalidom bivše italijanske voj- 

ske pripada redna mesečna osnovna denarna pod- 
pora. In sicer za: 

I. skupino s 100% invalidnostjo s potrebo 
po stalni tuji pomoči 9.000 din 

II. skupino s 100% invalidnostjo   ,.w.[,  6.000 din 
•. skupino z   90% invalidnostjo  cr-ci.  4.500 din 
IV. skupino z   80% invalidnostjo   i.cj. t.  3.500 din 
V. skupino s   70% invalidnostjo  i.f.-i'.i.  2.800 din 

VI. skupino s   60% invalidnostjo   ••;..:..>.  2.2O0 din 
VII. skupino s   50% invalidnostjo  (. «.-j. c.  1-600 din 

Vili, skupino s   40% invalidnostjo  •.••.•.•. I 1200 din 
IX. skupino s   50% invalidnostjo  •.-••••••    800 din 
X. skupino z   20% invalidnostjo  t.-z.zi-iz.j   400 din 

10. člen 

Družini, staršem oziroma starim staršem pripada 
redna mesečna osnovna denarna podpora po 1.000 din 
za prvega oziroma edinega upravičenca, za vsakega 
nadaljnjega souživaka pa se poveča za 200 din me- 
sečno. 

Osnovna denarna podpora pripada uživalcem po 
enakih delih. 

11. člen 
Osebe, ki jim je priznana začasna pomoč po tej 

uredbi, imajo pravico do dodatka k osnovni denarni 
podpori v znesku 2.500 din mesečno ob pogojih, pred- 
pisanih z uredbo o invalidskih prejemkih. 

12. člen 

Samo osebe, navedene pod točko a) v 2. členu te 
uredbe, imajo pravico, brezplačno dobivati proteze, 
ortopedske čevlje in druge ortopedske pripomočke z 
ozirom na vrsto Invalidnosti in na poklic, ki ga oprav- 
ljajo, in sicer po 38. do 57. in po 60. členu pravilnika 
o zdravljenju vojaških vojnih invalidov in ortope- 
diranju. 

13. Člen 
Osnovne denarne podpore in dodatki k osnovni 

denarni podpori ter stroški za nabavo protez in dru- 
gih ortopedskih pripomočkov se izplačujejo v breme 
kreditov, ki so za te namene določeni v zveznem 
proračunu. 

14. člen 
Osnovna denarna podpora ter dodatek k osnovni 

denarni podpori pripadata upravičencem od 1. julija 
1952 dalje. 

Vojaškim vojnim invalidom, vdovi oziroma star- 
cem ali starim staršem pripada osnovna denarna pod- 
pora do njegove smrti, otrokom pa do dovršenega 
17. leta starosti oziroma, če se šolajo, do dovršenega 
24. leta starosti. Otroku, ki je popolnoma nezmožen za 
pridobitno delo, pripada osnovna denarna podpora 
ob pogojih točke b) 6. člena te uredbe, dokler ta 
nezmožnost traja. 

Otrokom ženskega spola in vdovi ugasnejo vse 
pravice po tej uredbi z omožitvijo. 

15. «len 
Vojaškim vojnim invalidom In drugim osebam, ki 

uživajo začasno pomoč po tej uredbi, pa prestajajo 
zaporno kazen, daljšo Ji 6 mesecev, se ustavi uživa- 
nje pravic po tej uredbi za čas, dokler traja ta kazen. 

Izjemoma lahko sodišče v posebno upravičenih 
primerih odloči v sodbi, da se družini obsojenega 
vojaškega vojnega Invalida ne glede na določbo 
prejšnjega odstavka deloma ali pa v celoti izplaču- 
jeta osnovna denarna podpora in dodatek k tej pod- 
pori, ki sta priznana obsojenemu vojaškemu vojnemu 
invalidu. 

Če je vojaški vojni invalid ali druga oseba, ki 
uživa začasno pomoč po tej uredbi, v preiskovalnem 
zaporu, se taki osebi izplačevanje denarne pomoči 
ustavi za. čas, ko je v preiskovalnem zaporu, če taka 
oseba preživlja družino, se izplačuje družini za čas, 
dokler je taka oseba v preiskovalnem zaporu, 50% 
denarne pomoči, če je taka oseba oproščena kazen- 
ske odgovornosti ali če se zoper njo kazenski postopek 
ustavi, se ji izplačajo celotni zadržani prejemki. 

16. člen 
Priglasitve za priznanje začasne pomoči po tej 

uredbi je mogoče vložiti v enem letu od dneva uve- 
ljavitve te uredbe oziroma v enem letu po smrti 
vojaškega vojnega Invalida. Kasnejše priglasitve se 
ne bodo upoštevale. 

17. člen 
Za uveljavitev In odvzem pravic po tej uredbi 

.velia iati postopek kot za priznanje in odvzem pravic 
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Po zakonu o vojaških vojnih invalidih in po uredbi 
o Invalidskih prejemkih. 

Odločbe o priznanju ali odvzemu pravic izdaja 
Invalidska komisija LRS. Ugovore zoper odločbe te 
komisije rešuje komisija za reševanje teh ugovorov, 
ki jo imenuje Svet za zdravstvo in socialno politiko 
LRS. Odločbe te komisije so dokončne. 

18. člen 
Natančnejše predpise za Izvajanje te uredbe izda 

Svet za zdravstvo in socialno politiko LR Slovenije. 

19. člen 
Ta uredba začne veljati z dnem objave v urad- 

nem listu LRSc 
Št. U-29/53 
Ljubljana, dne 6. maja 1953. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Miha Marinko 1. r. 

54, 

Na podlagi 9. člena uredbe o obratovanju žag 
veneciank (Uradni list LRS, št. 11-41/53) izdajam 
naslednje 

NAVODILO 
za izvajanje uredbe o obratovanju žag veneciank 

1 
Za žage venecianke (v nadaljnjem besedilu: vene- 

cianke) po tem navodilu se štejejo vse jarmeniške 
mehanizirane žage ne glede aa pogon, izvzemal polno- 
jarmenike. 

a 
Na veneciankan se sme rezati les samo v mejah, 

ki so določene v 4. členu uredbe o obratovanju žag 
veneciank (v nadaljnjem besedilu: uredba). Za te 
obratovanje veneciank je potrebno dovoljenje za 
delo ne glede na to, ali so venecianke državnega ali 
nedržavnega sektorja. Dovoljenje se izda na prošnjo 
lastnika (upravnika) venecianke. 

Dovoljenje za delo je zavezano- taksi po tar. št. 18 
Oairoma tar. fit 19, točka 22., zakona o taksah. 

3 

Dovoljenja po prednji točki izdaja svet za gospo- 
darstvo okrajnega (mestnega) ljudskega odbora na 
utemeljen predlog lastnika (upravnika) venecianke 
Jn po zaslišanju okrajnega goadarja. 

Dovoljenje za đelo se lahko izda ob teh pogojih: 
a) če ima venecianka trajno zadostno lesno suro- 

vinsko zaledje, vendaT le tedaj, če je tamkajšnjim 
obstoječim žagarskim obratom zagotovljena trajna 
alimentacija iz istega zaledja; 

b) če dovoljujejo obratovanje venecianke take 
lokalne potrebe gospodarstev, ki narekujejo porabo 
lesa za potrebno vzdrževanje stanovanjskih in gospo- 
darskih poslopij, izkljuHvži prodajo le»a, kolikor bi 
teh potreb ne mogli kriti tamkajšnji obstoječi ža- 
garski obrati; 

c) da venecianka ustreza ekonomskim pogojem 
*er gradbenim, tehničnim, varnostnim, zdravstvenim 
*» drugim zadevnim predpisom; 

č) da ne nasprotujejo •• i ,< i a » ti i (uibinuMični, 
regulacijski itd.) Interesi. 

Organi iz 1. odstavka morajo ob vsaki vloženi 
prošnji najprej ugotoviti, ali obstoje za izdajo dovo- 
ljenja vsi pogoji Iz prednjega odstavka. Če se po 
tej ugotovitvi dovoljenje izda, mora biti v njem iz- 
recno In dovolj podrobno navedeno, da vsi ti pogoji 
obstojijo. 

Ob enakih pogojih imajo prednost državni, za 
temi pa zadružni obrati. 

Če niso izpolnjeni pogoji iz 3. točke, se prošnja 
lahko zavrne z odločbo v upravnem postopku. 

Po prejšnjih predpisih izdana dovoljenja za delo 
(obrtna dovoljenja) se po 5. členu uredbe lahko za- 
menjajo z novim dovoljenjem, če obstoje pogoji iz 
3. točke teh navodil, če se prošnja vloži do 16. maja 
1953. Ob zamenjavi se dosedanje dovoi>enje odvzame 
in se Izda ustrezno novo dovoljenje. 

Zaradi Izvedbe določb 5. in 6. člena uredbe mo- 
rajo tajništva za gospodarstvo okrajnega (mestnega) 
ljudskega odbora sestaviti seznam vseh veneciank, ki 
obratujejo na njihovem območju, in ugotoviti, kateri 
od teh obratov nimajo dovoljenja za obratovanje. 
Lastnike (upravnike) veneciank, ki nadaljujejo z 
obratovanjem brez dovoljenja, je treba glede na 
8. člen uredbe brez odloga predlagati v kaznovunje. 
Prav tako je treba prijaviti v kaznovanje, kolikor 
nedovoljeno obratujejo, tiste lastnike (upravnike), ki 
bi v enem mesecu po uveljavitvi uredbe ne prosili ZA 
zamenjavo dovoljenja po 5. točki teh navodil ozi- 
roma katerim je njihova prošnja za zamenjavo dovo- 
ljenja pravnomočno zavrnjena. 

Lastniki (upravniki) veneciank morajo o oprav- 
ljenih žagarskih storitvah vodit! posebno knjigo s 
temi podatki: 1. zap. št., 2. datum prevzema lesa, 
3.vrsta in količina prevzetega lesa, 4. priimek, ime In 
bivališče lastnika lesa, 5. številka in datum sečnega 
dovoljenja ter, kdo ga je izdal. 6. datum oddaje žaga- 
nega lesa, 7. količina in vrsta oddanega žaganega lesa, 
8. namen uporabe žaganega lesa, 9. pripomba 

Podatke od i. do 5. morajo lastniki (upravniki) 
veneciank vpisati ob prevzemu lesa, druge podatke 
pa neposredno po opravljeni žagarski storitvi oziroma 
oddaji žaganega Iesa. 

Poslovanje in obratovanje veneciank nadzira 
osebje okrajnega (mestnega) ljudskega odbora. 

8 

To navodilo velja z dnevom objave v >Uradnem 
listu LRS«. 

St. VI—711/1-53 
Ljubljana, dne 6. maja 1953. 

Nadomešča državnega  sekretarja, 
državni podsekretart 
Mara Dermastia 1. r. 
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Odloki ljudskih odborov 
107. 

JNa podlagi drugega odstavka 23. člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19-90/52), v zvezi z uredbo o delitvi sklada 
za vzdrževanje hiš (Uradni list FLRJ, St. 12-68/53) in 
glede na določbe 3. in 8. člena temeljnega zakona 
o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46-428/51) je Mestni 
ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane sprejel na 
V. seji mestnega zbora in V. seji zbora proizvajalcev 
dne 24. aprila 1953 

ODLOK 
o delitvi sredstev sklada za vzdrževanje hiš 

in o postopka za črpanje in uporabo teh sredstev 

1. «en 

Na območju Mestnega ljudskega odbora glavnega 
mesta Ljubljane in občinskih ljudskih odborov v 
sestavi mesta se delijo in uporabljajo vplačani pri- 
spevki skladov za vzdrževanje hiš samo po predpisih 
tega odloka. 

2. člen 

Od sredstev, vplačanih v sklad za vzdrževanje 
hiš, se sme porabiti 75% za vzdrževanje hiš, od kate- 
rih izvirajo vplačani prispevki, ostalih 25% pa upo- 
rabijo mestni ljudski odbor oziroma občinski ljudski 
odbori za vzdrževanje in graditev stanovanjskih hiš 
na svojem območju. 

3. člen 

Del sredstev sklada za vzdrževanje hiš, določen 
za neposredno vzdrževanje zgradb, od katerih so bili 
prispevki vplačani, se sme uporabiti le za večja po- 
pravila in obnovitvena dela, ki so nujno potrebna, 
da se prepreči nadaljnje propadanje stanovanjskega 
fonda, ne pa za kritje izdatkov, ki veljajo kot redni 
vzdrževalni stroški. 

Za večja popravila in obnovitvena dela je šteti 
- zlasti naslednja: 

1. zidarska dela: obnovitev fasad, stropov, nosil- 
cev, preklad, izolacije tal, poprava greznic, poniko- 
valnic, kanalizacija, obnovitev ograj, popravila bal- 
konov, popravila in obnovitev dimnikov, obnovitev 
streh; 

2. tesarska dela: naprava podov, obnovitev stro- 
pov, ostrešja, stopnic, lesenih balkonov, naprava 
drvarnic v hiši; 

3. mizarska dela: obnovitev oken in balkonskih 
vrat; 

i. krovska dela: prekrit je oziroma obnovitev 
krovov; 

5. kleparska dela: obnovitev žlebov odtočnih cevi, 
obrobne pločevine, pločevine ob kapu, prekrit je streh; 

6. ključavničarska dela: obnovitev mrež v tro- 
toarjih, popravila ali obnovitev balkonskih ograj, 
obnovitev snežnih držajev, obnovitev železnih rolet, 
vrat, ograj; 

7. pleskarska in slikarska dela: pleskanje oken 
v fasadi, balkonskih ograj, slikanje stopnišč, vež in 
hodnikov; 

8. steklarska dela: zasteklitev svetlobnih dvorišč 
ali streh; 

9. pečarske dela: novi štedilniki, nove peči; 
10. vse inštalacijske naprave v zidu." 
Med redne hišne vzdrževalne stroške, ki jih ni 

dopustno plačevati v breme sklada za vzdrževanje 
hiš, spadajo zlasti: stroški za dimnikarska dela, vodo, 
elektriko, za. vse vrste drobnih obrtniških del, za 
plače in nagrade hišnikom, upraviteljem, snažilkam, 

za zavarovanje premije in todu/tki za pisarniške po* 
tredicine. 

4. člen 
Črpanje razpoložljivega dela sklada za vzdrževanje 

hiš je dopustno tudi, če se nabavi material, ki je 
potreben za izvršitev večjih popravil: opeka, železo, 
les, cement in podobno. V takih primerih so upra- 
vičenci dolžni še posebej obrazložiti stanje v hiši ter 
opisati pomen nabave za predvidena večja popravila. 

Pristojni organ ljudskega odbora nadzoruje, ali 
se material pozneje pravih:!, uporablja. 

5. člen 
Lastniki, njih pooblaščenci, predstavniki in upra- 

vitelji zgradb, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. in 4. člena 
tega odloka, so upravičeni zahtevati od tajništva za 
komunalne zadeve MLO oziroma od tajništva pristoj- 
nega občinskega ljudskega odbo.a, da se jim iz vpla- 
čanega in razpoložljivega dela sklada za vzdrževanje 
hiš poravnajo računi za izvršena večja popravila in 
obnovitvena dela kakor tud. za izvršene dobave ma- 
teriala. 

Izvirnim računom je treba obvezno priključiti 
podatke o času izvršitve večjih popravil, o dobavi 
materiala, o vsoti vseh vplačanih prispevkov v sklad 
za vzdrževanje hiše ter dodati še natančne naslove v 
poštev prihajajoče zgradbe, njenega lastnika ali 
upravitelja ter upnika, ki mu bo finnnčni organ ljud- 
skega odbora izplačal zahtevano vsoto. 

6. člen 
S posebnim dovoljenjem tajništva za komunalne 

zadeve MLO oziroma tajništva pristojnega občinskega 
ljudskega odbora smejo državni organi, ki upravljajo 
stanovanjske in poslovne prostore, zadruge in druž- 
bene organizacije, ki upravljajo lastne zgradbe, pla- 
čujejo pa za vse hiše prispevek le v skupnem znesku 
in vodijo sam! evidenco o predpisu in vplačilu pri- 
spevkov zt posamezne hiše, v določenih rokih (me 
sečno ali trimesečno) odvesti brez poprejšnje potr- 
ditve računov ves razpoložljivi del prispevka za vzdr- 
ževanje hiš na svoj tekoči račun. 

Pristojni organ ljudskega odbora mora naknadno 
pregledati porabo teh sredstev v samem računovod- 
stvu državnega organa, upravitelja hiše, zadruge ali 
družbene organizacije. 

7. člen 
Lastnikom zgradb, ki so od 1. januarja 1952 dalje 

zaradi obnovitve, velikih popravil iu usposabljanja 
stanovanjskih in poslovnih prostorov na'eli pri dr- 
žavnem kreditnem podjetju posojilo, ki ga odplaču- 
jejo v dogovorjenih obrokih, sme tajništvo za komu 
nalne zadeve MLO oziroma tajništvo pristojnega 
občinskega ljudskega odbora po primerni poprejšnj' 
utemeljitvi dovoliti, da se razpoložljivi del vplačanih 
prispevkov iz sklada za vzdrževanje hiš porabj zu 
kritje zapadlih anuitet. 

8. člen 
Z denarno kaznijo do 5.000 dinarjev se kaznuje 

za prekršek, kdor sprejeta sredstva ne uporabi za 
odobrena dela in v namene, določene «• tem odlokom 

9. -člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad 

nem listu LRS«. 
Tajn št. 813/53 
Ljubljana, dne 24. aprila 1933. 

Predsednik  MLO: 
Jaka avšič 1. r 
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Na podlagi drugega odstavka 23. člena zakona o 
ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19-90/52), v zvezi z uredbo o dajanju poslov- 
nih prostorov v najem (Uradni list FLRJ, št. 12-69/53) 
in glede na določbe 3. in 8. člena temeljnega zakona 
oi prekrških (Uradni list FLRJ, št. 16-428/51) je Mestni 
ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane sprejel na 
V. seji mestnega zbora in V. seji zbora proizvajalcev 
dne 24. aprila 1953 

ODLOK 
o dajanju  poslovnih  prostorov v najem 

na območju glavnega mesta Ljubljane 

1. člen 

Najemne pogodbe, po katerih so dajejo poslovni 
prostori v najem po pogodbi med najemodajalcem in 
najemnikom, morajo biti sklenjene v pismeni obliki. 
Vse najemne pogodbe, ki so bile ustno dogovorjene 
pred uveljavitvijo uredbe o dajanju poslovnih pro- 
storov v najem, se morajo sestaviti v pismeni obliki 

Po en izvod pismenih najemnih pogodb, ki so bile 
sklenjene pred 1. aprilom 1953 ali po njem, se mora 
najkasneje 'do 1. junija 1953 predložiti tajništvu za 
komunalne zadeve mestnega ljudskega odbora, na 
območju občin v sestavi mesta pa tajništvu občin- 
skega ljudskega odbora. 

Vsi do sedaj veljajoči predpisi o oblastvenem 
razdeljevanju poslovnih prostorov so odpravljeni. 

2. člen 
Če v najemnih pogodbah odpovedni rok ni izrecno 

dogovorjen, velja obojestranski dvomesečni odpo- 
vedni rok. 

3. člen 
Najemodajalec in najemnik morata v 15 dneb 

sporočiti tajništvu za komunalne zadeve mestnega 
ljudskega odbora oziroma pristojnemu tajništvu ob- 
činskega ljudskega odbora vsako spremembo glede 
višine najemnine za poslovne prostore. 

Tajništvo za komunalne zadeve mestnega ljud- 
skega odbora oziroma tajništvo pristojnega občin- 
skega ljudskega odbora lahko oprosti te obveznosti 
državne organe, ustanove in podjetja ter družbene 
organizacije, ki upravljajo poslovne zgradbe, če vpla- 
čujejo prispevek v sklad za vzdrževanje hiš v skup- 
nem znesku in sami vodijo evidenco o predpisih In 
vplačilu prispevka za posamezne zgradbe. 

4. Člen 
Z denarno kaznijo do 5.000 dinarjev se kaznujeta 

^ prekršek najemodajalec in najemnik, če v pred- 
pisanem roku ne skleneta pismene najemne pogodbe 
a*i ne sporočita spremembe glede višine najemnine 
"& poslovni prostor. 

5. člen 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v >UrmI 
nem listu LRS«. 

Tajn št. 814/53 
Ljubljana, dne 24. aprila 1953. 

Predsednik MLO: 
Jaka Avšič L r. 

109. 
Okrajni ljudski odbor Črnomelj je na podlagi 

drugega odstavka 15. člena zakona o okrajnih ljud- 
skih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) in v zvezi s 
7. in 28. členom uredbe o potnih in selitvenih stroških 
(Uradni list FLRJ, št. 59/52) na seji obeh zborov dne 
18. aprila 1953 sprejel 

ODLOK 
o višini dnevnic za službena potovanja 

v mejah okraja Črnomelj 
1. člen 

Za službena potovanja izven službenega kraja, 
a v območju okraja pripada uslužbencem in delav- 
cem državnih uradov in zavodov, katerih dejavnost 
je omejena na območje okraja, ne glede na to, ali 
gre za zvezne ali republiške ustanove ali ustanove 
ljudskih odborov (administracije ljudskih odborov, 
okrajno sodišče, okrajno javno tožilstvo, podružnice 
Narodne banke FLRJ in dr.), povračilo dnevnic po 
določbah tega odloka. 

2. člen 
Dnevnica za službena potovanja znaša v mejah 

okraja: 
1. za uslužbence od IV. plačilnega razreda na- 

vzgor 525 din; 
2. za uslužbence od IX. do V. plačilnega razreda 

in za visokokvalificirane delavce 450 din; 
3. za druge uslužbence in delavce 375 din. 
Honorarnim  uslužbencem,  ki  jim  je honorarna 

služba glavni ali edini poklic, se določi dnevnica 
glede na višino honorarja v skladu z določbami 
prejšnjega odstavka. 

Honorarnim uslužbencem, ki jim honorarna služba 
ni glavni In edini poklic, se določi dnevnica glede na 
njihov glavni poklic. 

3. člen 

Določbe tega odloka veljajo tudi za uslužbence 
zavodov s samostojnim finansiranjem, izvzemši tiste, 
katerih zaslužki se obračunavajo po tarifnem pra- 
vilniku, 

4. člen 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v >TTrad- 
nem listu LRS<. 

Št. L-1391/7-53 
Črnomelj, dne 18. aprila 1953. 

Predsednik OLO: 
Janez Žunič 1. r. 

110. 
Na podlagi drugega odstavka 15. člena, 15. točke 

64. člena m 108. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) in v zvezi z uredbo 
t t«!1 .k,da " vzdrževanje hiš (Uradni list FLRJ, 
št. 12/53) izdaja Okrajni ljudski odbor Gorica po 
sklepu 4. seje okrajnega zbora In zbora proizvajal- 
cev dne 17. aprile 1953 tale 

ODLOK 
o delitvi sklada za vzdrževanje hiš 

1. Hen 
Sklade za vzdrževanje hiš na območju okrajnega 

ljudskega odbora lahko uporabijo občinski ljudski 
odbori in zasebni lastniki za vzdrževanje obstoječih 
stanovanjskih objektov. 
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2. aeD 

Občinskim ljudskim odborom pripada 70% celot- 
nega sklada za vzdrževanje hiš ne glede na vplačnika. 

3. člen 
Zasebnim lastnikom se dodeli 50% od njih vpla- 

čanega zneska, kolikor predložijo dokazila (račune) 
o popravilu oziroma vzdrževanju stanovanjske hišo 
pristojnemu občinskemu ljudskemu odboru. 

4 člen 
Določbe tega odloka ne veljajo za območje ljud- 

skega odbora mestne obîine Nova Gorica. Ljudski 
odboT te občine bo kot ljudski odbor mestne občine 
s posebnimi pravicami izdal samostojen odlok o de- 
litvi sklada za vzdrževanje hiš. 

5. člen 

Ta odlok velja takoj. 
Št.  II/2-2751/1 
Nove Gorica, dne 17. aprila  1953. 

Predsednik OLO: 
Mirko   Remec  L   r. 

•. 
Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 

okrajnih ljudskih odbonh (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) in v zvezi s 1. in 2. členom uredbe o dode- 
litvi sklada za vzdrževanje his (Uradni list FLRJ, 
št. 12-68/53) je Okrajni ljudski odbor Krško na tli. 
seji obeh zborov dne 4. aprila 1953 sprejel tale 

ODLOK 
o dodelitvi sklada za vzdrževanje hit 

1, člen 

Sklad za vzdrževanje hiš se deli, kakor sledi; 
40% v sklad vplačanih sredstev se uporabi za 

vzdrževanje hiš, Iz katerih sredstva Izvirajo; 
60% v sklad vplačanih sredstev lahko uporabijo 

občine za vzdrževanje in graditev stanovanjskih hiš 
na svojem območju. 

2. člen 
Ta  odlok   velja  od   dneva  objave v   »ÜTadnem 

listu LRSc 
Št 4377/1 
Krško, dne 4. aprila 1953. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič I. r. 

11*. 

Okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica je na 
podlagi drugega odstavka 15. člena ter drugega od- 
stavka 64 člena zakona o okrajnih ljudskih odborih, 
v zvezi z uredbo o delitvi sklada za vzdrževanje hiš 
(Uradni list FLRJ, št 12-68/53), na sejah zborov dne 
25. aprila 1953 sprejel 

ODLOK 
o delitvi sklada za vzdrževanje hiš 

1. člen 
Sredstva sklada za vzdrževanje hiš, ki se zbirajo 

na območju okraja Ljubljana okolica, se delijo 
takole: 

70% sklada se uporabi za vzdrževanje hiš, iz 
katerih ta sredstva izvirajo, 

30% sklada pa pripada občinam oz. mestnim ob- 
činam za vzdrževanje in graditev stanovanjskih hiš 
na njihovih območjih. 

2. čleD 

Svet za komunalne zadeve se pooblašča, da po 
potrebi izda navodila za izvajanje tega odloka 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRSc 
Št. 4461/1-53 
Ljubljana, dne 25. aprila 1953. 

Predsednik OLO: 
Miha Berči? 1. r. 

113. 

Zbor proizvajalcev Okrajnega ljudskega odbora 
Ljubljana okolica je na seji dne 25. aprila 1Ô53 spre- 
jel na podlagi 13. ìD 88. člena zakona o volitvah in 
odpoklicu odbornikov ljudskih odborov tale 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 3, ki jo sestavlja gospodarsko podjetje: Industrija 
platnenih izdelkov Jarše, ker je prenehal mandai 
Majniku Francu, odborniku zbora proizvajalcev, 
kj je bil izvoljen v tej volilni enoti- 

Volitve bodo v petek dne 12. junija 1953. 

• 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRSc in na 

krajevno običajni način v volilni enoti št 3. 
Št. Pov 4/1-53 
Ljubljana, dne 25. aprila 1953. 

Predsednik   OLO: 
Miho  Berčič  L   r. 

114. 
Okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica je na 

seji okrajnega zbora dne 25. aprila 1953 sprejel na 
podlagi 13. in 88. člena zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov tale 

ODLOK 
o razpise nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

St. 9, ki obsega celotno območje občinskega ljud- 
skega odbora Dolsko, ker je prenehal mandat Pla- 
nincu Francu, odhorniku okrajnega zbora, ki je bil 
izvoljen v i»j volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo dne 14. junija 1953. 
H 

Ta odiok se objavi v >Uradnem listu LRS< in na 
krajevno običajni način  v  volilni  enoti  št. 9. 

At. Pov 4/2-53 
Ljubljana, dne 25. aprila 1953. 

Predsednik   OLO: 
Miha  Berčič L  r. 
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11$. 
•••••• ljudski odbor Ljubljana okolica je na 

seji okrajnega zbora dne 25. aprila 1953 sprejel na 
podlagi 13 in 88. člena zakona o volitvah In odpo- 
klicu odbornikov ljudskih odborov tale 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

ät. 22, ki obsega občino Ig z območji VI., VIL, Vili ìD 
XI. občinske volilne enote z naselji: Dobravca, Kre- 
menica, Sarsko, Želimlje, Klada, Visoko, Zapotok, 
Skrllje, Golo in Selnik, ker je prenehal mandat 
Podlogarju Ivanu, odborniku okrajnega zbora, ki je 
bil izvoljen v tej volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo dne 14. junija 1953. 

• 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRSc in na 

krajevno običajni način v volilni enoti št. 22. 
Št. Pov 4/3-53 
Ljubljana, dne 25. aprila 1953. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič  L  r. 

116. 
Na podlagi 17 člena in 3. točke 64. člena zakona o 

okrajnih ljudskih odborih je Okrajni ljudski odbor 
Maribor okolica   na  seji okrajnega  zbora  in  zbora 
Poizvajalcev dne 4. februarja 1953 sprejel 

ODLOK 
o proračunu okraja Maribor okolica za leto 1953 

1. člen 
Proračun okraja Maribor okolica za leto 1953 s 

Prilogami obsega: 
1. okrajni proračun: 

z dohodki v znesku 276,891.000 din 
in  izdatki  v znesku 276.891.000 din 

2. predračune ustanov s samostojnim finansira- 
ranjem: 

z dohodki v znesku 40,418.000 din 
in izdatki v znesku 81,747.000 din 
ter  presežkom  izdatkov   v 

znesku 41,329.000 din 
2. člen 

Primanjkljaji v predračunih ustanov s samostoj- 
nim flnansiranjem v znesku 41,329.000 din se krijejo 
2 dotacijami iz okrajnega proračuna. 

3. člen 
Izdatki po proračunih občinskih ljudskih odborov 

s* krijejo z njihovimi lastnimi dohodki in z določeno 
udeležbo na okrajnih dohodkih, ki se zberejo na nji- 
hovem območju. Primanjkljaji pri dohodkih občin- 
skih ljudskih odborov, ki se ne krijejo z lastnimi do- 
toki in tudi ne z udeležbo na okrajnih dohodkih, 
Se krijejo z dotacijami iz okrajnega proračuna. 

Občinsjcim ljudskim odborom, ki ustvarijo na 
Svojem območju presežke na dohodnini od kmetov 
Preko določeno osnove za udeležbo, pripada 50% 
celotnega presežka, ne glede na določeni odstotek 
«deležbe. 

4. člen 
Okrajni ljudski odbor lahko po izkazani potrebi 

na predlog sveta za gospodarstvo spreminja odstotke 
Udeležbe   občinskih   ljudskih   odborov   na   okrajnih 
ohodkih s pridržkom, da se ne menja višina izdat- 

K°Vi določenih s proračunom. 

5. člen 
Izdatki za državno upravo se ne smejo povečati 

iz zneskov, ki so določeni za finansiranje prosvete 
in kulture in za finansiranje socialnega zdravstve- 
nega varstva ljudstva. 

6. člen 
Osnutki pravnih predpisov, katerih izvajanje 

predvideva večje ali nove proračunske izdatke, se mo- 
rajo poslati najprej v pritrditev svetu za gospodar- 
stvo okrajnega ljudskega odbora. 

7. člen 
Število uslužbenskih mest pri okrajnem ljudskem 

odboru in njegovih ustanovah se sme povečati samo 
s pritrditvijo republiškega Državnega sekretariata 
za proračun in državno administracijo. Nove nastavi- 
tve so dopustne samo v mejah sistematizacije, če so 
v ta namen zagotovljena v proračunu potrebna finanč- 
na sredstva. 

8. člen 
Svet za gospodarstvo ustavi izplačevanje osebnih 

prejemkov, ki aiso v skladu z zakonskimi predpisi. 
Če se pristojni odredb oda jalec ne strinja z ustano- 
vitvijo, odloči o tem računska komisija okrajnega 
ljudskega odbora. 

9. člen 
Računodajalci so za svoje delo odgovorni odred- 

bodajalcu za izvajanje predračuna in svetu za go- 
spodarstvo okrajnega ljudskega odbora 

10- člen 
Ta odlok velja od dneva, ko je bil sprejet, izvaja 

pa se od 1. januarja 1953. 
Št 1-1361/2-53 
Maribor, dne 4. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Stane škof 1. r. 

117. 
Na podlagi 3. točke 6*. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 
47. in 48. člena zakona o proračunih (Uradni list 
FLRJ, št. 58-570/51) izdaja Okrajni ljudski odbor 
Maribor okolica na II. skupni seji okrajnega zbora 
in zbora proizvajalcev dne 4. februarja 1953 

ODLOK 
o zaključnem  računu  Okrajnega ljudskega odbora 

Maribor okolica za leto 1951 

1. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki znašajo po 

proračunu Okrajnega ljudskega odbora Maribor 
okolica: 

dohodki    ,.r.„ .,.,,.. 98,273.103 din 
izdatki      85,715.633 din 
potrošeni dohodki za dotacije KLO     2,167.000 din 
presežek dohodkov 10,390.470 din 

2. člen 
Okrajni zaključni račun za leto 1951 obsega dose- 

žene dohodke in izvršene izdatke: 
a) po proračunu okrajnega  ljudskega odbora: 
dohodke     65,139.551 din 
Od teh   dohodkov   je   odstopljeno 
krajevnim ljudskim odborom kot 
dotacija           2,167.000 din 
proračunske izdatke OLO    ....   57,773,578 din 
presežek dohodkov     5,198.973 din 
b) po proračunih krajevnih ljudskih odborov: 
dohodke   1»•>•'•»•>•'».:*.'•>•.'•>•.•• 33,183.552 din 
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izdatke       .  .  .  .  . t.ji.u.K.a.K.i..t.   27,942.055 din 
presežek dohodkov ,.,-. -.-.T.?.-.• .>   5,191.497 din 

3. člen 
Potrjujejo se izvršeni izdatki po 33 členu uredbe 

o izvrševanju proračuna kakor tudi prekoračenje 
izvršenih izdatkov, ki je krito z lastnimi presežki 
dohodkov. 

4. člen 
Potrdi se zaključni račun okraja Maribor okolica 

za leto 1951, sestavljen po predpisih 39. člena uredbe 
o izvajanju proračuna. 

5. člen 

Okrajni  zaključni   račun   je   sestavni  del  tega 
odloka. 

6. člen 

Ta odlok velja takoj. 

Št. 1-1363/1-53 
Maribor, dne 4. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Stane škof 1. r. 

118. 

Na podlagi 9. točke 126. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni hst LRb, št. 19-89/52) rdz^luš.i 
predsednik Okrajnega ljudskega odbora Novo mesto odlok o okrajnem družbenem planu za leto 1953, ki 
je bil sprejet na skupni seji odbornikov obeh zborov Okrajnega ljudskega odbora Novo mesto dne 6. II. 
1953 na podlagi 16. člena in 3. točke 64, člena zakona o okrajnih ljudskih odborih ter 19. in 24. člena zakona 
O planskem vodstvu narodnega gospodarstva (Uradni list FLRJ, št. 58-659/51) in ki se glasi: 

ODLOK 
o okrajnem družbenem planu za leto 1953 

1. člen 
Potrjuje se družbeni plan okraja Novo mesto za leto 1953, ki se glasi: 

2. člen 
1. poglavje 

DRUŽBENI BRUTO PRODUKT 
po gospodarskih panogah in strokah 

Skupni  družbeni  bruto  produkt,   ki   bo  dosežen   v  letu  1953 ••••• skupno 33"« milijonov  dinaijev. 
Od tega bo dosežen v posame7nib gospodarskih  panogah   in   strokah   družbeni   bruto   produkt   v   na- 

slednjih zneskih in strukturi: 

Gospodarska panoga io »troka 
Družbeni 

bruto 
produkt 

Struktura 

Amortizacija Sklad plac Aknmni.icija 
in skladi 

Gospodarstvo okraja Novo mesto 
skupaj 

Industrija in rudarstvo 
skupaj 

111    Proizvodnja   in   razdeljevanje 
električne energije 

116   Proizvodnja  in oplemenitenje 
ter predelava nekovin 

119   Elektro industrija 
121 Industrija gradbenega materiala 
122 Lesna industrija 
124 Tekstilna industrija 
125 Industrija usnja in obutve 
127   Živilska industrija 
Kmetijstvo skupaj 

Državni sektor 
Zadružni sektor 
Privatni sektor 

Gozdarstvo skupaj 
Gradbeništvo skupaj 
Promet skupaj 
Trgovina skupaj 

Državni sektor 
Zadružni sektor 

Turizem in gostinstvo skupaj 
Državni sektor 
Zadružni sektor 
Privatni sektor 

Obrt skupaj 
Državni sektor 
Privatni sektor 
Zadružni sektor 

3,578.163 

831.846 

92.116 

vtisočih   dinarjev 
359.457 1.823.983 

58.881 

18.570 

101.680 

6.879 

1.194.743 

671.285 

66.667 

18.646 635 8.646 9.365 
5.097 259 1.728 3.110 
14.462 1.768 8.172 4.522 

102.938 19.667 35.403 47.868 
570.988 17.700 35.011 518.277 
20.328 264 5.280 14.784 
7.271 18 561 6.692 

1,745.873 92.137 1,417.840 235.896 
15.460 879 9.407 6.174 
18.743 1.455 11.154 6.134 

1,711.670 89.803 1,397.279 224.588 

92.060 13.280 42.003 36.777 
90.187 14.964 37.321 37.902 

340.282 168.910 72.694 98.678 

63.681 1.657 35.185 26.839 
34.114 1.346 16.900 15.868 

, 29.567 311 18.285 10.971 

40.341 2.906 20.082 17.353 
24.819 1.862 12.474 10.483 
1.894 204 648 1.042 

13.628 840 6.960 5.828 
173.893 6.702 97.178 70.013 
56.980 4.789 28.472 23.719 
12.221 530 5.874 5.817 

104.692 1.383 62.832 40.477 



URADNI LIST 
LJUDSKE REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik X Priloga k 14. kosu z dne 14. maja 1953 Štev. 14 

Opozorilo 
1 

V naši založbi je v prodaji zelo praktičen obrazec o organizaciji 
naše državne uprave, in sicer: 
SHEMA ZVEZNIH ORGANOV OBLASTI in 
SHEMA ORGANOV OBLASTI LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE. 

Cena vsak po 10 din. 
STATISTIČNI REPERTORIJ  (D. Vogelnik in M Blejec). Cena 100 din 

V tisku je: 
SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1952 

Razglasi in objave 
Sprememba rodbinskega imena 
St. IV-1482/1-52 3310 

Z odločbo Ministrstva za notra- 
nje zadeve LRS, št. IV-1482/1 z dne 
L IV. 1952 je bila na podlagi 21. 
člena zakona o osebnih imenih do- 
voljena sprememba imena Vukovu 
Robertu, roi. 11. V. 1951 v Korltni- 
ci v >M a r k o«. 

Ministrstvo za  notranje zadeve 
LRS 

St.   IV—2119/1-53 3790 
Z odločbo Državnega sekreta- 

riata za notranje zadeve LRS, št. 
IV-2119/1-53 z dne 23. aprila 1953 
je bila na podlagi 31. 'člena zakona 
o osebnih imenih dovoljena spre- 
giemba osebnega imena Pekleniku 
Francu, roj. 28. VI. 1929 v Horjulu, 
v rodbinsko ime >B e r č a ne. 

Državni sekretariat 
za   notranje  zadeve   LRS 

D št. 13550 P-1953 3944 
Sprememba poštnega okoliša 
Od  17. maja 1953 dalje bo pošta 

Strnišče    poslovala    pod    nazivom 
Kidričevo,  pomožna  postta  La- 
vrica pa pod nazivom Daljna vas. 

Direkcija   pošte,   telegrafa 
in  telefona,  Ljubljana 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

?47. 
Vpisi 

Besedilo:   Elektrarna,  Dravograd. 
Poslovni predmet; Proizvodnja 

električne energije v sklopu Elek- 
troenergetskega   sistema   Slovenije. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LR 
Slovenije, odločba št. II-1135/1-52 z 
dl»e 25. XI. 1932. 

Za podjetje podpisujejo: 
Vilic Alojz, direktor, samostojno, 

v obsegu zak. pooblastil in pravil 
podjetja; ing. Raspolič Anton, obra- 
tovodja, sopodpisuje tehnične listi- 
ne, v odsotnosti direktorja pa pod- 
pisuje v istem obsegu; Križevnik 
Ivo, pomočnik obratovodje, podpi- 
suje listine v odsotnosti direktorja 
in obratovodje, v istem obsegu kot 
direktor; Šendorfer Ciril, računo- 
vodja, sopodpisuje listine po 47. 
členu szdgp in Rozman Ivan, fi- 
nančni knjigovodja, sopodpisuje v 
odsotnosti računovodje, v istem ob- 
segu. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS,  Ljubljana 

dne 7. aprila 1953. 
Št.  III-274/3-1953 1852 

748. 
Besedilo: Salon ženske in moške 

mode, Ljubljana (Miklošičeva 7). 
Poslovni predmet: Vsa krojaška 

dela moške in ženske obleke. 
Ustanovitelj podjetja: MLO glav- 

nega mesta Ljubljana, odločba Tajn 
št. 97/53 z dne 15. I. 1953. 

Organ gospodarske uprave: Svet 
za gospodarstvo MLO gl. mesta 
Ljubljana. 

Za podjetje podpisujeta: 
Puc Ivan, poslovodja, samostojno, 

v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja; Kragelj Cilka, 
knjigovodja, ki sopodpisuje listine 
po 47. členu szdgp. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 25. aprila 1953. 
G-št. 3031/53 1920 

749. 
Besedilo: >Kolarstvoc Občinskega 

LO Peirovče. 
Poslovni predmet: Proizvodnja 

kolarskih in lesno galanterijskih 
proizvodov s kovaštvom in podkov- 
stvom, ter z vsemi zadevami, ki so 
v  neposredni   zvezi  s proizvodnjo. 

Ustanovitelj In gospodarski uprav- 
ni organ podjetja: Obč. LO Petrov- 
ce, odločba št. 22-79/1 z dne 23. VIL 
1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Robas  Anton,  upravnik, Dečmaa 

Zorica,    knjigovodja,   po  zakonitih 
pooblastilih in pravilih podjetja. 

OLO Celje okolica, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 25. februarja 1953. 

Št. •-1/97-55 1449 
"50. 

Besedilo: Občinska pekama. Zreče. 
Poslovni predmet: Peka In pro- 

daja kruha. 
Ustanovitelj in gospodarski uprav- 

ni organ podjetja: Obč. LO Zreče, 
<. -Hočba št. 19/1 z dne 8. I. 1953. 

Za podjetje podpisuje: 
Marčič   Adolf,    upravnik,    samo- 

stojno, po- zakonitih pooblastilih. 
OLO Celje okolica, 

oddelek za gospodarstvo, 
dne 24. marca 1953. 

Št.  II-1/98-1953. 1645 
751. 

Besedilo: Radio delavnica, Ajdov- 
ščina (Prešernova 21). 

Posilovni predmet: Popravljanje 
radijskih aparatov in vsa dela t« 
stroke. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj podjetja: LO mestne občine Aj- 
dovščina, odločba št. 3047 z dne 30. 
XII 1932. 

Za podjetje podpisujeta: 
Bavčar Marjan, upravnik, in Be- 

nevol Rado, namestnik, samostojno 
in po danih pooblastilih. 
OLO Gorica, odd. za gospodarstvo 

dne 29. marca 1953. 
Št. II/2-105/45-53 1705 

752. 
Besedilo: »Planikac, industrija 

obutve, Kranj. 
Poslovni predmet: Strojno in roč- 

no izdelovanje obutve na industrij- 
ski način, izdelovanje usnjene kon- 
fekcije, popravilo 'čevljarskih stro- 
jev. 

Ustanovitelj podjetja: Ljudski 
odbor mestne občine Kranj. 

Organ gospodarske uprave: Svet 
za gospodarstvo LO MO Kranj. 

Za podjetje podpisujeta: 
Verbič Andrej, direktor, Paternoi- 

ster Dinko, glavni  računovodja. 
LO MO Kranj, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 7. aprila 1953. 

Št. 1487 1823 
753. 

Besedilo: >Zidarstvo, tesarstvo«. 
Preddvor, 

Poslovni predmet: Vsa dela zidar- 
ske in tesarske stroke od novih gra- 
denj do popravil. 

Ustanovitelj podjetja: Obč. LO 
Preddvor, odločba št. 102/1 z dne 
19. II. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Tičar Jože, samostojno, v obsegu 

zakonitih pooblastil in pravil pod- 
jetja, ia Matjašič Pepoa, knjieovod- 
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ja,  ki sopodpisuje listine finančne- 
ga pomena po 47. členu szdgp. 
OLO  Kranj,  odd.  za  gospodarstvo 

dne 24. marca 1953. 
Št. 1880/2-53 1669 

754. 
besedilo: Mestna vrtnarija v Gor- 

nji Radgoni. 
Poslovni predmet: Proizvodnja in 

prodaja vrtnarskih izdelkov, plete- 
nje pogrebnih vencev, urejanje 
grobov   na pokopališču. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: LO mestne občine Gornja 
Rarigona. 

Za   podjetje  podpisujeta: 
Senekovlč Ivan, upravnik, in Kau- 

čič Lojzka, knjigovodja, skupaj, po 
zakonitih uooblastilih. 
OLO Ljutomer, odd. za gospodarstvo 

dne 24. aprila 1953. 
Št. 11-1862/153 1917 

735. 
Besedilo: Občinsko kleparsko 

podjetje, Dol. Toplice. 
Poslovni predmet: Izdelava kle- 

parskih predmetov, kleparska mon- 
ta "na dela In popravila. 

iJstanovitelj in gospodarski vodi- 
telj podjetja: Obč. LO Dol. To- 
plice, odločba z dne 2. II. 1953. 

Za podjetje podpisujejo: 
Osana Ignac, poslovodja, v vseh 

zadevah po 47. členu szdgp, skupaj 
z blagajnikom Mrčunom Francem; 
v odsotnosti sopodpisuje predsednik 
Obč. LO sobar Franc. 

OLO Novo  mesto, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 8. aprila  1953. 
Št. II-3325/1-53 1779 

756. 
Besedilo: Obrtno podjetje »Elek- 

trckrom« — Postojna, Vojkova 13. 
Poslovni    predmet:     Izdelovanje, 

E opravljanje in prodaja elektrome- 
aničnega in temu sorodnega mate- 

riala ter galvanizacija, nakup in 
prodaja glasbil in radijskih apara- 
tov ter njim pripadajočih delov. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni 
odbor »Ljudske tehnike« v Postojni 
sklep z dne 22. I, 1955. 

Za  podjetje podpisujeta: 
Milharčič Anton, upravnik, samo- 

stojno v mejah zakonskih poobla- 
stil in pravil podjetja Ivančič Ema, 
knjigovodja, po 47. členu szdgp. 
OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 

dne 12. marca 1953. 
UP it. 415-96/67 1614 

757. 
Besedilo: Državno trgovsko pod- 

jetje >Naša knjiga«, Hrastnik (170). 
Poslovni predmet: Nakup in pro- 

daja knjig ter šolskih In drugih 
pisarniških potrebščin. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj podjetja: LO MO Hrastnik. 

Za podjetje podpisujeta: 
Sihur Alojzija, poslovodja, sku- 

paj s Kenkom Jožetom, v okviru 
zakonskih pooblastil. 
OLO Trbovlje, odd. za gospodarstvo 

dne 18. aprila 1958. 
Št 2402/1-53 1844 

Spremembe 
758. 

Besedilo: »Kmetijski magacin«, 
Ljubljana. 

Vpiše se Trene Ferdinand, šef od- 
delka za zastopstvo in uvoz, ki pod- 
pisuje v odsotnosti direktorja, v 
istem obsegu. 

Pri že registriranih podpisnikih 
Bukovcu Janku, ekonomistu, in 
Snoju Antonu, komercialistu, se 
spremeni pooblastilo za podpisova- 
nje tako, da podpisujeta v odsot- 
nosti direktorja in šefa oddelka za 
zastopstva in uvoz, v istem obsegu 
kot direktor. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 11. aprila 1953. 
Št. III-10O/2-1953 1657 

759. 
Besedilo: Lesno industrijsko pod- 

jetje, Nazarje. 
Izbriše se Cerar Ladislav in vpiše 
Blagojevič  Borisav,   računovodja, 

ki sopodpisuje listine po 47. členu 
szdgp. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 11. aprila 1933. 
Št. •-344/2-1953 1854 

760. 
Besedilo: »Intertrade«, podjetje 

za mednarodno trgovino, Ljub- 
ljana. 

Pri registriranem Hellerju Ivanu 
se izbriše položaj računovodje in 
pooblastilo za podpisovanje listin, 
navedenih v 47. 'členu szdgp. Kot 
namestnik direktorja pa podpisuje 
nespremenjeno. 

Vpiše se Trobec Adalbert, računo- 
vodja, ki sopodpisuje listine po 47. 
•členu szdgp. 

Št. III-271/1-1953 1855 
Besedilo: Elektrarna Moste, Mo- 

ste pri Žirovnici. 
Izbrišeta se Jakäe Janez in Pšeni- 

ca Janko ter vpišeta: 
Pšenica Janko, direktor, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zak. 
pooblastil in pravil podjetja; ing. 
Gole Ivan, nadzorni inženir, ki pod- 
pisuje v odsotnosti direktorja, v 
Istem obsegu, razen personalnih za- 
dev. 

Št. 111-357/1-1953 1856 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 13. aprila 1953. 
761. 

Besedilo:  železarna, Jesenice. 
Izbriše se ing. Černivec Sergej In 

vpiše 
ing. Rebek Konstantin, v. d. teh- 

ničnega direktorja, ki podpisuje v 
obsegu pooblastil, določenih od di- 
rektorja; v odsotnosti direktorja pa 
podpisuje v istem obsegu. 
Državni sekretariat za proračun In 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 17. aprila 1953. 
Št •-356/2-1933 1858 

762. 
Besedilo: Bombažna predilnica in 

tkalnica, Tržič. 
Izbriše se ing. Smolik Franc, teh- 

nični vodja. 
Državni sekretariat za proračun In 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 20. aprila 1953. 
Št. III-293/3-1953 1859 

763. 
Besedilo: Tovarna učil, Črnomelj- 
Izbriše se Smrekar Vinko in vpi- 

še 
Smrtnik Tončka, finančni knjigo- 

vodja, ki sopodpisuje v odsotnosti 
računovodje, v istem obsegu. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 21. aprila 1953. 
Št. IH-377/2-1953 1860 

764. 
Besedilo: Pekarna »Bežigrad«/ 

Ljubljana, Medvedova 38. 
Podjetje se je preselilo. Sedež je 

odslej:   Ljubljana,   Parmova   37/III. 
G-št.  2959/53 1922 

Besedilo:    Kamnoseško    podjetje 
»Marmor«, Ljubljana, Resljeva 30. 

Izbriše se Borštnar Anton ter 
vpiše 

Valant Janko, upravnik, ki podpi- 
suje samostojno, v obsegu zakoni- 
tih pooblastil In pravil podjetja. 

G št. 2960/53 1923 
MLO glavnega mesta Ljubljana, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 23. aprila 1953. 

765. 
Besedilo: Kristali ja, Celje. 
Poslovni predmet odslej: Prodaja 

na drobno in na debelo ter Izvrše- 
vanje   steklarskih    in    keramičnih 
uslug. 

Vpiše se nova poslovalnica: Celje, 
Lilekova 4. 

Št.  •-1390/1-53 1886 
Besedilo: Tkanina — galanterija, 

Celje. 
Izbriše se Stojan Franjo ter vpiše 
Uršič Jože, nižji komercialist, ki 

podpisuje  v  odsotnosti   direktorjia 
vse listine z enakim pooblastilom. 

Št. H-3199/1-53 1885 
Besedilo: Vesna, Celje. 
Pri .poslovnem predmetu se vpiše 

še prodaja vseh vrst tekstilnih iz- 
delkov. 

Št H-1187/1-53 1884 
MLO Celje, odd. za gospodarstvo 

dne 23. aprila 1953. 
766. 

Besedilo: »Elektrožaga« KLO Go- 
tovi je. 

Besedilo odslej: Elektrožaga« 
Obč. LO Žalec. 

Izbrišejo se Jošt Anton, Kočevar 
Alojz in Antloga Franc ter vpišeta: 

Zupanič Jože, upravnik, Zupane 
Vinko, predsednik upr. odbora, ki 
podpisujeta po zakonitih pooblasti- 
lih in pravilih podjetja. 

OLO Celje okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 2. marca 19?3. 
Št, H-3877/89-52 1556 
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767. 
Besedilo:     »Žagarsko     podjetje« 

KLO Rimske Toplice. 
. Besedilo: odslej:    >Žagarsko pod- 
jetje« Obč. LO Rimske Toplice. 

Vpišeta se: 
Zupane    Alojz,     poslovodja,    in 

Mastnak     Silva,    knjigovodja,    ki 
podpisujeta po zak. pooblastilih. 

OLO Celje okolica, 
oddelek  za  gospodarstvo 

dne 7. marca 1953. 
Št.  11-3877/16-1952 1522 

?68. 
Besedilo: »Čevljarstvo« KLO Fran- 

kolovo. 
Besedilo odslej: »čevljarstvo« 

Obč. LO Frankolovo. 
Izbrišeta se Čretnik Karel In Je- 

reb Franc ter vpišeta: 
Skoberne Viktor poslovodja, in 

Hrovat Rudi, sopodpisnik, ki podpi- 
sujeta po zakonitih pooblastilih in 
pravilih podjetja. 

Št. II-1/156-1953 1606 
Besedilo: »Krojaštvo« KLO Fran- 

kolovo. 
Besedilo odslej: »Krojaštvo« Obč. 

LO Frankolovo. 
Izbrišeta se skoberne Karel in 

stukelj   Vida   ter   vpišeta: 
Komplet Silvo, poslovodja. Ribič 

Stefan, član, ki podpisujeta po za- 
konitih pooblastilih. 

Št. II-1/157-1953 1605 
OLO Celje okolica, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 17. marca 1953. 

Î69. 
Besedilo:    Krajevno gospodarsko 

podjetje »Pesek«, Frankolovo. 
, Besedilo   odslej:   Občinsko   pod- 
jetje »Pesek«, Frankolovo. 

Izbrišejo je Jakob Anton, Srebot 
J rane, štukelj Vida in Bračič Ivan 
ter vpišejo: 

Bračič Ivan, poslovodja, Jakob 
Franc, delovodja, Ribič Štefan, član, 
ki podpisujejo po zakonitih poobla- 
stilih. 

Št. II-1/158-1953 1604 
Besedilo: Krajevno remontno 

Podjetje »Obnova«, Frankolovo. 
Besedilo odslej: Občinsko re- 

jnontno podjetje »Obnova«, Fran- 
kolovo. 

Izbrišeta se Okrožnik Ivan in 
"oršek   Franc   ter  vpišeta: 

Vrenko Karel, poslovodja, Hro- 
vat Rudi, član, ki podpisujeta po 
zakonitih pooblastilih. 

Št. II-1/159-1953 1603 
OLO Celje okolica, 

oddelek  za  gospodarstvo 
_ dne 18. marca 1953. 

0 Besedilo: »Ključavničarstvo« KLO 
«ogatec. 
0 "odjetje je z odločbo Obč. LO 
Rogatec z dne 15. VIII. 1952 prešlo 
T likvidacijo. 
. Za podjetje v likvidaciji podpisu- 
jejo: Kobi Vladimir, Želcznik Franc 
•n Lindner Andrej. 

Št.  11-4669/25-1952 1891 
Besedilo: »Zdraviliško-gostinsko 

Podjetje«, Rogaška Slatina. 

Poslovni predmet odslej: Zdravi- 
liško-gostinske storitve, razpečeva- 
nje mineralne vode in proizvodnja 
brezalkoholnih pijač z mineralno 
vodo. 

Št 11-1/226-1953 1868 
Besedilo: »Zdraviliško-gostinsko 

podjetje«, Rogaška Slatina. 
Izbriše se Poč Ivan in vpiše Kovač 

Ivan, direktor, ki podpisuje po za- 
konitih pooblastilih. 

Št. II-1/170-1953 1867 
OLO Celje okolica, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 23. aprila 1953. 

771. 
Besedilo: Krajevno čevljarstvo, 

Zbelovo. 
Besedilo     odslej:     »čevljarstvo« 

Obč. LO Loče. 
Vpišeta se: 
Korošec   Marija,   računovodja,   in 

Kolar Stanka, knjigovodja, ki pod- 
pisujeta   po   zakoniti!)   pooblastilih, 

št. II-1/20S-1953 1936 
Besedilo: Krajevna mesarija, Zreče. 
Besedilo odslej: Občinska mesa- 

rija, Zreče. 
Izbriše se Zupan Anton in vpiše: 
Marcie Adolf, upravnik, ki pod- 

pisuje po zakonitih pooblastilih. 
Št.  II-1/206-1953 1957 

OLO Celje okolica, 
oddelek za gospodarstvo, 

dne 28. aprila 1933. 
772. 

Besedilo: Krajevna gostilna, Selo. 
Besedilo   odslej:    Gostilna    »Gro- 

zdić«, Selo. 
Gospodarski voditelj odslej: Obč. 

LO Črnlče 
Izbrišeta se Pišot Melanija in 

Menno!ja Josip ter vpišejo: 
Mermolja Alenka, upravnik, Ker- 

koč Ljubica, knjigovodja, ki pod- 
pisujeta skupaj» v odsotnosti so- 
podpisuje  Brankovič  Miro, 

Št.  II/2-105-53 1538 
Besedilo: Krajevna gostilna, Ba- 

tnje. 
Besedilo odslej: Gostilna »Pri 

lovcu«, Batuje. 
Gospodarski voditelj odslej: Obč. 

LO Črniče. 
Izbriše se Bavčar Angel ter vpi- 

šeta-. 
Krkoč Ljubica, knjigovodja, in 

Brankovič Miro, ki sopodpisuje v 
odsotnosti knjigovodje. 

Št.   II/2-105/34-53 1541 
OLO Gorica, odd. za gospodarstvo, 

dne 11. marca 1953. 
773. 

Besedilo: Krajevna gostilna, Kam- 
nje. 

Besedilo odslej: Gostilna »Sivi 
Čaven«, Knmnje. 

Gospodarski voditelj odslej: Obč. 
LO črniče. 

Izbrišeta se Vodopivec Anton in 
Bratina Franc ter vpišejo: 

Vodopivec Bernard, upravnik, Kr- 
koč Ljubica, knjigovodja, ki pod- 
pisujeta skupaj, v odsotnosti enega 
od teh sopodpisuje Brankovič Miro. 
OLO Gorica, oda. za gospodarstvo, 

dne 12. marca 1933. 
Št •2-105/36-53 1539 

774. 
Besedilo: Krajevna krojaška de- 

lavnica  št. Vid. 
Besedilo: odslej: Krojaška delav- 

aica, Podnanos. 
Gospodarski upravni voditelj od- 

slej: Obč. LO Vipava. 
Izbriše se Božič Vladimir ter 

vpiše 
Štemberger Bernardo, pomožni 

knjigovodja. 
OLO Gorica, odd. za gospodarstvo 

dne 1. aprila 1953. 
II/2-105/47-53 1736 

775. 
Besedilo: Zivinopromet, Gorica. 
Besedilo     odslej:     Zivinopromet, 

Gonca v Novi Gorici. 
Poslovni predmet: Klanje živine, 

predelava mesnih izdelkov, odkup in 
prodaja živine, mesa, živinskih pro- 
izvodov in mesnih izdelkov. 
OLO Gorica, odd. za gospodarstvo 

dne 21. aprila 1953. 
Št. H/2-105/14-53 1S69 

776. 
Besedilo:    Trgovsko podjetje  na 

malo • veliko, Ribnica na DoL 
Izbriše se Kralj Franjo in  vpiše: 
Tomšič Jože, direktor. 

OLO Kočevje, odd. za gospodarstvo, 
dne 27. aprila 1953. 

Št.  1021/1-53 1967 
777. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Pre- 
hrana«, Kranj. 

Poslovni predmet odslej: Nakup 
in prodaja na drobno živil, sadja, 
zelenjave, poljskih pridelkov in go- 
spodinjskih potrebščin ter trgovina 
s tobačnimi izdelki, vžigalicami In 
cigaretnim papirjem. 

Št. 4267 1901 
LO MO Kranj, odd. za gospodarstvo 

dne 24. aprila 1953. 
7<8. 
. Besedilo:   Mestno  gradbeno  pod- 
jetje, Kranj. 

Vpiše  se obrat:  Delavsko  usluž- 
benska menza »Megrad«, Kranj. 
LO MO Kranj, odd. za gospodarstvo 

dne 14. aprila 1953. 
??9 Št. 1359 1822 

Besedilo: Opekarna, Kranj. 
Vpise se Kovačič Janko,  računo- 

vodja. 
LO MO Kranj, odd. •• gospodarstvo 

dne 5. maja 1953. 

780. Št- 134° I996 

Besedilo: Mestni brivsko-Irizerski 
salon (Litija). 

Izbriše se Pikel Milena in vpiše: 
Novak  Minka,  knjigovodja. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo, 

dne 17. marca 1953. 
VH-št. 24/35-1953 1633 

Besedilo: Trgovsko podjetje, Le* 
gatec       , 

Izbrišejo se Lenarčič Ciril, Tro- 
ven Jakob in Baje Mimi ter vpi- 
šejo: 
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Trevan Jakob, upravnik, Arhar 
Drago, namestnik, Ožbolt Danica, 
knjigovodja. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 4. aprila 1953. 
Št. VH-24/86-1953 1866 

782. 
Besedilo: Krajevna splošna meha- 

nična delavnica, Radgona. 
Besedilo odslej: Avtoremont, Gor- 

nja Radgona. 
Izbrišeta se Toplak Anton in Zo- 

ster Mihael ter vpišejo: 
Kočar Drago, upravnik, Petrič 

Hubert, fakturist in skladiščnik, 
Grosman Vinko, predsednik delav- 
skega sveta, ki podpisujejo za pod- 
jetje vedno po dva in dva skupaj. 
OLO Ljutomer, odd. za gospodarstvo 

dne 22. aprila 1955. 
Št. II 1529/1-55 1876 

783. 
Besedilo:   Mestno   mizarsko   pod- 

jetje, Ljutomer. 
Izbriše se  Rajh  Ivan in  vpiše: 
Beg   Stanislav,    knjigovodja,   ki 

sopoapisuje   listine  finančnega  po- 
mena. 

Poslovni predmet odslej: Pleskar- 
ska, črkoslikarska, sobosllkarska 
dela in  storitve. 
OLO Ljutomer, odd. za gospodarstvo, 

dne 25. aprila 1953. 
SU  II-19S6/153 1918 

784. 
Ì3esedilo: Tovarna perila »Mura«, 

M. Sobota. 
Vpiše se 
Ficko Franc, direktor, ki podpisuje 

samostojno;   listine  finančnega  po- 
mena sopoapisuje Hakl  Viljem, fi- 
nančno komercialni vodja podjetja. 

OLO Murska Sobota, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 18. aprtla 1953. 
Št. II 5870/2-53 1839 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

Vpisi 
785. 

Besedilo: Otroške jasli »Janina«, 
Kranj. 

Naloge ustanove: Nega dojenčkov 
in otrok do 3 let starosti. 

Ustanovitelj ustanove: Ljudski 
odbor mestne občine Kranj, od- 
ločba št. 3228/1 z dnf 24. IX. 1952. 

Ustanova spada pod upravo sveta 
za kulturo in prosveto LO MO Kranj 
(sveta za gospodarstvo in komunal- 
ne zadeve LÖMO Kranj). 
LO MO Kranj, odd. za gospodarstvo, 

dne 22. aprila 1953. 
Št. 3228 1905 

786. 
Besedilo: »Okrajna lekarna« r 

Kostanjevici. 
Naloge ustanove so: Izdelovanje 

*i*avü    po     zdravniških     recep- 

tih, nakup in prodaja sanitetnega 
in veterinarskega blaga, specialitet 
in kemikalij v obsegu svojega ob- 
močja. 

Ustanovitelj ustanove: OLO Kr- 
ško, odločba št. 4377/1 z dne 4. IX. 
1953. 

Organ, pod katerega vodstvo spa- 
da ustanova: Svet za ljudsko zdrav- 
stvo in soc. politiko pri OLO Kr- 
ško. 

Za ustanovo podpisuje: 
Mr. Fon Emilija, upravnik, in Ke- 

rin Anka, računovodja, skupaj v 
vseh zadevah. 
OLO Krško, odd. za gospodarstvo 

dne 22. aprila 1953. 
Št. 5622/1-1953 1880 

787. 
Besedilo: Okrajna lekarna v Bre- 

žicah. 
Naloge ustanove so: Izdelovanje 

zdravil po zdravniških receptih, na- 
kup in prodaja sanitetnega in vete- 
rinarskega blaga, specialitet in ke- 
mikalij  v obsegu svojega območja. 

Ustanovitelj ustanove, OLO Kr- 
ško, odločba št. 4377 z dne 4. IX. 
1953. 

Organ, pod katerega vodstvo spa- 
da ustanova: Svet za ljudsko zdrav- 
stvo in soc. politiko pri OLO Kr- 
ško. 

Za ustanovo podpisuje: 
Mr. ph. Oršinić Oto, samostojno. 

OLO Krško, odd. za gospodarstvo 
dno 27. aprila 1953. 

Št. 5793/1-1953 1914 
788. 

Besedilo: Okrajna lekarna • Sev- 
nici. 

Naloge ustanove so: Izdelovanje 
zdravil po zdravniških receptih, na- 
kup in prodaja sanitetnega in vete- 
rinarskega blaga, specialitet in ke- 
mikalij v obsegu svojega območja. 

Ustanovitelj ustanove, OLO Kr- 
ško, odločba št. 4377 z dne 4. IV. 
1953. 

Organ, pod katerega vodstvo spa- 
da ustanova: Svet za ljudsko zdrav- 
stvo in soc. politiko pri OLO Kr- 
ško. 

Za ustanovo podpisuje: 
Žumer Albin, upravnik, skupaj s 

knjigovodjem Zvegllč Maro. 
OLO  Krško, odd.  za  gospodarstvo 

dne 27. aprila 1953. 
Št. 5919/1-1953 1915 

789. 
Besedilo: Kino Mislinja. 
Poslovni    predmet:    Predvajanje 

filmov. 
Ustanovitelj ustanove s samo- 

stojnim finansiranjem je Obč. LO 
Mislinja. 

Organ gospodarske uprave: Obč. 
LO Mislinja. 

Za ustanovo podpisuje: 
Kolar Adolf, upravnik. 

OLO Slovenj Gradec, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 18. aprila 1953. 
Št. 11/V-137/91-» 1873 

Zadružni register 

Vpisi 
244. 

Besedilo: »Agrotehnika, eksport- 
import«, Ljubljana. 

Po sklepu seje izvršnega odbora 
Glavne zadružne zveze LRS 18. III. 
1953 in odločbe predsedstva Glavne 
zadružne zveze LRS, št. 10/61 z dne 
14. IV, 1933 se je ustanovilo podjetje 
za nedoločen čas. 

Poslovni predmet: a) izvaža kme- 
tijske, živalske, gozdarske in lesno- 
industrijske proizvode ter izdelke 
domače obrti, uvaža stroje za kme- 
tijsko in gozdarsko proizvodnjo ter 
strojno službo, plemensko živino, 
reprodukcijska sredstva in drugo za 
kmetijske zadružne organizacije; b) 
opravlja servisno službo; c) s pred- 
meti pod a) domače in tuje proiz- 
vodnje in z gradbenim materialom 
posluje tudi na notranjem tržišču 
ter opravlja kompenzacijske in re- 
eksportne posle z Inozemstvom. Po- 
sluje samostojno kot komisionar ali 
agent In ustanavlja lahko tudi svo- 
je poslovalnice. 

S podjetjem so se spojila: »Agro- 
servis«, Ljubljana; Zadružno pod- 
jetje za Izvoz in izvoz »Kooperativa- 
Slovenija«, Ljubljana; Zadružno iz- 
vozno podjetje »Živinoeksport«, 
Ljubljana; »Agrotehnika«, uvozno 
podjetje za oskrbo zadružnega kme- 
tijstva, Ljubljana in Zadružna tr- 
govska agencija Slovenija, Ljub- 
ljana. 

Organ    gospodarske    uprave    je 
Glavna zadružna zveza LRS v Ljub- 
ljani. 

.   Za podjetje  podpisujejo: 
Žagar Zoran, direktor, Ljubljana, 

Pleteršnikova 13, v odsotnosti ga 
nadomešča v okviru pooblastil u. c- 
eden le-teh: Turk Anton, Rimska 
21a, ing. Bajec Viktor, Židovska ste- 
za 2, Mohorič Stane, Bogišičeva b, 
Globokar Ivan, Stožice 20, Kotnik 
Jože, Titova 29, vsi v Ljubljani; X 
zadevah finančnega pomena sopod- 
pisuje Rožet Anton, računovodja, 
Ljubljana, Pražakova 11. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 24. aprila 1953. 

Zt 4/53 — Zadr VIII 98/1    37*0 
245. 

Besedilo: Podjetje OZZ Ljubljana 
okolica »Mleko« v Kamniku. 

Na podlagi sklepa in pooblastila 
občnega zbora Okrajne zadružne 
zveze Ljubljana okolica z dne 25. 
III. 1953 in odločbe upravnega od- 
bora OZZ Ljubljana okolica z dne 
15. IV. 1953, št. 125/1 je bilo podjetje 
ustanovljeno za nedoločen čas. 

Poslovni predmet je odkup in pro- 
daja ter predelava mleka za lastni 
račun. 

* Podjetje je zadružno in je pod 
upravo Okrajne zadružne zveze 
Ljubljana okolica v Ljubljani. 

i 



t 14 _ 14. V. 1953 URADNI LIST Siran 145 

Upravnika podjetja in računovod- 
jo imenuje ÖZZ Ljubljana okolica. 

Za podjetje podpisujeta: 
Grošelj Anton, kmet, Radomlje 

11, upravnik, Breznik Jožefa, knji- 
govodja, Ihan 59. 

Okrožno sodi'"J  V Ljubljani 
dne 28. aprila 1953. 

Zt 7/53 - Zadr VIII 100/1    3789 
246. 

Besedilo: Mizarska proizvajalna 
zadruga z o. j., Žiri. 

Zadruga je bila ustanovljena 12. 
L 1953 in deluje po potrjenih pra- 
vilih. Delež znaša 1J00 din. Vsak 
zadružnik jamči za obveznosti za- 
druge s petkratnim zneskom obvez- 
nega deleža. Upravni odbor sestav- 
lja 3 do 9 članov. Za zadrugo pod- 
pisujeta predsednik in tajnik, v od- 
s' ' .osti enega od teb sopodpisuje 
poslovodja  zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Oblak Vital, Selo 17, Pivk Anton, 

Selo 19, Erznožnik Anton, Dobra- 
ceva 16, Eniko Rudolf, Mrzli vrh 6, 
mizarski pomočniki. Upravnik za- 
druge je Miklavčič Franc, mizarski 
mojster, Selo 31. 

Okrožno sodišče v Ljubljani • 
dne 28. aprila 1953: 

Zt 5/53-ZadrVIII 99/1      3788 
247. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o- 
J-, Brezje. 

Ustanovni zbor je bil 8. III. 1953 
Upravni odbor šteje 9 do 11 čla- 

nov. 
Člani upravnega odbora so: 
Petrov«    Simon,    upok.    učitelj, 

Brezje,   predsednik;   Lorbek    Vili, 
kmet,  Docoše,   podpredsednik,   Ro- 
Jker   Justina,   uslužbenec,   Brezje, 
jajnik, Ferlinc Avgust, Uršič Justin, 
kmeta, Miki Ivan, upokojenec, Brez- 
je, Lorbek Jože, kmet, Dogoše, Leš- 
nik Ivan, uslužbenec, Brezje, Dušej 
Mihael, uslužbenec,  Brezje, odbor- 
niki. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 31. marca 1953. 

Zadr VI 139 3157 
348. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
\J., Dolina. 

Ustanovni zbor je bil 28. II. 1953. 
Upravni odbor Šteje 7 članov. 
Člani upravnega odbora so: 

. Gornjec Štefan, predsednik, Ador- 
na Franc,   tajnik,   Toi Josip,   Kiš 
^ranc,   Bažika Štefan,   Kiš Štefan, 
'°t Ludvik, kmetje, Dolina. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 18. aprila 1953. 

Zadr IV 21 3593 

Spremembe 
849. 

Besedilo: Kmetijska zadruga, še- 

iQ-Ìa °bčnem zboru zadruge 8. II. 
lv^3 so bilà sprejeta nova pravila 

Besedilo odslej: Kmetijska zadrn- 
*V,°- j. v šeščah. 

zadruga šešče pri Preboldu ob- 
Ì4& .področja: šešče, Motke in št. 
•-ovrenc   ter   deluje   po   potrjenih. 

pravilih. Pristopnina znaša 50 din, 
delež 1000 din. Lahko se vplača- tudi 
več deležev. Družinski delež znaša 
200 din. Vsak član odgovarja za ob- 
veznosti zadruge z tokratnim zne- 
skom enkratnega deleža. Upravni 
odbor šteje 7 do 9 članov. 

Izbrišejo se Derča Franc, Rogl 
Ferdo, Randl Edi, Randl Jože, Bu- 
kovec Simon, Privšek Franc, Gren- 
ko Anton in vpišejo novi 'člani 
upravnega odbora: 

Sopotnik Franc, Jurak Jože. kme- 
ta, Cijan Vinko, delavec šešče, 
Podbevšek Ivan, kmet, Šentlovrenc, 
Potočnik Anton, tekst, mojster, še- 
šče, Završnik Franc, Šentlovrenc, 
Poteko Vinko, Matke, kmeta 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 8. aprila 1953. 

Zadr VIII 19/7 3330 
250. 

Besedilo: Kmetijska zadruga, Jur- 
klošter. 

Na občnem zboru 15, II. 1953 so 
se spremenila zadružna pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z c. j., Jurklošter. 

Zadruga obsega poleg Jurkloštra 
še vasi: Mišji dol, Polana, Paneče, 
del Marijine vasi, Gorelce, Lahov 
graben in deluje Po potrjenih pra- 
vilih. Zadružni delež znaša 500 di- 
narjev, vsak zadružnik jamči za 
obveznosti zadruge z lOkratnim zne- 
skom svojega enkratnega deleža. 
Upravni odbor šteje 5 do 7 'članov. 
Za zadrugo podpisujejo po dva čla- 
na upravnega odbora. 

Izbrišejo se Beršnjak Franc, Bra- 
tec Matija, Kozmus Alojz, Horjak 
Franc, Lesičar Franc, Ocvirk Alojz 
in vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Cerjak Franc, Paneče 3, Volav- 
šek Albin, Polana 12, Petan Polde, 
Lahov graben 19, kmetje, Kozmus 
Marija, gospodinja, Paneče 9. 

Zadr Vu 115/13 3328 
Besedilo: Kmetijska zadruga, Lo- 

ika gora. 
Na občnem zboru zadruge 21. II. 

1953 so bila sprejeta nova zadružna 
pravila: 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j., Loška gora. 

Zadruga obsega naselja: Loška 
gora, Boharina. Padeški vrh, Plani- 
na, Kunigunda, Bezovje, Koroška 
vas, Črešnova in Lokva in deluje po 
novih pravilih. Zadružni delež zna- 
ša 1000 din, vsak zadružnik jamči 
s svojim deležem In z desetkratnim 
jamstvom svojega enkratnega dele- 
ža. Upravni odbor šteje 7 do 9 čla- 
nov, ki •• voli zbor za dobo ene- 
§a leta. Za zadrugo podpisujeta po 
va člana upravnega odbora. 
Izbrišejo se: Ravničar Alojz Hren 

Ignac, Brdnik Pavla, čečko Franc, 
Brdnik Janez, Kovše Franc, Kovše 
Alojz in vpišejo novi člani upravne- 
ga odbora: 

Fijavž Anton, kmet, Loška gora 
22, predsednik; Pavlic Rozalija, 
kmet "i. Boharina 1. Očko Alojz, 
kmet. Bezovje 30. Rutnik Ivan, 
kmet,   Kunigunda,   Hohler   Ignac, 

kmet, Loška gora 23, Podgrajšek 
Mina, gospodinja, Boharina 30, Pod- 
grajšek Martin, kmet, Lokva 19, Ko- 
privnik Matija, kmet, Boharina, Bo- 
ïek Franc, kmet, Padeški vrh. 

Zadr VII-163/5 3326 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 9. aprila  1953. 
251. 

Besedilo: Kmetijska zadruga, Po- 
lje ob Sotli. 

Na občnem zboru zadruge 8. IL 
1953 so bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j.. Polje ob Sotli. 

Zadruga obsega naselja Polje. 
Brezovce, Lastnic, Prelazko in Sed- 
larjevo ter deluje po novih potrje- 
nih pravilih. 

Zadružni delež znaša 1000 din, 
družinski člani plačajo 250 din. 
Vsak zadružnik jamči z lOkratnim 
zneskom plačanega deleža. Uprav- 
ni odbor šteje 5 do 7 članov. Za za- 
drugo podpisujeta po dva člana 
upravnega  odbora. 

Izbrišejo se Juričan Miha, Juričan 
Karel, Požeg Karel, Šinkovič 
Alojz in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora. 

Juraja Ivan, kovač, Sedlarjevo, 
Turk Martin, kmet, Brezovec, Do- 
brave Angela, gospodinja. Polje, 
Vajdič  [ožef, kmet, Lastnic. 

Zadr VII 155/6 3731 
Besedilo: Kmetijska zadruga, 

Šmarje pri Jelšah. 
Na občnem zboru 15. •. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila: 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z o. j, Šmarje pri Jelšah. 
Zadruga deluje odslej po novih 

potrjenih pravilih. 
Zadružni delež znala 500 din, dru- 

žinski delež 50 din. Vsak zadružnik 
jamči za obveznosti zadruge z lO- 
kratnim zneskom svojega enkratne- 
ga deleža. Upravni odbor šteje 7, 9 
ali U članov. Za zadrugo podpisu- 
jeta po dva člana upravnega od- 
bora. 

Izbriše se Frlež Jože in vpiše no- 
vi član upravnega odbora: 

Tacer Franc, posestnik, Kuret- 
no 6. 

Zadr vT! 95/7 3737 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 21. aprila 1953. 
252. 

Besedilo: Kmetijska zadruga. 
Vojnik. 

Na občnem zboru 22. IL 1953 so 
bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska za- 
druga z o. j„ Vojnik. 

Zadruga obsega naselja Vojnik 
trg, Vojnik okolica, Sv. Tomaž, Ko- 
blek, želče, Bezovica, čabrovec, 
Hrastnik, Črešnovec in Kladnar ter 
deluje po potrjenih pravilih. 

Zadružni delež znaša 1000 din, v 
družinski delež 250 din. Veafc za- 
družnik jam'îi za obveznosti zadre- 
ge z lOkratnim zneskom svojeg« 
enkratnega deleža. Upravni odbor 
šteje 7 do 11 članov.    2*. zaorv0o 
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podpisujeta po dva člana upravne- 
ga odbora, ki sta zato pooblaščena. 

Izbrišejo se Kristan  Anka, Lam- 
fret Anton,    Pavšer  Franc,    Ribič 

rane, Gorjan Anton in vpišejo no- 
vi člani upravnega odbora: 

Brezovnik Ladislav, Vojnik, 
Gmajnar Alojz, Vojnik okolica, 
Kroflič Stanko, Vojnik okolica, Pre- 
korŠek Ludvik, Vojnik trg, Hriber- 
šek  Mihael, Sv. Tomaž. 

Zadr VII 10/15 3733 
Besedilo: Kmetijska zadruga, 

Vransko. 
Na občnem zboru •adruge 8. Ill- 

1953 so bila sprejeta nova zadružna 
pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j., Vransko. 

Zadruga deluje po novih pravi- 
lih. Zadružni delež znaša 500 din, 
družinski člani plačajo družinski 
delež 250 din. Vsak zadružnik jamči 
za obveznosti zadruge z lOkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega de- 
leža. Upravni odbor šteje 9 do 13 
članov. Za zadrugo podpisujeta po 
dva člana upravnega odbora. 

Izbrišejo se Grobljar Albin, Vra- 
nic Hubert, Papež Miha, Virjent Ja- 
kob, Zupan Ludvik, Semprimožnik 
Jože, Lebar Jožef in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

štrajhar Jože, kmet, Ločica 8, Vra- 
nic Ivan, kmet. sin, Prekopa 25, Skok 
Franc, Jeronim, Jurhar Franc, Lo- 
čica 13, Ručigaj Ivan, Brode 15, Se- 
delšak Avgust, Vologa 7, Učakar 
Ivan, kmet, Zaplanina 1, Lončar 
Olga, Vransko 18, Košenina Boris, 
Vransko 7, kmetje. 

Zadr VII 17/13 3734 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 22. aprila  1953. 
253. 

Besedilo: Kmetijska delovna za- 
druga, Petrovce. 

Na podlagi zapisnika občnega 
zbora zadruge 30. III. 1953 je zadru- 
ga  prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji so: Zupan Ivan, kmet, 
referent OLO Celje ckolica, Brišnik 

' Vlad in Janežič Franc, revizorja 
OZZ Celje okolica, Piser Viljem, 
uslužbenec kmetijske postaje. Slov. 
Konjice, Jelovšek Stanko, Kainz 
Marica, Kopušar Jo'.i, Jelovšek Pav- 
la in Lešnik Nežika, zadružniki, Pe- 
trovce, ki podpisujejo po dva sku- 
paj. 

Besedilo firme: kakor doslej, s 
pristavkom  »v  likvidaciji«. 

Zadr VIII 110 8726 

Besedilo: Kmetijska delovna za- 
druga »Primorje« Šempeter v Sa- 
vinjski dolini. 

Na podlagi zapisnika občnega 
zbora zadruge 30. III. 1953 je zadru- 
ga prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji so: Žvan Ernest, na- 
čelnik gosp. oddelka, Tiselj Alojz 
in Repič Adolf, revizorja OZZ Ce- 
lje okolica, Maček Mirko, pravni re- 
ferent OLÓ Celje okolica, Dolinšek 
Matija, Jelerčič Marija, Mencinger 
Ivanka, sešel Lizi in Dolinšek Pav- 

la, zadružniki v Šempetru,   ki pod- 
pisujejo po dva skupaj. 

Besedilo: zadruge: kakor doslej, s 
pristavkom >v likvidaciji« 

Zadr VII 67/3 3736 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 24. aprila 1953, 
254. 

Besedilo: Kmetijska delovna za- 
druga »Hmeljar« v Žalcu. 

Na podlagi zapisnika občnega 
zbora Kmetijske delovne zadruge 
»Hmeljar« v Žalcu z dne 30. III. 
1953 je zadruga prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: Tišelj Alojz, revizor, 
OZZ Celje, Zvar Ernest, načelnik 
gosp. odseka OLO Celje okolica, Re- 
pič Adolf, revizor OZZ Celje okoli- 
ca Maček Mirko, pravni referent 
OLO Celje okolica, Kučer Pavla, 
Marovt Ivan, Goričan Franc, Flajs 
Franc in Tavčar Marija, zadružniki 
v Žalcu, ki podpisujejo po dva sku- 
paj. 

Besedilo zadruge: kakor doslej, s 
pristavkom >v likvidaciji« 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 28. aprila 1953. 

Zadr VIII 887/3 3727 
255. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v 
Želinu. 

Po sklepu zbora 2. VI. 1952 je za- 
druga prenehala poslovali in prešla 
v likvidacijo. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga v želinu v likvidaciji. 

Likvidatorji so: Lapanje Peter, 
zidar, Jagerše 46, Dežela Vencelj, 
kmet. Straža 4, Kržišnik Ivan, 
kmet, Reka 10, Bdvcon Jela, name- 
ščenka, Cerkno 166, ki podpisujejo 
skupno. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 16. junija 1952. 

Zt 80/48114 5891 , 
256. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j„ Podbrdo. 

Na občnem zboru 1. •. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila. Delež 
znaša za kmete 1000, za delavce 500 
din. Delež družinskega člana znaša 
100 din. Član odgovarja za obvez- 
nosti zadruge s 3kratnim zneskom 
vpisanega enkratnega temeljnega 
deleža. Upravni odbor sestavlja 5 
do 9 članov. 

Izbrišejo se Torkar Mihael, Ve- 
lentinčič Ernest, Laharnar Ludvik in 
Kikelj Franc, vpišejo pa novi izvo- 
ljeni  člani  upravnega odbora: 

Torkar Angel, kmet, Podbrdo 5, 
Torkar Zofi, gospodinja Podbrdo 
17, Nagode Jožef, kmet, Podbrdo h 
Kaltnekar Milan, kmet Petrovo 
brdo. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 9. aprila 1953. 

Zadr III/52-16 3476 
257, 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j. na Colu. 

Na občnem zboru 22. II. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila. Delež 
znaša 150 din delež družinskega 
člana 50 dm. Član odgovarja za ob- 

veznosti zadruge s petkratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temelj« 
nega oziroma družinskega deleža. 
Upravni odbor sestavlja 7 do 13 čla- 
nov. 

Izbrišejo se Koren Anton, Krapež 
Anton, Mikuž Alojz, Tratnik Alojz 
in Pregelj Franc, vpišejo pa novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Česnik Alojz, nameščenec, Col, 
Orešje 14, Trošt Ivan, nameščenec, 
Col, Orešje 44, škvarč Ivan,^ Col, 
Orešje 21, Kovšca Ivan, Col, Orešje 
19, Petrovčič Jožef. Col, Malo polje 
4, Puc Ivan, Col, Višne 4, Kobal 
Franc, Col, Sanabor 2, Bizjak Stan- 
ko, CoL Orešje 18, kmetje; Trošt 
Lenard, nameščenec, Col 23, Rovan 
Ivan, delavec, Col 21, Bizjak Ivan, 
Col, Križna gora 2, Tratnik Fride, 
Col, Žagolič 17, Krapež Alojz, Col, 
Gozd 3, kmetje. 

Zadr VI/47-5 3479 
Besedilo: Kmetijska zadruga, Sr- 

penica. 
Na občnem zboru 27. III. 1955 so 

bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Srpenici. 
Delež .znaša 500 din, delež dru- 

žinskega člana 100 din. Član odgo- 
varja za obveznosti zadruge s 6- 
kratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega deleža. Upravni odbor sestav- 
lja 5 do 7 članov. 

Izbrišejo se Rot Leopold, Trebše 
Anton, Srpenlca 84, Rot Stanko, Rot 
Ana in Logar Miroslav, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani upravnega vod- 
bora: 

Trebše Josip, delavec, Srpenica 
120, Melihen Alojz, kmet, .Srpenica 
101, Benko Milan, kmet, Srpenica 
145, Trebše Janko, delavec, Srpenica 
97, Hrovat Anton,   klepar,   Srpeni- 

Zadr VII/26-23 3475 
Besedilo: Zadružno odkupno pre- 

delovalno podjetje »Klavnica«, Tol- 
min. 

Izbriše se Bercine Peter in vpiše 
Leban  Berti, Tolmin, Cankarjeva 

1,  ki podpisuje  z   upravnikom   ali 
knjigovodjem podjetja. 

Zadr  VIII/28-14 3477 

258. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 14. aprila 1953. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j. v Krombergu. 

Na občnem zboru 26. •. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila. 

Delež znaša 500 din, delež družin- 
skega člana zadružnika 50 din. član 
odgovarja za obveznosti zadruge z 
lOkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma dru- 
žinskega deleža, Upravni odbor se- 
stavlja 7 do 9 članov. 

Izbrišejo se Cingerle Rafael, Gor- 
jan Franc, Komel Andrej, Komel 
Jožef in Skodnik Vida, vpišejo Pa 

novi izvoljeni 'člani upravnega od- 
bora: 

Sosič Svctozar, nameščenec, Krom- 
berg 45, Macus Ivan, kmet, Krom- 

Â 
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berg •8,   Pavšič  Ivar.  kmet, Krom- 
berg 117 

Okrožno   sodišče   v   Gorici 
dne  15. aprila  1953. 

Za dr   VTI/43-18 3478 
259. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga »Ljubo šerccrja« v Iški 
vasi. 

Po sklepu izrednega zbora 12. VI. 
1952 je  zadruga   prešla   v   likvida- 
cijo. 

Likvidacijska firma: kakor do- 
slej, s pristavkom  »v likvidaciji« 

Likvidatorji so.  Mazi  Franc, Iška 
vas 3, Japelj Jože, Iška vas, Štem- 
balj  Franc,  Iška vas 6, kmetje, ki 
podpisujejo po dva  skupaj. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 10 septembra  1952. 

Zadr VII  133/3 3699 
260. 

Besedilo:   Kmetijska   zadruga   v 
Javorjah. 

Na   rednem  občnem   zboru  25.  I. 
1953 so bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z omejenim jamstvom, Javorje. 

Zadruga deluje po novih pravi- 
lih. Delež znaša 400 din, delež dru- 
žinskega člana zadružnika pa 20 
din. Vsak član odgovarja za obvez- 
nosti zadruge z desetkratnim zne- 
skom vpisanega deleža. Upravni od- 
bor sestavlja 7 članov. 

Izbrišejo se Možina Janez, Podob- 
nik Blaž, Bogataj Jože, Tavčar Jan- 
ko, Demšar Tomaž in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Debeljak Janez, kmet, Četena ra- 
van, Dolinar Janez, logar, Javorje, 
Kržišnik Anton, Četena ravan, Mo- 
žina Vinko Gor. Žetina in Bogataj 
Jançz, Mlaka, kmetje. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 6. aprila 1953. 

Zadr   VI   164/7 3268 
261. 

Besedilo: Založba »Kmečka knji- 
ga«, Ljubljana. 

Izbriše se Bernot Živko in vpiše 
ing. Berkopec Jože. direktor, Ljub- 

ljana, Turnograjska 4. 
Zadr VIII 68/4 3305 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim  jamstvom, Podpeč-Jezero. 

Na zboru 9. •. 1952 so se spre- 
menila zadružna pravila. Delež zna- 
ša 1000 din, delež družinskega 'čla- 
na zadružnika 100 din. Člani odgo- 
varjajo za obveznosti zadruge z de- 
setkratnim zneskom enkratnega te- 
meljnega oz. družinskega deleža. 

Izbrišejo se Kajca Ivan, ZdešaT 
Ivan, Mavec Helena, Petelin Leo- 
pold, Rogelj Frančiška in pooblašče- 
nec Starič Jože ter vpišejo novi čla- 
ni upravnega odbora: 

Petrič Anton, Jezero 1, Petelin 
Alojzij, Jezero 19, Suhadolnik Aloj- 
zij, Jezero 23, Zalar Janez, Jezero 
20, kmetje. 

Zadr V  194/3 3306 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 8. aprila 1953. 

262. 
Besedilo: Obrtna nabavno pro- 

dajna zadruga oblačilnih strok z 
omejenim jamstvom v Ljubljani. 

Izbrišejo se Tauber Jelka, Nosan 
Antonija, Krlin Franjo, Pavlin Ivan 
in vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Dovžan Janez, krojač, Trubarjeva 
81, Cerar Tomaž, krojač, Resljeva 
8, Seljak Fani, krojačica, Dalmati- 
nova 10, Šinkovec Justi, modistka. 
Pod trančo 2, vsi v Ljubljani. 

Zadr VI 51/3 3553 
Besedilo: Obrtna nabavno pro- 

dajna zadruga pletilcev z omeje- 
nim jamstvom v Ljubljani. 

Izbrišejo se Lajovic Marija, Ogri- 
nec Tončka, Magdič-Bernik Helka 
in vpišejo novi člani upravnega 
odbora: 

Pevec Miroslav, pletilec. Celov- 
ška 56, Javornik Anica, pletilja, 
Kolodvorska 35, Vari Janez, pleti- 
lec, Aleševčeva 42, vsi v Ljub- 
ljani. 

Zadr VI 76/4 3552 
Okrožno  sodišče v Ljubljani 

dne   14.  aprila   1953. 
263. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Pirnlčah. 

Izbrišejo se Demšar Martin, Mrav- 
lje Franc, Bačnik Štefan, Skubic 
Ivan, Kern Jurij, Rozman Francka, 
Bohinc Stanko In vpišejo novi čla- 
ni upravnega odbora: 

Jank Gabrijel, upok. železničar, 
Zg. Pirniče 126, Skok Janez, kmet, 
Sp. Pirniče 56, Kopač Jakob, posest- 
nik, Zg. Pirniče 56, Oman Ivan, 
ključavničar, Sp. Pirniče 39, Ježek 
Pavle, kmet, Vikrče 3, Zavrl Ivan, 
posestnik, Virje 13, Božič Jože, de- 
lavec, Vikrče 5. 

Zadr VIII 86/2 3555 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, Zaklanec — 
Brezje. ,     , 

Na zboru 25. III. 1952 so se spre- 
menila zadružna pravila v 32. čle- 
nu. Delež znaša 1000 din, za člane 
brez zemlje pa 500 din. 

Na zboru 1. II. 1953 so se spreme- 
nila zadružna praviia v 18. členu 
Upravni  odbor  sestavlja 9 'članov. 

Izbrišejo se Gregorin Miha, Ver- 
bič Franc, Jereb Marjeta, Janša Pe- 
ter In vpišejo novi člani upravnega 
odbora: 

Fajdiga Franc, Zaklanec 31, Jan- 
ša Alojz, Lesno brdo 6, Stanovnik 
Alojz, Lesno brdo 3, kmetje, Roz- 
mane Alojzij, kmečki sin, Podolni- 
ca U, PÌestenjak Ludvik, kmet, 
Brezje 14, Urbančič Vinko, kmet, 
Brezje 50. 

Zadr V 208/4 3554 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 16. aprila 1953. 
264. 

Besedilo: Obrtna nabavno prodaj- 
na zadruga z omejenim jamstvom 
v Kranju. 

Besedilo odslej: Obrtna nabavna 
in prodajna zadruga z o. j. v Kra- 

nju,    skrajšano    Obrtna    napreza, 
Kranj, i. o. j. 

Zadruga deluje po potrjenih pra- 
vilih. 

Izbrišeta se Vidmar Franc in Zu- 
pan Hubert ter vpišeta nova člana 
upravnega odbora: 

Jakopin Ivan, torbar, Kranj, Tav- 
čarjeva 4, Grašič Stanko, klepar, 
Kranj,  Cankarjeva  9. 

Zadi VI 73/4 3637 
Besedilo: Trgovsko podjetje 

OZKZ Kranj v Kranju. 
Z odločbo Okrajne zadružne zve- 

ze v Kranju z dne 31. III. 1953 št. 
1297/53 se je spremenil pravilnik v 
3. členu. 

Besedilo odslej: Trgovsko pod- 
jetje OZZ, Kranj. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 18. aprila 1953. 

Zadr VIII 79/2 3630 
265. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v 
Kranjski gori. 

Na Izrednem zboru 18. XIL 1952 
se je ustanovil kinoodsek, ki poslu- 
je pod imenom: Zadružni kino, 
Kranjska gora. 

Upravni odbor zadruge imenuje 
upravnika kinoodseka. 

Vpišejo se pooblaščenci za podpi- 
sovanje Kosmaï Alojzij, upravnik, 
Kranjska gora 7, Ipavec Franja, 
knjigovodja, Kranjska gora 72, 
Jeglič Mira, blagajnik, Podkoren 75. 

Zadr VI 59/4 5636 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 18. aprila 1953. 
266. 

Besedilo: Kmetijska zadruga, 
Blagovica. 

Na zboru 8. III. 1953 so se spre- 
menila zadružna pravila. 

Besedilo odaje j: Kmetijska za- 
druga z omejenim jamstvom v Bla- 
govici. 

Delež znaša 500 din. Člani odgo- 
varjajo za obveznosti zadruge z de- 
setkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma dru- 
žinskega deleža. 

Izbrišejo se Pestotnik Vincenc, 
Per Franc, Šinkovec Jože, Bizjak 
Franc, Iglrî Tomaž in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Moneta Janez, Zlatenek 4, Moč- 
nik Janez, Vošce 6, Ovca Janez, 
Blagovica 3, Ravnikar Janez, Veliki 
Jelnik 5, Skok Stanko. Blagovica 8, 
kmetje. 

Zadr VI 160/4 3638 
Besedilo:. Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Dražgosah. 
Na zboru 1. II. 1955 so bila spre- 

jeta nova pravila. Zadruga deluje 
odslej po potrjenih pravilih. Uprav- 
ni odbor sestavlja 3 do 11 članov. 
Vsako leto se izmenja najmanj eno 
tretjino odbornikov. 

Izbrišejo se Kavèïî Andrej, Ma- 
renk Andrej, Habjan Marija, Kav- 
čič Marija, Taler Janez in vpišejo 
novi člani upravnega odbora:   , 

Jelene Ludvik, gozdni delavec, 
Dražgoše 10,   Šolar Alojzij,   brusač 
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žag, Dražgoše 2b. Lotrlč Franc, 
gozdni delavec, Dražgoše 74, Prevc 
Miha, gozdni delavec, Dražgoše 11, 
Zupane  Anton,  kmet,  Dražgoše 43. 

Na podlagi zapisnika zbora z dne 
12.   IV.   1933   se   vpiše  obrat:   Žaga 
kmetijske zadruge Dražgoše. Poslo- 
vodja je Berce  Ivan, Železniki 8. 

Zadr VIII 25/5 3632 
Besedilo: Stanovanjska zadruga z 

omejenim jamstvom v Ivančni go- 
rici. 

Izbrišeta se Zaje Franc in Kaste- 
lic Franc ter vpišejo novi član t 
upravnega odbora: 

Jaklič Vinko, direktor. Višnja go- 
ra. Kos Lado, uslužbenec, Mleščevo, 
Kastaneto Stane, zidar, Stranska 
vas, Petri? Martir- mehanik, Mle- 
žčevo 

Zadr VIII 69/2 3629 
Besedilo: Slikoplesk, zadruga • 

omejenim jamstvom  v  Ljubljani. 
Izbrišeta se Andrejka Jakob in 

Ambrož Edvard ter vpišeta nova 
člana upravnega odbora: 

Lesar Viktor, pleskar, Savska ce- 
sta 13, Golob Franc, slikar, Obrt- 
niška ul. 7, oba v Ljubljani. 

Zadr V 4/9 3635 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Stični. 
Izbrišejo se Kova'čič Janez, Zu- 

pančič Jože, Urbas Jože, Strinole 
Alojz in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Medved Ignac, tesar, Vir 24, Mest- 
nik Alojzij, kmet. Stična 22, Omejc 
Janez, zadružnik, Stična 9, Podob- 
nik Alojzij, kmet, Vel. Dobrava 1. 

Zadr VI 83/6 3634 
Okrožno sodišče v  Ljubljani 

dne 20. aprila 1953. 
-267. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Borovnici. 

Izbrišejo se Petelin Jakob, Turšič 
Ludvik, Makovec Janez, Korošec 
Leopold, Jereb Jože, Grdina Franc 
Kržič Ivan in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Trček Ciril, Niževec i, Turšič An- 
ton, Brezovica 9, Turšič Karol, Bre- 
zovica 11, kmetje; Urh Vinko, trg. 
poslovodja. Borovnica 120, Suhadol- 
nlk Jože, delavec. Borovnica 37, 
Mikuž Jože, čevljar, Breg 4, Trček 
Jakob, Kmet, Laze, Petrovčič Aloj- 
zij, delavec, Borovnica 101. 

• Zadr V 32/10 3706 
Besedilo: Kmetijska zadrnga z 

omejenim jamstvom v Domžalah. 
Na zboru 2. •. 1953 so se spre- 

menila zadružna pravila v 32. členu. 
Delež znaša 500 din. Izbrišejo se 
Pirš Janez, Dime Franc, Hribar Ig- 
nac In vpišejo novi člani upravnega 
odbora: 

Habjan Franc, torbarski pomoč- 
nik, Domžale, Ljubljanska cesta, 
Cvetko Frančiška, zadružnica, Ihan 
26,   Dime Alojzij,   kmet,   Ihan 19, 
Trojanïek Vinko, kmet. Domžale, 
L^uMjaaeka 47. 

Zadr VI 1T5/6 3709 

Besedila: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, Krka pri Stič- 
ni. 

Izbrišejo ^e Seme Franc, Zupan- 
čič Jožefa, Mencin Jože, Koščak 
Stanko. Pajk Jože in vpišejo novi 
Slani upravnega odbora: 

Miklavčič Anton, kmet, Gorica 13, 
Bregar Franc, kmet, Vel. Lese 21, 
Globokar Alojzij, kmet, Podbukov- 
je 18, Bregar Milan, kmečki sin, 
Znojile 10, Trunkelj Anton, miz. 
pomočnik, Krška vas 35, Bregar 
Franc, kmet, Znojile 6. 

Zadr VI 9/5 3708a 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom na Lavrici. 

Po sklepu zbora 21. II. 1933 so se 
spremenila zadružna pravila. Delež 
znaša 500 din. 

Izbrišejo se Narobe Janez, Meso- 
jedec Milan, Jager Franc, Bučar 
Stane, Cerar Andrej in vpišejo no- 
vi člani  upravnega odbora: 

Cerar Marija, kmetica, Daljna 
vas 7. Dremelj Franc, kmet, Daljna 
vas 28, Pečnik Anton, upokojenec, 
Srednja vas 27, Intihar Ana, Dalj- 
na vaf 10, Okom Ivan, Orle 6, po- 
sestnika. 

Okrožno sodišče v Ljubljani, 
dne 23. aprila 1953. 

Zadr V 147/7 3707 
268. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga   »Jezersko«   na   Jezerskem. 

Besedilo odslej: Gozdno-živinorej- 
ska zadruga z o. j.. Jezersko. 

Na zboru 22. II. 1933 so bila spre- 
jeta   nova  pravila. 

Zadruga deluje odslej po novih 
potrjenih pravilih. Delež znaša 500 
dinarjev. Vsak član jumči za obvez- 
nosti zadruge s 15kratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. Uprav- 
ni odbor šteje 3_do 11 članov. Za 
zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora. 

Izbrišejo se člani Muri Ivan, Sku- 
blc Jože, Robnik Viktor in vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Arh Stanko, kmet, Zg. Jezersko 1, 
Šinkovec Peter, kmečki sin, Zg. Je- 
zersko 15, Smrtnik Franc, kmetski 
sin, Sp. Jezersko 15. 

Na podlagi odločbe OLO Kranj 
tajništvo za gospodarstvo, št. 1772/1 
z dne 13. III. 1953 se vpiše pri za- 
drugi obrat:  »Žaga Fužine. 

Zadr VII 3/4 3787 
Besedilo: Produktivna zadruga 

ljubljanskih mizarjev, zadruga z 
omejenim jamstvom Ljubljana — 
Glince. 

Izbrišeta se čeSnovar Matija in 
Prebil Franc ter vpišeta nova člana 
upravnega odbora: 

PogačaT Igo, Obrtniška M, Prevc 
Stanko, Rožna dolana, C. XV/11, oba 
mizarska pomočnika v Ljubljani. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 28. aprila 1998. 

Zadr I 129/83 3785 

269. 
Besedilo: Kmetijska zadruga Z 

o. j., Sp. Duplek. 
Zadri ga temelji odslej na novih 

pravilih, sprejetih na zboru 15. III. 
1953. 

Izbrišejo se Drozg Janko, Paluc 
Ludvik, šuen Dominik, Kajbič Ja- 
kob ml. in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Simonič Franc, kmet, Poštrak 
Franc, zidar, Potočnik Ivana, go- 
spodinj; , Sp. Duplek, Lešnik Jožef, 
kmet, Sp. Korena. Sopodpisovalec je 
Krajne Emil, uslužbenec KZ, Sp. 
Duplek. Kukovič Franc je predsed- 
nik, Simonič Franc, podpredsednik, 
Kran je Franc, tajnik. In Vogrin 
Tvan, blagajnik odbora. 

Vpiše se zadružni obrat: Trgovi- 
na z mešanim blagom s sedežem 
Sp. Duplek 22. 

Okrožno  sodišče  v Mariboru 
dne 31. marca 1953. 

Št. III 82 3334 
270. 

Besedilo: Kmetijska zadrnga z o. 
j. Vas-Remšnik (Vas št. 54 in poslo- 
valnica št. 23). 

Zadruga temelj! odslej na novih 
pravilih, sprejetih na zboru 22. •. 
1953. 

Izbrišejo se Jerič Ivan, Markač 
Anton, Voh Ivan in vpišejo novi iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Topler Alojz, kmet, Radica, Šnabl 
Vera, gospodinja. Vas, Kraker Ma- 
rija, delavka, Retnšnik. 

Vpišeta se zadružna obrata: KZ — 
trgovina z mešanim blagom, tobač- 
nimi izdelki, vžigalicami in cigaret-' 
nim papirjem s sedežem in posloval- 
nico na Rcmšniku ter Gostilna KZ, 
Vas-Remšnik, ki bo točila alkohol- 
ne in brezalkoholne pijače na drob- 
no. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 7. aprila  1953. 

Zadr III/3 3357 
271. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Gor. Lakoš. 

Izbrišejo se Mod Franc, Baligač 
Jožef, Tot Štefan, Klralj Štefan, Mur- 
lič Janez in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Zag Jožef, David Jožef, Simonka 
Franc, kmetje, Simonka Štefan, na- 
meščenec, Simonka Franc, Kepe Šte- 
fan, kmeta, vsi v Gor. Lakošu, Si- 
monka Štefan je predsednik, Simon- 
ka Franc ml. podpredsednik, Simon- 
ka Fran, tajnik odbora. 

Zadr • 26 3*38 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga, Mala Nedelja. 
Zadruga je prelle na podlagi skle- 

pa občnega zbora z dne 19. •. 1933 
v likvidacijo. Likvidatorji so: Bo- 
hanec Franc, predsednik, Krajno 
Martin in Senear Jelica, zadružni-, 
ki, Bučkovei, ki podpisujejo po dva 
skupaj. 

Likvidacijska   firma:   kakor   do 
slej, g pristavkom »v likvldacijK. 

Zadr VI 28 3340 
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Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
i-, Sejunci. 

Izbrišejo se Grašič Janez, Cajn- 
*ar_ Anton, Kosi Martin in vpišejo 
uovi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Klemenčič Rudolf, delavec. Mala 
vas, štabic Ciril, kmet. sin, Brato- 
aečici, Munda Ivan, kmet, Sejanci, 
Voršič Ivan kmet. sin, Bratonečicl, 
Jesih Rudolf, kmet, Sejanci. 

Zadr III 29 3339 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 8. aprila 1958. 
«72. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j.. Hajdina. 

Izbrišejo se Kampl Maks, šrajber 
Ferdo, Sitar Janez, Fridl Mirko, Sa- 
gadin Mirko, Horvat Franc, Kirbiš 
Maks In vpišejo novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

Zupanič Stanko, Sp. Hajdina, Li- 
povšek Janez, Zg. Hajdina, Kancler 
Franc, Njiverce, kmetje, Robinšek 
Karel, ključavničar, Sp. Hajdina, 
Struci Anton, Njiverce, Zupanič 
Franc, Sp. Hajdina, kmeta. Svenšek 
Ivan je predsednik, Liporšek Janez 
podpredsednik, Zupanič Stanko pa 
tajnik odbora. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 11. aprila 1952. 

Zadr •1 137 3810 
273. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
*>• j., Črenšovci. 

Zadruga temelji odslej na novih 
pravilih, sprejetih na zboru 25. •. 
1953. 

Izbriše se Horvat Vincenc in vpi- 
jejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Zelko Matija, Črenšovci, Plej Jo- 
žef črenšovci, Gruškovnjak Štefan, 
Žižki, kmetje,    - 

Tornar Mirko je predsednik, Zelko 
Matija podpredsednik, Plej Jožef 
tajnik, Gruškovnjak Štefan pa bla- 
gajnik odbora. 

Zadr II 130 3766 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Trnje, 
Zadruga temelji odslej na novih 

Pravilih, sprejetih na zboru 16. II. 
»53. 

Izbrišejo se Horvat Štefan, Sobo- 
tin Jožef, Vuk Anton, Kozlar Ivan 
*n vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Kozlar Martin, kmet, Trnje", pred- 
sednik, Doma Štefan, mizar, Trnje, 
Podpredsednik, Mjgdič Ivan, taj- 
nik Hozjan Ivan, Bedernjak Martin 
"> Vinčec Jožef, kmetje, Trnje. 

Zadr • 25 3765 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 25. aprila 1953. 
874. 

Besedilo: Kmetijska nabavno-pro- 
«ajna zadruga z o. j., št. Janž na 
Drav. polju. 

Zadruga temelji odslej na novih 
Pravilih, sprejetih BA zboru 8. II. 
1953. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j.,   Starše. 

Izbrišejo se Greif Franc, Marčič 
Anton, Rezek Vinko, Ogrizek Blaž, 
Gerečnik Štefan, Sprinčnik Mirko 
in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Bandur Franc, Rošnja, predsed- 
nik, Sel Janez, Starše, tajnik, šolar 
Jožef, podpredsednik, Klasinc Franc, 
kmetje Gojčič Zlatko, delavec, bla- 
gajnik, in Šolar Franc, kmet, Zlato- 
ličje. Sopodpisovalec je Vidovič Zof- 
ka, knjigovodja. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 27. aprila 1953. 

Zadr III 66 3762 
27Î. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j. , Ruše. 

Zadruga temelji odslej na novih 
pravilih, sprejetih na zboru 28. III. 
1953. 

Izbrišejo se ing. Tržan Josip, Ajg- 
ner Anica, Slatinek Anton, Kušak 
Ivan, Knific Milena, Res Terezija, 
Mikuž Ivan, Korman Mirko, Oso j nik 
Srečko, Košak Majda, Brumen Ber- 
lu, Kreuh Adolf, Vešnar Vlado, Vi- 
detič Jože in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Črnko Jernej, upok. učitelj, Ru- 
še, Golob Franc, električar, Bistri- 
ca, Stane Alojz, kovač, Bezena, Ha- 
rič Alojz, kmet, Smolnik, Robnik 
Rado, kmet, Smolnik, Gorjanc Ma- 
rija, kmetica, Ruše. Črnko Jernej 
je predsednik, Turk Angel uprav- 
nik KZ. 

Okrožno sodišče  v  Mariboru 
dne    29. aprila 1953. 

Zadr II 63 3837 
276. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga, Trniče. 

Izbrišejo se Greif Franc, Finžgar 
Marija, Beranič Ivan, Urbanja Ana, 
Gojčič Marija in vpišejo novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Požgan Ivan, Prepolje, Gerečnik 
Štefan, Trniče, Sprinčnik Mirko, Tr- 
niče, Finžgar Avgust, Marjeta, Finž- 
gar Vlado. Marjeta, zadružniki. Po- 
žgan Vlado je predsednik odbora. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 9. maja 1952. 

Zadr VI 14 4740 
277. 

Besedilo:   Kmetijska   zadruga   z 
o. j., Bukovci 

Izbriše se Kekec Mihael in vpi- 
šeta novo izvoljena člana upravnega 
odbora: 

Korošec Franc, žnidarič Franc, 
kmeta, Bukovci. Kostanjevee Franc 
je predsednik, Forštnarič Alojz pod- 
predsednik, Korošec Franc pa taj- 
nik odbora. ., 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 17. maja 1952. 

Zadr • 48 5036 

278. TO 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga, Svečina. 

Zadruga temelji odslej na novih 
pravilih, spwsjetih na aboru 11. IV. 
1955, 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j., Svečina. 

Izbrišejo se vsi člani upravnega 
odbora KOZ In vpišejo novo izvo- 
ljeni 'člani upravnega odbora: 

Repolusk Jože, agr. interesent, 
špičnik, 

Draganič  Ivan, uslužbenec,  Plač, 
Ferlinc Ivan. kmet. sin, Svečina, 
Paskolo Rajko Slatinski dol, 
Vrezner Franc, Ciringa, 
Vdovič Pavel, Špičnik, kmetje; 
Hauptman Alojz, miz. mojster, 

Slatinski dol, 
Dreizibner Ivan, Špičnik, 
EIšnik Ivan, Slatina, kmeta; 
Novak ing. Milan, agronom, Slatin- 

ski dol, 
Paskolo Jože, Plač, 
Jamšek Alojz, Svečina, 
Jarc Leopold, Slatina  kmetje. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 23. aprila 1953. 

Zadr V 29 3636 
279., 

Besedilo: Kmetijska zadruca z 
omejenim jamstvom v Črnomlju, 

Na občnem zboru 22. II. 1933 so 
bila sprejeta nova pravila in potr- 
jena po OLO Črnomelj 21. III. 1953. 

Zadruga deluje odslej po novih 
pravilih. Upravni odbor sestavlja 9 
do 11 članov. 

Izbrišejo se Plut Leopold, Jakše 
Anton, Novak Jože, Muc Anton, Urh 
Alojzija in vpišejo novi Izvoljeni 
člani  upravnega odbora: 

Vajs Stanko, Vojna vas 9, Cimer- 
man Dušan, Črnomelj 37, Žunlč Jo- 
že, Desinec 6, Žunič Franc, Pavičičl 
3, Klobučar Janez, Kočevje 13, Pia- 
nine Matija, Svibnik 7 in Rožič Sla- 
vo, Loka 56, kmetje. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 10. aprila 1953. 
Zadr I 72/18 3440 

280. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Gradacu. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

z dne 1. III. 1953 so bila sprejeta 
nova zadružna pravila. 

Zadruga deluje odslej po novih 
potrjenih pravilih. Članski delež 
znaša 500 din. Člani jamčijo za ob- 
veznosti zadruge z 20kratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temelj- 
nega deleža. 

izbrišejo se člani upravnega od- 
bora: Piletič Franc, Hanzelj Anton, 
Marentič Janez, štampohar Julij, 
Kralj Martin, Marentič Jurij, Stam- 
pohar Ivan, Sober Anton, Zupec Ja- 
nez in vpišejo novi, izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Kralj Anton, delavec, Vranovlče 
15, štampohar Janez, kmet, Gradac 
56, Hanzelj Anton, obrtnik, Gradac 
9, Kuzma Anton, upokojenec, Gra- 
dac 22, Brodarič Matija, Griblje71. 
Križan Anton. Griblje 63, Pezdire 
Anton, Krasinc 3, šuiterSič Jože, 
Cerkvišče 15, šegina Janez, Priloz- 
je 9, kmetje; Žunič Janez, uslužbe- 
nec, Grm 6, Pezdire Jan«, Podze- 
melj 5, Simonlč Jože, Krivoglavic» 
7, Kure Viktor, Grm 9, kmetje, ter 
pooblaščenca    •    sopodpdeo vanje: 
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Omerzelj Jože, upravnik KZ Gra- 
dac 7. in Hanzelj Zvonko, knjigo- 
vodja, Gradac 9. 

Upravni odbor sestavlja 9 do 13 
članov. 

Na podlagi sklepa KZ Podzemelj 
z dne 15. II. 1953, sklepa KZ Grib- 
lje z dne 15. II. 1953 in sklepa na 
skupnem občnem zboru KZ Gradac 
z dne 1. •. 1953 so prvo imenova- 
ni dve zadrugi spojita s to zadrugo. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 16. aprila 1953 
Zadr IV 21/5 3574 

281. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Dobovi. 
Na občnem zboru 8. III. 1953 so 

bila sprejeta nova zadružna pra- 
vila, potrjena po OLO Krško 31. 
III. 1953 pod št. 118/53 in po katerih 
zadruga odslej deluje. 

Članski delež znaša 500, delež 
družinskega člana zadružnika 250 
din. Člani odgovarjajo za obveznosti 
zadruge z 20kratnim zneskom vpi- 
sanega enkratnega temeljnega oz. 
družinskega deleža. 

Izbrišejo se: Kïizanec Hubert, 
Kramer Anton, Kežman Martin, Ga- 
berje. Brinovec Antoi., Polovic Jože 
in vpišeta nova izvoljena člana 
upravnega  odbora-. 

Jurkas Vinko, kmet, Sela 16, Ger- 
jevič Jože, kmet, Dobova 3 ter upra- 
vičenca za sopodpisovanje: Žibert 
Ivan in Merslavič Jože, kot člana 
upravnega odbora. Upravni odbor 
sestavlja 9 do 11 članov. 

Vpišejo se zadružni obrati: Za- 
družna trgovina, poslovalnici I in 
II, Mlinski obrat; Mesnica — pro- 
daja mesa, Pekarija — pekarska 
obrt in Gostinska obrt pod gospo- 
darskim vodstvom zadruge. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, 

dne 21. aprila 1953. 
Zadr III 30/16 3744 

282. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Brežicah. 
Na občnem zboru 8. III. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila, potrjena 
po OLO Krško 13. IV 1953, štev. 
5346/2-53 in po katerih zadruga od- 
slej deluje. Članski delež znaša 500, 
delež družinskega člana zadružnika 
100 din. Člani odgovarjajo za ob- 
veznosti zadruge z 20kratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oz. družinskega deleža. 

izbrišejo se: Šetinc Martin, Drama 
Ivan,   Bertole   Jakob,  Novak   Ivan, 
Ferenčak Vinko in vpišejo novi iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Tolas Marija, Bukošek 17, 
Hablnc Maks, Brezina 1, 
Lapuh Franc, Brezina 3, 
Krejačič Anton, Trnje 12, 
Zagode Ivan, Brežice 114, 
Vimpolšek Jože, št. Lenart  12, 
Savnik   Ivan,   Gor. Št. Lenart   8, 

kmetje. Za zadrugo so  upravičeni 
podpisovati: Vimpolšek Mirko, Za- 
gode Ivan is upravnik zadruge Re- 

bernik Stanko, Brežice 147. Upravni 
odbor sestavlja 7 do 11 članov. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 11 
članov. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, 

dne 23. aprila 1953. 
Zadr III 59/6 3741 

283. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. Krško. 
Na občnem zboru 22. II. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila, potrjena 
po OLO Krško 13. IV. 1953 in po ka- 
terih odslej  zadrv ,t deluje. 

Clanski delež znaša 500 din/ z 20- 
kratnim jamstvom. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
22. II. 1953 se izbrišejo Dolinšek 
Franc, Božič Jane*,, Voglar Jože, 
Zorič Franc, Levičar Lado, Levičar 
Jože. Podlogar Miha in vpišejo novi 
izvoljeni   člani   upravnega  odbora: 

Pavlin  Franc, Sr.  Pijavško 4, 
šribar Jože, Sp. Dule 4, 
Bizjak Franc, Golek 6, 
Bohorč Karel, Krško  104, 
Lokovšek Jože, Trška gora 69, 
Levičar Jože, Cesta 19, 
Cerovšek Vinko, Strmo rebro 3, 

kmetje. 
Upravni odbor sestavlja 11 članov. 

Za zadrugo so upravičeni podpiso- 
vati: Bohorč Karel, Rumpret Franc 
in Zarn Jože, kot upravnik zadruge, 
Leskovec  147, po dva skupaj 
Okrožno sodišče v Novem mestu, 

dne 24. aprila 1953. 
Ziidr III 58/5 3742 

Izbrisi 
284. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga, Radmirje. 

Zaradi    končane    'ik^idacije    in 
delne združitve s KZ Radmirje. 

Okrožno sodišče*? Celju 
dne 21. aprila 1953. 

Zadr VIII 72/3 3732 
285. 

Besedilo: Potrošniška zadruga z 
o. j., Ljubljana 22 (Zadr VI 109/3); 
Potrošniška zadruga z o. j., Ljub- 
ljana 1 (Zadr 118/2)); Potrošniška 
zadruga z o. j., Ljubljana 8 (Zadr 
122/4); Potrošniška zadruga z o. j., 
Ljubljana 2 (Zadr 130/2); Potrošni- 
ška zadruga z o. j., Ljubljana 3 
(Zadr. 139/3); Potrošniška zadruga 
z o. j.,    Ljubljana  4  (Zadr 140/3). 

Zaradi spojitve s Potrošniško za- 
drugo z o. j. rajona I v Ljubljani. 

3556 
Besedilo: Potrošniška zadruga z 

o. j., Ljubljana 9 (Zadr VI 105/3); 
Potrošniška zadruga z o. j., Ljub- 
ljana 28 (Zadr VI U2/2)_; Potrošni- 
ška zadruga z o. j., Ljubljana 29 
(Zadr VI 142/2); Potrošniška zadru- 
ga z o. j., Ljubljana 11 (Zadr VI 
151/3); Potrošniška zadruga z o. j., 
Ljubljana 10 (Zadr VI 176/3); Po- 
trošniška zadruga z o. j., Ljubljana 
23 (Zadr VI 119/2); Potrošniška za- 
druga z o. i., Ljubljana 24 (Zadr 
VI 125/2), 

Zaradi spojitve s Potrošniško za- 
drugo z o. j. rajona II v Ljubljani. 

3556 
Besedilo: Potrošniška zadruga z 

o. j., Ljubljana 20 (Zadr VI 111/2); 
Potrošniška zadruga z o. j., Ljub- 
ljana 16 (Zadr VI 113/3); Potrošni- 
ška zadruga z o. j., Ljubljana 1? 
(Zadr VI114/2) ; Potrošniška zadruga 
z o. j., Ljubljana 19 (Zadr Vi 
133/2); Potrošniška zadruga z o. j.( 
Ljubljana 18 (Zadr VI 124/3). 

Zaradi spojitve s Potrošniško^ za- 
drugo z o. j. rajona IV v Ljubljani. 

3556 
Besedilo: Nabavna in prodajna 

zadruga z o. j., Ljubljana-Polje 
(Zadr V 138/5) Potrošniška zadrugo 
z. o. j, Ljubljana 26 (Zadr VI 136/2)} 
Potrošniška zadruga z o. j-, Ljublja- 
na 2? (Zadr 143/2); Potrošniška za- 
druga z o. j., Ljubljana 25 (Zadr 
132/3). 

Zaradi spojitve s Potrošniško za- 
drugo z o. j. rajona V v Ljubljani. 

3556 
Besedilo: Potrošniška zadruga z 

o. j.. Polje (Zadr VII 124/3). 
Zaradi     končane     likvidacije. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 14 aprila 1953. 

3556 
286. 

Besedilo: lÀgrotehnika«, uvozno 
podjetje za oskrbo zadružnega kme- 
tijstva. Ljubljana. 

Zadr VIII 83/2 3702 
Besedilo: Zadružno podjetje 

»Agroservis«, Ljubljana. 
Zadr VIII 80/2 3701 

Besedilo: Zadružni podjetje za 
izvoz In uvoz »Kooperativa-Slove- 
nija«, Ljubljana. 

Zadr VIII 66/3 3700 
•   Besedilo: Zadružna trgovska agen- 
cija Slovenija, Ljubljana. 

Zadr VIII 84/2 3703 

Podjetja se izbrišejo zaradi spo- 
jitve z novim podjetjem »Agroteh? 
nika, eksport-import< v Ljubljani. 

Besedilo: Zadružno izvozno pod- 
jetje »Zivinocxport«, Ljubljana. 

Zaradi spojitve z novoustanovlje- 
nim podjetjem >Agrotehnika, ex- 
port-import« v Ljubljani. 

Zadr VIII 82/2 3704 
Okrožno sodišče v LjubLjani 

dne 24. aprila 1953. 
287. 

Besedilo:   Vinogradniška   obdelo- 
valna zadruga, Kamnica. 
. Zaradi  združitve s KZ  Kamnica. 

Okrožno sodišče  »  Mariboru 
dne 21. aprila 1953. 

Zadr II 122 3595 
288. 

Besedilo: Kmetijska delovna za- 
druga »Krka« v Straži. 

Zaradi spojitve s Kmetijsko za- 
drugo z o. j. Straža. 
Okrožno sodišče v Novem mestu," 

dne 24  aprila 1953. 
Zadr II 58/8 3740 



St. 14 — 14. V. 1953 URADNI  LIST Stran 151 

Razglasi sodišč 

Oklic o skrbnikih in razpravah 
Postavljeni skrbniki bodo v tožbah za- 
stopali tožence, katerih bivališče nI zna- 
no, na njihovo nevarnost In stroške, 
dokler se sami ne zglasljo ail ne Ime- 

nujejo pooblaščence. 
Tožbe za razvezo zakona: 

G 181/53 3927 
Gašperlin Marija, delavka, Kranj, 

Klane 112, proti Gašperlinu Ivanu, 
delavcu, zdaj neznanega bivališča. 
Razprava bo 26. junija 1953 ob 8. 
Uri pri tem sodišču, soba št. 124/11. 
Skrbnik je Istenič Finne, upokoje- 
nec, •••••, Prlmskovo 93. 

Okrožno sodišče v Ljubljani   , 
dne 8. maja 1953. 

G 286/53-5 3302 
Lešnik Ivan, ključavničar, Mari- 

bor, Praproinikova 10, proti Lešnik 
Zofiji, gospodinji, zdaj neznanega 
bivališča. Razprava bo 15. VI. 195,3 
ob 8. uri pri tem sodišču, soba št. 
86/11. Skrbnik je Guček Janko, nižji 
pravni referent pri tem sodišču. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 5. maja 1953. 

Amortizacije 
Uvede se postopanje za amortizacijo 
vrednotnlc, katerih Imetniki, se pozivajo, 
naj v danem rokn priglasijo sodišču svoje 
pravice, sicer se bodo vrednotnlce Izrekle 

za neveljavne. 
I R 229/53-8 3811 

Hrovat Anton, poljedelec, Reber 
9, p, Žužemberk, prosi za amortiza- 
cijo izgubljene hranilne knjižice 
št. 7 bivše Hranilnice in posojilni- 
ce v Žužemberku s stanjem 1266 
dinarjev dne 31. XII. 1952. Prigla- 
si tvenl rok: en mesec od te objave. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 11. aprila 1953. 

Izgubljene listine 
preklicu jejo 

L Razne objave 

Poziv upnikom in dolžnikom 
naj   «   dansm   roka   priglasijo   terjatve 
oziroma  poravnajo  svojo  obveznosti  do 
Podjetij   v   likvidaciji,   sicer   se   bodo 

dolgovi sodno Izterjali. 

3557 
Kmetijska obdelovalna zadruga 

Mala Nedelja je prešla na podlagi 
sklepa občnega zbora 19. III. 1953 v 
likvidacijo. Priglasitveni rok: 10 
dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 
3575 

Kmetijska delovna zadruga Vuč- 
ja  vas, p, Križevci pri  Ljutomeru 
je prešla v likvidacijo. Priglasitveni 
rok: 14 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 

Beden Leopoldina, Vir 76, Dom- 
žale, osebno izkaznico, reg. št. 22005, 
ser. št. F-0467915, izdano od OLO 
Ljubljana okolica. 3850 

Bedrač Terezija, Mali Oklč 38, 
Cirkulane pri Ptuju, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 29255, ser. številka 
0272565. 3408 

Benedik Miroslav, Samova 11, voj- 
ni invalid, Izkaznico št. 39 z dne 28. 
XI. 1952 za brezplačno vožnjo z 
ECŽ  v  Ljubljani. 3958 

Bogataj Franc, Stara Oselica 28, 
p. Gorenja vas nad šk. Loko, •••. 
8. IX. 1928, delovno knjižico štev. 
1614144, izdano od OLO Kranj.   3639 

Brancelj Anton, Bezuljak 16 p. 
Begunje pri Cerknici, roj. 9. XI. 
1933, pomočniško spričevalo, izdano 
8. IX. 1951 v strokovni šoli avtome- 
hanične stroke v Št. Vidu 101 nad 
Ljubljano 3559 

Brunčko Ivan, Gortina, p. Muta, 
osebno izkaznico, reg. št. 17974, ser. 
št. G-0279284. 5879 

Burnik Frančiška, Polje 1, Vodi- 
ce, osebno izkaznico, reg. št. 27513, 
ser. št. F-0131823, izdano od OLO 
Ljubljana okolica. 3887 

Butinar Milan, Ljubljana, voja- 
ško knjižico, izdano od vojaškega 
odseka v Ilirski Bistrici. 3822 

Cestnik Ivan, Trbovlje, šofersko 
vozniško amatersko dovoljenje št. 
245, izdano v Trbovljah. 3851 

Cerar Marija, Domžale, osebno 
izkaznico, reg. št. 29283. ser. št. F- 
0469193, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 3807 

Cmager Franc, Jesenice, Prešer- 
nova 39, osebno izkaznico, reg. št. 
16427, ser. št. F-240737 in vojaško 
knjižico, oboje izdano v Ljuto- 
meru. 3658 

Cerne Marko, Ljubljana, knjižico 
o predvojaški vzgoji, izdano v 
Ljubljani. 3939 

Djrlič Marko, major, Novo me- 
sto, Seidlova 10, orožai list števil- 
ka 329. 3810 

Einsiedler Marija, Črnomelj 226, 
osebno izkaznico, reg. št. 12787, ser. 
št. 0496097. 3903 

Dolenc Jožef, Križna gora 3, p. 
Šk. Loka, osebno izkaznico, reg. št. 
89429. 3659 

Fatur Frančiška, Drskovče 18, p. 
Knežak, osebno izkaznico, reg. št. 
19354, ser. št. F-0629664, izdano v 
Postojni. i 3800 

Fon Anica, Slovenski Javornik, 
Savska 13, osebno izkaznico, reg. št. 
2673, ser. št. 6347383. 3940 

Glavina Josip, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 25938, ser. števil- 
ka 0057605, izdano v Prelogu, 
NRH. 3S52 

Hočevar Alojzija, Ljubljana, 
osebno izkazneo,    reg. št. 34095/51, 

ser. št. F-0056405, izdano v Ljublja- 
ni in knjižico za kolo, tov. znamke 
»Presto«, št. okvira 722034.        3S53 

Jančič Marija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 75762-51, ser. št 
F-0098072 in sindikallno knjižico, 
izdani v Ljubljani. 3833 

Jelen Franc, Bunčani 7, p. Verze j, 
osebno izkaznico, reg. št. 7771, ser, 
št. št. F-0232081, izdano v Ljutome- 
ru, in osebno izkaznico, reg. št. 7768, 
ser. št. 0232078, izdano v Ljutome- 
ru na ime Jelen Marija, Bunča- 
ni 7. 3537 

Jevšenak Cvetka, Menza ZZ »Al- 
fa«, Slov. Konjice, osebno izkaznico, 
reg. številka 24621, ser. številka F- 
0776481. 2257 

Kenda Helena, Kneza 89, p. Pod- 
melec, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 17044, ser. št, G-0395354, izdano 
v Tolminu. 3909 

Kenda Stanislav, čezsoča 89, p. 
Bovec, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 16513,  ser. št. G-0594823,      3906 

Kepa Marija, Ljubljana, Koblar- 
jeva 7, osebno Izkaznico, leg. šte- 
vilka 79873/51, ser. št. F-0102183, iz- 
dano v Ljubljani. 3888 

KlenOvšek Elica, Ljubljana, Pod 
goro 26, osebno izkaznico. Teg. št. 
87319/51, ser. št F-0109629, izdano v 
Ljubljani. 3916 

Klenovšek Marica, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 8577 ser. 
številka F-010S085, izdano v Ljub- 
ljani. 3S89 

Kogovšek Francka, Repnje 51, p. 
Vodice n/Lj., osebno izkaznico, reg. 
št. 46541, ser. št. 0156243, izdano od 
OLO Ljubljana okolica. 3793 

Kolenc Jakob, Zamušani 74, p. Go- 
rišnica, osebno izkaznico, reg. št. 
17208, ser. št. 029013 in sindikalno 
knjižico. 3176 

Kopitar Roman, Medvode, Ver je 27, 
osebno izkaznico, reg. št. 36636, iz- 
dano v Bečeju, Vojvodina.       3794 

Kordež Marija, Topla 5, p. Črna 
pri Prevaljah, osebno izkaznico, reg. 
št. 1120, ser. št. 0265830, izdano v 
Slov. Gradcu. 3561 

Kos Matija, Brezje 36, Mozirje, 
osebno izkaznico, reg. št. 10665, ser. 
številka F-0433973, izdano v Šošta- 
nju. 3749 

Kosec Franc, št Lenart 17, Brpži- 
ce, osebno Izkaznico, reg. št 1574, 
ser. številka F-0366884, izdano v Kr- 
škem. 3792 

Košir Matija, Ljubljana, Rožna 
dolina, osebno izkaznico, reg. štev. 
45404/51, ser. št. F-0067714, izdano 
v Ljubljani. 3824 

Kragelj Peter, dijak IV. c razre- 
da srednje kmetijske šole, rojen 9. 
VIL 1935 y Zatolminu, dijaško knji- 
žico in dijaško objavo za popust na 
železnici. 3750 

Krautner Frančjška, Ljubljana, 
osebno izkaznico reg. St 54412-51, 
izdano v Ljubljani. 3825 

Lakner Jože, gostilničar, Kokrica 
43, p. Kranj, osebno izkaznico, reg. 
št. 4177 in orožni list za lovsko pu- 
ško in flobert št. 79, izdan od OLO 
Kranj. t        ;3fl40 
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Lapanja Neža, šebrelje 56, p. Cer- Plesnik Marija, Otiški vrh 4, p. šterbenc Ivan, Ljubljana, osebno 
•••, osebno izkaznico, reg. številka Dravograd,  osebno izkaznico,   reg. izkaznico, reg. št. 10136/51, ser. št 
10731,   ser. št. F-05Ï9841,    izdano v št. 16•, ser. št. 0275421            3935 F-0032446, izdano v Ljubljani.    3809 
Idriji                                           3802 Poiane Frančiška, Primskovo 176, Štritof Franc,   Mleščevo,    Strina, 

Letnik   Metka,   Ljubljana,   osebno Kranj, osebno  izkaznico.           3911 osebno izkaznico, reg. številka 9849. 
izkaznico,  reg. št. 24239-50,  ser. št. Praprotnik Ignac, Loka 11, p. Kri- ser.   št.   0010159,    izdano   od   OLO 
F-0046349, izdano v Ljubljani.    3854 že na Gor., roj.  1. •.  1890, osebno Ljubljana okolica.                        3898 

Logar Marija, Logatec, osebno iz- izkaznico reg. št. 1984.                 3415 Šušmelj Ivana rojena Cej, Trno- 
kaznico, reg. št   42722, ser. številka Puciher   Jože,    Ljubljana,    Pred- vo 9, Gorica, osebno izkaznico, reg. 
0150832,  izdano od  OLO  Ljubljana jamska 47, vojaško knjižico   izdano št.  10450,  ser.  št.  320861,  izdano  v 
okolica.                                            3890 od     vojaškega     odseka,     Ljublja- Gorici.                                             3598 

Marenko   Ivan,  Ljubljana,   Veliki na.                                                    3797 Tovarna dokumentnega in kartne- 
štradon 3, sindikalno knjižico, izda- Purger Peter, Gabrovica 2, p. Črni ga papirja Radeče pri Zidanem me- 
no v Ljubljani.                             3918 kal, osebno izkaznico   reg. št. 12472, stu,   prometno   knjižico   tovornega 

Mavric Ivan, Fojana 21  p. Dobro- ser- št- G-0213182.                          3943 avtomobila  znamke  >Ford< 8 V, 3 
vo  v  Brdib, osebno  izkaznico,  reg. Pušnar Anton, Kanal, Vojkova 12, tone, evid. št. S-4327.                    3584 
št   1272   ser.  št.  0290840,   izdano   v osebno  izkaznico,  reg. št. 6228, ser. Tovarna    učil,   Črnomelj,   orožni 
Solkanu                                           3642 št. 0309033, izdano v Gorici.       3644 list št. 595 za pištolo >Beretta<, ka- 

vi•.,/   AI„;,   I ;„ui;„.„     „^k• Rode Alojz, Dob pri Domžalah 93, Über 9, številka 807947, izdan v Čr- Memer Alojz   Ljubljana     osebno QSeb      izka
J
zni       £     št   1•5   iz[ nomlju>                                            3829 

^ ^IS      '•   J\Č dano v Radovljici.                       3808 Turk  Jože,  Ljubljana,  Karlovška F-047526P, .zdanovLjubljan! •  de- Ro](,  Almira| 2•1•„.•  ^        Za,. 1?> ••••§•• •••
•
•••

•   iz^nQ ^ vo. 
lovno     knjižico,     izdano     v     Za- hrib( osebno izkaznico reg   številka jaškega odseka v Ljubljani.       3920 

M„ x       i„ r,,    Ris^o   , ,•„     -, 25202. ser- št- 0305881                  3645 Uprava idrijskega državnega goz- 
Vptn-1     Jli %•57?'Jr IwlW," R°^an 016a< SP- DuPHe 6, oseb. da,   Idrija,   evid.   tablico   tovornega 
OSA'   -A'J    nH   Hin   T inKl.4 n« izkaznico, reg. št. 21660, šer. št avtomobila ät. S-8009                   3585 

fni„                                    '   W9Î F-°22870, izdano v Kranju.         5816 Uršič Anton, Idrsko 58, p.  Koba- 
na '°f°..      A         ..                D . . Sajevic  Marija,   Domžale, osebno rid, osebno izkaznico, reg. št. 15905, 

Mikolič   Antonija   roj.    Fetrmac, izkaznico, reg  št. 24041, ser. številka ser. številka 0394215, izdano v Tol- 
Sv. Jurij 28, osebno izkaznico,  reg. 0469931,  izdano od OLO Ljubljana minu.                                                3799 
št.   12334, ser.  št. 0794294,  izdano  v okolica.                                            3856 Usar Fanika,    Lepa njiva 42,    p. 
PoHčanah.                                       3600 Satler Alojz, Gorenje 13, p. Šmar- Mozirje,   osebno izkaznico,   reg. št. 

Bohorič     Anton,    skofja     Loka, tno 0D pakii prometno knjižico ••- 17195,   ser.   št.   F-0809105,   izdano   v 
osebno izkaznico, reg št. 31387   ser. tomega   kolesa   znamke   DKV,   šte- Radovljici.                                      5820 
številka   0210797,   izdano   od   OLO viika 178•4> lZdano 1951 v Šoštanju, Vezovnik Franc,    Javnik 21,    Ož- 
Kranj okolica.                                3892 §,. šasije 528940, št. motorja 967221 bait ob Dravi, roj. 28. 1. 1905, oseb- 

Mrak Milka,    Hrastje 5  pri  Kra- na ime Volk Ciril ter kupoprodajno no izkaznico, reg. št. 32793,  izdano 
nju, roj. 6. IV.  1929, osebno izkaz- pogodbo ob predaji iz leta 1952 na od OLO Maribor okolica.           3602 
nico  številka   9305,   izdano  v   Kra- ime   Satler   Alojz,   Gorenje   št.   13, Videm   (VVedam)   Klara,   Ljubi ja- 
nju.                                                  3882 Šmartno ob Paki.                          3615 na,  preklic o izgubljeni  osebni  iz- 

Alusar    Ivan,     Ljubljana,    Polje, Sedmak Franc, Ljubljana, osebno kaznici  reg.  St.  54122-51,  objavljen 
osebno  izkaznico,   reg.  št.  80100/51, izkaznico,    reg. št. 6741/51,    ser. št. v Uradnem listu LRS, št. 36/52, ker 
ser.  št  F-0102410,    izdane   v  Ljub- F-00290/51, izdano v Ljubljani.   3896 se je našla.                                     3830 
ljani.                                                3893 Skaza Edvard, Gaberke 11, p   So- Voliič Jožko, Komen  145, osebno 

Nemec Valentina,  Domžale, oseb- stanj,    osebno Izkaznico,    izdano v izkaznico,    reg. št. 373,    ser. št. G- 
no izkaznico, reg. št. 25227, ser. št. Šoštanju.                                         3581 0201083, izdano v Sežani.             3586 
0471157, izdano od  OLO  Ljubljana Slapnik Marija, Vitanje 6, zdaj v Volmajer   Alojz,     Kapla  101,    p. 
okolica.                                            3798 Šmartnem ob Dreti 88,    osebno iz- Ožbalt ob Dravi, osebno izkaznico, 

Nose Julka, Ljubljana, osebno iz- kaznico, reg. št. 15614, ser. številka Veg. št. 40181, ser. št. 0137369, izdano 
kaznico, reg. št. 15657, ser. številka 0428925.                                            3753 od OLO Maribor okolica.          3665 
0615967, izdano v Grosupljem.    3855 Smerdu  Janez, Ljubljana, osebno Zagore   Anton,     Dol.   Prekopa  8, 

Novšak  Daniela,  Ljubljana, Tito- izkaznico, reg. št. 96031, ser številka p. Kostanjevica ob Krki, roj. 27. XII. 
va 29  osebno izkaznico, reg. števil- F-0118341, izdano v Ljubljani.    3857 1919,    osebno    in    gasilsko    izkaz- 
ka 35228/51   ser. št. F-0Ò57558, izda- Smodič Alojzija, Senovo 99  oseb- nico.                                               3646 
no v Ljubljani.                              3941 no izkaznico reg  št. 48166, izdano v Zore Stanislav, Veliki Gaber,  oseb- 

oifo,.;;,,.   Aiv,i„   1 inWinnn   „.»i. Krškem.                                        3884 no izkaznico reg. št. 16238, izdano v 
„    • AL  r^' s? mi«?«*   ,Ž" StaJ°vi<? šPiro- vodnlk' VP 1298> Novem mestu-                           3899 

«Svfi» F   OIMWI   izdano iLiub Po5'0-*•.   •Jašk"   knJižic°   Podofi- žaS^   ^anc,   Ljubljana,   Rudnik številka F- 0104191, izdano v Ljub- dtJa JLA gt  2•2< seri-e c  izdan0 j«   vojaško knjižlc0   izdaao od y0. 
1•••'        •          r.  ...        „.    , od VP 1101, Postojna.                 3582 jaškega okrožja Ljubljana.       3849 

Oswald Dušan, Ljubljana, Rimska fiabec Terezija, Rakitnik, Postoj- Žerovnik Jože, Nova Štifta 52, p. 
12,    osebno  izkaznico ser   številka n3i osebno izkaznico,  reg. št. 3361, Sodražica, osebno izkaznico, reg. št. 
0119938,  izdano  v  Zagrebu,  in  štu- ser. številka F-061371, izdano v Po- 000, ser. št. F-0437311.              3488 
dentsko    »t«•»    po>pnvredne stojni.                                            3897 ž          j        Ljubljana, osebno lz- 
šumarske fakultete univerze v Za- ••1•••••   Katarina,  Ptuj,   Rogoz- kaznico<    Teg. g£ 85652/52,    ser. št. 
grSbU-   „                      .    »     „ ,58•4 niska 52, osebno izkaznico, reg. št. F.ni07962    izdano   v   Limb! rani   in 

Peric Ivanka   Šmarje 5,   Sežana 4862j ser. št 0247175.                  \848 2nS 'dovoljenje II   raz^     383^ 
osebno   izkaznico,    rej.   št.   18373, šavnik  Marta,  Ljubljana, osebno •   »     ,              u i          ;     mot„r 
ser.   števlika   S-O21908Ì   izdano   v izkaznico, reg. št. 15846/50   ser. št. , .ž"mberS%   Heda    •'vn

U^a
7

r' 
Sežani.                                          3832 F-0O3S156 izdano v Ljubljani.    3942 4uhl}a•> ,•«?fei   \,   5iÄa 

Peternelj   Gabrijel,   Cerkno  142, šerek Jožefa,    Debeče pri Stični, Ä'e£ .5t-, 62382/
T^' Č&JteV£f 

osebno izkaznico, reg. št. 6395, ser. osebno izkaznico reg. št. 5600 izda- ^^^^ "dano v Ljubljani.    379? 
it. F-05364O5, izdano v Idriji.    3803 no od OLO Ljubljana okolica.   5796 Župec  Barica, Maribor, Stolna 1. 

Plajnšek Stanko, Ljubljana, Ce- Škrk Rudolf, Žlrje 6, p. Sežana, spričevalo o nižjem tečajnem izpitu 
lovska 134, osebno izkaznico reg. nsebno izkaznico, reg. št. 6381, ser. večerne delavske gimnazije v Man- 
It. 59910, izdano v Ptuju.            3828 M. 0207091, izdano v Sežani.       3913   boru z dne 12. VI. 1951. >W 

Izdaja/ »uradni  31•  LBS« — Direktor In  odgovorni   urednik:  dr. Rastko  Močnik  —  tiska   tiskarna   »Toneta  Tomšiča. 
» • LJubljani 



Akumulacija in skladi drž. podjetij 
Prometni davek 
Dohodnina 
Drugi dohodki 

v tisočih dia 

853.607 
79.804 

196.000 
17.600 
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Opomba : 
Družbeni bruto produkt je izkazan za celotno 

gospodarstvo na območju okraja po gospodarskih 
panogah. Sestavljajo ga amortizacija, sklad za plače ' 
ter akumulacija in skladi, kamor je vključen tudi 
prometni davek. V tem je zajeto celotno gospodarstvo 
državnega, zadružnega in privatnega sektorja. Skupaj    1,147.011 

Posamezne gospodarske panoge zajemajo celotno 
dejavnost  podjetij   (z  vsemi  stranskimi  dejavnostmi Opomba: 
in obrati), ki spadajo v dotično panogo. Eksploatacija .. ...      .       ,,,.,.       ., .     , .. 
gozdov je izkazana  v privatnem sektorju  v kmetij- Akumulacija   •   skiai   državnih   gospodarskih 
gtvu podjetij   zajemajo   celotno   akumulacijo   državnega 

V družbenem planu v kmetijstvu za leto 1953 so       sektorja (brez prometnega davka). 
obseženi vsi trije sektorji: državni, zadružni, privatni. V  prometni   davek  je   vštet   prometni   davek   na 
Družbeni produkt v kmetijstvu zajema tudi prevozne obrtne  izdelke  in  storitve,  na  gostinski promet,  na 
usluge in domačo obrt. vino in žganje, na industrijske izdelke, kolikor je to 

V akumulaciji   privatnega sektorja   gospodarstva z  odločbo  določeno,  ter  davek  od  zakola  živine  in 
(kmetijstvo,  gostinstvo in  obrt)   je  zajeta  poleg do- davčnih vrednotnic. 
hodnine,  ki   jo  privatniki   plačujejo  v  državni   pro- y   dohodnini   jc   zajeta   dohodnina   privatnih   in 

račun, tudi lastna akumulacija. zadružnih  kmetijskih  posestev, obrtnikov  in  ostalih 
II. poglavje poklicev. 

FORMIRANJE SREDSTEV NA OBMOČJU OKRAJA V ostale dohodke so vključeni davek na dediščine 
Na območju okraja se bodo formirala v letu 1953      in darila, takse, dohodki uradov in ustanov ter po- 

tale sredstva: dobno. 

III. poglavje 

RAZDELITEV SREDSTEV. KI SE FORMIRAJO NA OBMOČJU OKRAJA 

Sredstva, ki se formirajo na območju okraja Novo mesto, se v skladu z zakonom o družbenem planu 
Ljudske  republike Slovenije  razdelijo takole  (v  tisočih din): 

I. Akumulacija državnega sektorja skupaj: 
Od tega za razdelitev 
Del   akumulacije   za   samostojno   razpolaganje 

podjetij 
10 "/o prispevek za zdravstveno zaščito 

Ostanek za delitev 
66.6% prispevek za zvezne sklade 

Ostanek  za delitev  na republiške sklade 
38.7 °/o prispevek za socialno zavarovanje 
57.5 % prispevek  za investicijske sklade 
Ostanek za razdelitev na republiške in okrajne 
sklade 
40% prispevek za  republiški  proračun 
Ostanek za okrajni proračun 5.712 

II. Dohodnina kmetijskih gospodarstev: 180.000 
100% prispevek za okrajni proračun 180.000 

III. Dohodnina obrtnikov za okrajni proračun 12.700 
IV. Dohodnina zadrug za okrajni proračun 300 
V. Druga dohodnina za okrajni proračun                                                                                                         3.000 

VI. Prometni davek: 79.804 
35% prispevek za republiški proračun 27.931 
Ostanek za okrajni proračun 51.873 

VII. Drugi dohodki za okrajni proračun 17.600 
VIII. Dopolnilna sredstva okraja: 

a) Del akumulacije za samostojno razpolaganje 
podjetij 26-4P 

Od tega za potrebe delovnih kolektivov 50% 13.238 
Ostanek za potrebe ljudskih odborov 13.237 

b) Presežek  akumulacije  zaradi   višjih  stopenj 
akumulacije, ki so določene s tem planom 
nasproti stopnjam akumulacije po družbe- 
nem planu LRS skupaj **-947 

Od tega se porabi za potrebe delovnih kolek- 
tivov 20% v znesku °-                           35958 

Ostanek za potrebe ljudskih odborov _____ :— 
Skupna sredstva okraja _,      520-580 

853.607 
808.660 

26.475 
32.105 

499.555 

250.527 

58.580 

750.080 

96.954 
44.053 241.007 

9.520 
3.808 
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1.8 
2.8 
7.2 
8 
6.3 
6.4 

16.6 
18.2 
10 

IO 

66.6 

38.7 
57.3 

Opomba : 
Znesek akumulacije se deli: 
A. Del za samostojno razpolaganje 

podjetij    (od   skupnega   zneska 
akumulacije in skladov), ki znaša: 
T panogi industrije in rudarstva: 
v tekstilni industriji 
v ostali industriji 
v panogi kmetijstva 
v panogi gozdarstva 
v panogi gradbeništva 
v panogi prometa 
v panogi trgovine 
v panogi gostinstva in turizma 
v panogi obrti 

B. Prispevek za zdravstveno zaščito 
(v odstotku od sklada za plače 
in uslužbencev), ki znaša za vse 
panoge 

C. Prispevek za zvezne sklade v od- 
stotku od preostalega zneska 
akumulacije in skladov, ki znaša 
za vse panoge 

Č. Preostali znesek akumulacije in 
skladov se deli za vse panoge 
tako (v odstotkih): 
1. sklad za socialno zavarovanje 
2. sklad za investicije 

D. Ker je pri posameznih podjetjih določena višja 
stopnja akumulacije in skladov, kot jo predvideva 
družbeni plan LRS, bo celoten presežek te akumula- 
cije in skladov na 'razpolago okrajnemu ljudskemu 
odboru in delovnim kolektivom v povprečnem raz- 
merju: za ljudski odbor R0%, za podjetje 20% aku- 
mulacije in skladov. 

Pravtako je predvideno v tem družbenem planu, 
da bi podjetja odstopila okrajnemu ljudskemu od- 
boru 60% sklada za samostojno razpolaganje. 

Vsa ta sredstva se bodo uporabila za investicije 
v korist družbenega standarda. 

IV. poglavje 

RAZDELITEV OKRAJNIH SREDSTEV 
Sredstva,   razpoložljiva   na   področju   okraja,   se 

razdelijo takole (v tisočih din): 
1. Skupna sredstva 
2. Razdelitev 

Od tega: 
družbeni skladi skupaj 

Za okrajni proračun 
v tem: 
Prosveta in kultura 
Ljudsko zdravstvo 
Socialna zaščita 
Državna uprava 
Proračunska rezerva 

Za občinske proračune 
Investicije skupaj 

Investicije iz sredstev 
okrajnega proračuna 

320.380 
320.380 

246.164 

58.645 
7.590 

48.400 
72.308 
8.795 

74.216 

50.426 
74.216 

V, poglavje 

INVESTICIJSKA GRADITEV 
Skupna vrednost investicijske 

graditve znaša (v tisočih din) 
Od tega: 

investicije v gospodarstvu — 
investicije za družbeni 

•tendami 74.316 

74.216 

Od tega: 
I. Investicije okraja 46.438 

1.   ole 20.000 
2. elektrifikacija 10.000 
3. regulacija vode 3.000 
4. komunalna delavnost 7.000 
5. druge rezerve 6.438 

•. Investicije mestne 
občine Novo mesto 
Za stanovanjsko in 

komunalno delavnost 27.778 

27.778 

VI. poglavje 

STOPNJA AKUMULACIJE IN DRUŽBENIH 
SKLADOV 

Glede na temeljne proporce republiškega druž- 
benega plana se določijo za podjetja na območju 
okraja Novo mesto tele stopnje akumulacije in druž- 
benih skladov: 

Industrija in rudarstvo 
Stroka 111: Elektrosistem, Ljubljana 1564 

Elektro, Novo mesto 126 
Stroka 116: Okrajno podjetje »Kremene, 

Novo mesto 120 
Tovarna samotnih  peči   »Keramika, 

Novo mesto 80 
Stroka 119: Telekomunikacije, obrat Šentjernej 180 
Stroka 121: Opekarna, Prečna 50 

Opekarna, Prelesje 50 
Novomeška opekarna, Zalog 65 

Stroka 122: Tovarna igrač, Novo mesto 120 
Lesno industrijsko podjetje, 

Novo mesto 149 
Stroka 124. Tkalnica LO MO, Novo mesto 1000 

Tekstilna tovarna, Novo mesto 1660 
Industrija perila LO MO, 

Novo mesto 115 
Stroka 125: Industrija čevljev. Novo mesto 280 

Produktivna čevljarska zadruga. 
Dol. Toplice 200 

Stroka 127: Destilacija alkoholnih pijač, 
Mirna 

Kmetijstvo 
Državno kmetijsko posestvo 

Gozdarstvo 
Gozdno gospodarstvo. Novo mesto 

Gradbeništvo 

Stroka 412: Pionir, splošno gradbeno podjetje, 
Novo mesto 

Krka, okrajno gradbeno podjetje, 
Novo mesto 

Promet 
Cestni promet: OKAP, Novo mesto 

SAP, poslovalnica Novo mesto 
Zelezniôki promet JD2 
Poštni promet PTT 

Trgovina 

Trgovsko podjetje »železninac, Novo mesto 
Trgovsko podjetje »Rog«, Novo mesto 
Trgovsko podjetje »Izbir«, Novo mesto 
Trgovsko podjetje »Prehrana«, Novo mesto 
Vea druga trgovska podjetja 

110 

55 

102 

100 

80 
130 
144 
113 

70 
65 
65 
63 
60 
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Turizem in gostinstvo 
Stroka 618 Vsa gostinska podjetja 

Obrt 
Državno podjetje >Mizarstvo«, Dvor 
Kolarsko mizarsko podjetje, Mirna 
Mizarstvo, Novo mesto 
Remont, Novo mesto 
Ključavničarstvo ia kovačija, Novo mesto 
Invalidska kovinarska delavnica, Novo mesto 
Mehanična delavnica, Trebnje 
Pekarija, Novo mesto 
Pekarija, Dol. Toplice 
Pekarija, Trebnje 
Pekarija, Žužemberk 
Klavnica in mesarija, Novo mesto 
Mesari 
Mesari 
Mesari 
Mesari 
Mesari 
Mesari 
Mesari 
Mesari 
Mesari 

a, Mirna 
a. Dol. Toplice 
a, Otočec 
,a, Šentjernej 
ja, šmarjeta 
ia, Sentrupert 
a, Smihel pri Novem mestu 
[a, Zagradec. 
a, Žužemberk 

Vsa druga obrtna podjetja 

55 

60 
60 
65 
75 
60 
60 
55 
70 
65 
65 
65 
60 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
50 

Opomba : 
Obveznosti podjetij po družbenem planu za leto 

1953 so razvidne v VI. poglavju, kjer so stopnje aku- 
mulacije in skladov navedene individualno za po- 
samezna podjetja oziroma skupno za podjetja, ki 
imajo isto stopnjo akumulacije. — V letu 1953 bodu 
plačevala podjetja akumulacijo in sklade po stopnjah, 
določenih v tem poglavju. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. uporablja pa se od 1. januarja 1953. 

Št I. — 2391/1-53. 
Novo mesto, dne 6. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič 1. r. 

119. 

Na podlagi 3. točke bi. člena, v zvezi s 96. členom 
•••••• o okrajnih ljudskih odborih ter 28. členom 
zakona o proračunih fedaja Okrajni ljudski odbor 
Postojna na seji okrajnega zbora in zbora proizva- 
jalcev dne 20. februarja 1953 

ODLOK 
o proračunu Okrajnega ljudskega odbora Postojna 

za leto 1953 
1. člen 

Proračun Okrajnega ljudskega odbora Postojna 
2a leto 1953 s posebnimi prilogami obsega: 

I. Okrajni proračun 
z dohodki v znesku   . . -. . .,-. • • <••   156,956.000 din 
in izdatki v znesku 156,956.000 din 
IL Predračune ustanov s samostojnim financiranjem 
z dohodki v znesku 153,417.819 din 
4» izdatki v znesku 153,477.819 din 
? Presežkom dohodkov v znesku   ... — 
•n presežkom izdatkov v znesku  . t. io 60.000 dia 

2. člen 
Primanjkljaj v ustanovah s samostojnim hnan- 

siranjem, ki znaša skupaj 60.000 din, se krije z dota- 
cijami Iz proračuna Okrajnega ljudskega odbora 
Postojna. 

3. člen 
Pooblašča se svet za gospodarstvo, da po izkazani 

potrebi menja višino odstotka udeležbe občinskih 
ljudskih odborov na dohodkih. 

4 člen 
Kolikor še ni izdana dokončna odločba o sistemi- 

zaciji, se sme Število uslužbenskth mest v okrajnih 
organih in ustanovah povečati samo v soglasju z Dr- 
žavnim sekretariatom za proračun in državno admini- 
stracijo LRS. Nove postavitve so dovoljene samo v 
mejah potrjene sistemizacije, če so v ta namen zago- 
tovljena v proračunu potrebna finančna sredstva. 

5. člen 
Osnutki pravnih predpisov Okrajnega ljudskega 

odbora Postojna, katerih Izvajanja predvideva nove 
ali večje proračunske izdatke, se moiajo poslati po- 
prej v pritrditev svetu za gospodarstvo Okrajnega 
ljudskega odbora Postojna. 

6. člen 

Svet za gospodarstvo ima pravico, ustaviti izpla- 
čilo osebnih Izdatkov, ki niso v skladu z zakonitimi 
predpisi. Če se pristojni odredbodajalec ne strinja z 
•istavitvijo, odloči o tam računska komisija okraj- 
nega ljudskega odbora. 

7. člen 

RačuLodajalci pri odredbodajalcih okrajnih or- 
ganov In ustanov so odgovorni za pravilno izvrševa- 
nje predračuna dohodkov iu izdatkov svojim odredbo- 
dajalcem in svetu za gospodarstvo. 

8. Sien 
Ta odlok velja od 20. ti. 1953, uporablja pa se 

od 1. januarja 1953 dalje. 
ät 7V4-55 
Postojna, cm* 20. februarja •9••. 

Predsednik OLO: 
Mirko Jelera« 1. r. 

120. 

Na podlagi 17. Siena in 3. točke 64. olema zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19/52) In 29. člena zakona o proračunu (Uradni list 
FLKJ, št. 56/51) je okrajni ljudski odbor Postojna na 
seji obeh zborov dne 18. aprila sprejel 

ODLOK 
o začasnem finansiranju proračunskih potreb okraja 

Postojna za mesec januar In februar 1953 

1. člen 

Do sprejetja proračuna za leto 1953 se bodo pro- 
ra<5un9ke potrebe •••••• Postojna začasno finaneirale 
na podlagi mesečnih proračunskih načrtov dohodkov 
in izdatkov za mesec januar in februbar 1953 v skladu 
s proračunom za leto 1952. ,, 
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2. ölen 

Zneski dohodkov in izdatkov, pobrani oziroma po- 
rabljeni na podlagi tega odloka, so sestavni del pro- 
računskih dohodkov In izdatkov po proračunu okraj- 
nega ljudskega odbora Postojna za leto 1953. 

3. ®*a 
Ta odlok velja od 1. januarja 1953. 
Št 7/12-53 
Postojna, dne 18. aprila 1953. 

Predsednik OLO: 
Miro Jelerčič 1. r. 

121. 

Na podlagi 16. člena in 2. točke 64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih izdaja okrajni ljudski 
odbor Sežana na skupni seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 12. februarja 1953 

ODLOK 
o okrajnem družbenem planu za leto 1953 

1. člen 
Potrjuje se družbeni plan okraja Sežana za leto 1953, ki se glasi: 

I. poglavje 

DRUŽBENI BRUTO PRODUKT IN NJEGOVA TEMELJNA RAZDELITEV 

Celotni družbeni bruto produkt, ki bo dosežen po tem planu v letu 1953, znaša 1.451,782.000 dinarjev. 
Od  tega celotnega  družbenega   bruto  produkta bo dosežen  v  posameznih  gospodarskih  panogah in 

strokah  družbeni  produkt v tehle zneskih in strukturi: 

Gospodarska panoga ID stroka 
Družbeni 

bruto 
produkt 

Struktura 
bruto produkta 

Amortizacija 
Narodni 

dohodek 

Struktura 
narodnega dohodka 

Potrošni 
sklad Akumulacija 

Skupno gospodarstvo okraja Sežana 

Industrija in rudarstvo skupaj 
Stroka •: Proizvodnja in razdelje- 

vanje električne ener- 
gije 

Stroka 112: Proizvodnja in predelo- 
vanje premoga 

Stroka 116: Predelava nekovinskih 
rud 

Stroka 121: Industrija gradbenega 
materiala 

Stroka 124. Tekstilna industrija 

Kmetijstvo skupaj 
Državni sektor 
Zadružni sektor 
Privatni sektor 

Gradbeništvo skupaj 

Promet skupaj 
Železniški promet 
Cestni promet 
Poštni promet 

Trgovina skupaj 
Državni sektor 
Zadružni sektor 

Gostinstvo in turizem skupaj 
Državni sektor 
Zadružni sektor 
Privatni sektor 

Obrt skupaj 
Državni sektor 
Zadružni sektor 
Privatni sektor 

t.451.782 

146.743 

77.963 

10.974 

8.038 

364.623 

20.228 

15.755 

303 

tisočih   dinarjev 
1,087.159 665.967 

126.515 

62.208 

10.974 

7.735 

37.836 

5.906 

7.380 

3.500 

421.192 

88.679 

56.302 

3.594 

4.235 

27.773 3.125 24.648 11.550 13.098 
21.995 1.045 20.950 9.500 11.450 

483.212 22.680 460.532 388.889 71.643 
1.744 87 1.653 1.069 588 

22.975 1.205 21.770 15.450 6.320 
458.493 21.388 437.105 372.370 64.735 

80.373 10.695 69.678 34.700 34.978 

584.350 297.527 286.823 119.495 167.328 
530.797 281.303 249.492 102.108 147.584 
24.501 8.770 15.731 7.262 8.469 
29.052 7.452 21.600 10.125 11.475 

49.161 3.617 45.544 27.633 17.911 
25.617 1.516 24.101 14.565 9.536 
23.544 2.101 21.443 13.068 8.375 

28.207 5.961 22.246 10.002 12.244 
19.214 4.138 15.076 7.298 7.778 
8.053 1.723 6.330 2.381 3.949 
»40 100 840 323 517 

79.736 3.915 75.821 47.412 28.409 
44.986 2.422 42.564 23.424 19.140 
11.629 501 11.128 6.784 4.344 
23.121 992 22.129 17.204 4.925 
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•. poglavje 

FORMIRANJE SREDSTEV NA OBMOČJU OKRAJA 

Akumulacija in skladi drž. podjetij 
Prometni davek 
Dohodnina kmečkih gospodarstev 
Dohodnina zadrug 

T tisočih dia 

317.103 
40.505 
35.000 

500 

Dohodnina obrtnikov 
Dohodnina drugih poklicev 
Drugi dohodki 

Odnos   393.108 

Prenos   393.108 

2600 
800 

8400 

Skupaj   404.908 

IH. poglavje 

RAZDELITEV SREDSTEV, KI SE FORMIRAJO NA OBMOČJU OKRAJA 

Sredstva, ki se formirajo  na območju  OLO, se v  skladu z zakonom  o družbenem   planu 
delijo takole (v tisočih din): 

LRS 

Znesek 
Skupi. ta okraje! 
znesek proračun 

Akumulacija državnega sektorja skupaj 317.105 

Od tega za razdelitev 310.003 

a) Del akumulacije za samostojno razpolaganje 
podjetij: 

Industrija 2.350 
Kmetijstvo 42 
Gradbeništvo 2.186 
Promet 10.624 
Trgovina                   » 1.492 
Gostinstvo ìD turizem 730 
Obrt 1.171 

18.595 
b) 10 "/o prispevka za zdravstveno zaščito 25.839 
c) Ostanek za delitev na zvezne sklade 42.434 

267.571 
č) 66.6% prispevek za zvezne sklade 178.202 

d) Ostanek  za delitev  za  republiške sklade 89.369 
e) 38.7% prispevek za socialno zavarovanje 34.586 
f) 57.5% prispevek za investicijske sklade 51.381 

85.967 
g) Ostanek akumulacije za okrajni proračun 3.402 
Dohodnina kmečkih gospodarstev 35.000 
Dohodnina obrtnikov 2.600 
Dohodnina zadrug 500 
Druga dohodnina 800 
Prometni davek 40.505 
Drugi dohodki 8.400 

Skupnu sredstvu 91.207 
Dotacija LRS za kritje prcsclka izdatkov nad 

dohodki 70.000 
Skupaj 

Dopolnilna sredstva okraja: 
a) Akumulacija   za   samostojno    razpolaganje 

podjetij 

Od tega se uporabi za potrebe delovnih ko- 
lektivov 54,4% 

Ostanek za  potrebe ljudskih odborov 

b) Presežek zneska predvidene akumulacije za 
državni   sektor   v   družbenem   planu  LRS 

Od tega 73,7.% za potrebe ljudskih odborov 

Skupaj dohodki 

18.595 

10.091 

7.098 

161.207 

8.504 

5.238 

174.949 
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IV. poglavje 

RAZDELITEV OKRAJNIH SREDSTEV 
Sredstva,   razpoložljiva   na  območju   okraja,  se 

razdelijo takole (T tisočih din): 
Skupna sredstva 174.949 

Razdelitev : 
Družbeni skladi skupaj 
Od tega: 

prosveta in kultura 
ljudsko zdravstvo 
socialno skrbstvo 
državna uprava in ceste 
rezerva 
Investicijo iz sredstev okraja 

155.357 

34.247 
2.600 

42.040 
71.719 
2.751 

21.592 

21.592 

21.592 

V. poglavje 

INVESTICIJSKA GRADITEV 

Skupna vrednost investicijske 
graditve okraja znaša 

Od tega: 
investicije v gospodarstvu 
investicije za družbeni standard 

Od tega se uporabi: 
za elektrifikacijo Slov. Istre     5.000 
za stanovanjsko graditev 12.242 
za zdravstvene ustanove 2.700 
za osnovne šole 650 
za popravilo občinskih cest        1.000 

VI. poglavje 

STOPNJE AKUMULACIJE IN DRU2BENIH 
SKLADOV 

V skladu s temeljnimi proporci družbenega plana 
LRS se določijo za podjetja na območju OLO Sežana 
tele stopnje akumulacije in skladov: 

Industrija in rudarstvo 

Stroka 111: Elektrosistem Slovenije 
Elektro Sežana 

Stroka 112: Proizvodnja in  predelava  premoga 
Rudnik   »Timav«,   Vremski   Britof, 

za proizvodnjo 
Rudnik >Timavc, za   raziskovalna 

dela 

Stroka 116: Proizvodnja,  plemenitenje   in   pre- 
delovanje nekovinskih rudnin 

Steklena galanterija, Sežana 
Stroka 121: Industrija gradbenega materiala 

Industrija kraškega marmorja, 
Vrhovi j e 

>Mineral«, industrija naravnega in 
umetnega kamna, Ljubljana 

Stroka 124: Tekstilna industrija 

Tovarna pletenin, Sežana 
Kmetijstvo 

Stroka 211: Državna kmetijska posestva 
Kmetijsko posestvo Odolina 

1364 
106 

50 

45 

121 
121 

125 

110 

Gradbeništvo 

Stroka 412: Okrajno gradbeno podjetje, Sežana    100 
Spošno gradbeno podjetje 

>Nova Gorica« 101 
Splošno gradbeno podjetje 

»Primorje« 105 

Promet 

Stroka 515: Cestni promet 
Avtoprevoz, Sežana 110 
Avtoprevoz, Gorica 125 

Trgovina 
Stroka 611: 

do 617: Trgovina: Vsa  trgovinska podjetja 60 

Turizem in gostinstvo 
Stroka 618: Gostinstvo 

Vsa gostinska podjetja 55 

Obrt 
Stroka 711: Proizvodna obrt 

Kovaško-kolarska delavnica, Kozina 50 
Kovaška delavnica, Škrbina 50 
Remontno podjetje, Sežana 65 
Remontno podjetje, Komen 60 
Remontno podjetje, Herpelje 60 
Remontno podjetje, Gračišče 50 
Okrajno mizarsko podjetje, Divača 75 
Mizarsko podjetje, Komen 60 
Mizarsko podjetje, Senožeče 58 
Mizarsko podjetje, Divača 55 
Mizarsko podjetje, Klanec 55 
Mizarsko podjetje, Materija 55 
Mizarsko podjetje, Brezovica 55 
Žaga, Škrbina 55 
Žaga, Kozina 55 
Plastika, Štanjel 50 
Krojaška delavnica, Sežana 50 
Krojaška delavnica, Herpelje 50 
Čevljarsko podjetje, Sežana 55 
Čevljarska delavnica, Herpelje 55 
Čevljarska delavnica, Skopo 55 
Čevljarska delavnica, Materija 55 
Čevljarska delavnica, Pliskovica 50 
Mesnica, Divača 100 
Pekarna, Sežana 80 
Pekarna, Divača 70 
Pekarna, Dutovlje 65 
Mlin-žaga, Križ pri Toma j u 55 
Mlin, Škrbina '   55 
Mlin, Komen 55 

Stroka 712: Storitvena obrt 
Brivnica, Sežana 50 
Fototehnika, Sežana 50 ranoieamna, aezana yv 

V strokah, za katere je predvidena enaka stopnja 
akumulacije in skladov, niso posebej navedena po- 
samezna podjetja. 

2. člen 
Ta  odlok  velja  od  dneva   objave  v  >Uradnero 

lietu LRS«, 

Si 1-400/8-53-1 
Sežana, dne 12. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 
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122. 

Na podlagi 1. 'Slena uredbe o delitvi sklada za 
vzdrževanje hiš (Uradni list FLRJ, št 12/68-1953) in 
drugega odstavka 15. člena zakona o okrajnih ljud- 
skih odborih izdaja Okrajni ljudski odbor Sežana nu 
seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 18. 
aprila 1953 

ODLOK 

o delitvi sklada za vzdrževanje hiš 

1. člen 

Na območju mestne občine Sežana se smejo sred- 
stva sklada za vzdrževanje hiš uporabiti, kot sledi: 

a) za vzdrževanje hiš, iz katerih ta sredstva izvi- 
rajo, del v sklad vplačanih sredstev v višini 70% 
(sedemdeset odstotkov), 

b) za vzdrževanje, adaptacije in graditev stano- 
vanjskih hi.š na področju mestne občine preostali del 
v sklad vplačanih sredstev v višini 30% (trideset 
odstotkov). 

2. člen 
Na območju vseh drugih občin v okraju se v sklad 

vplačana sredstva v celoti (100%) uporabijo samo za 
vzdrževanje hiš, iz katerih ta sredstva izvirajo. 

3. člen 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Urad- 
nem listu LRSc 

Št. 1-860/9-1953 
Sežana, dne 18. aprila 1953. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 

123. 
Dne 22. XI. 1942 je bil ustanovljen prvi mestni 

odbor osvobodilne fronte v Idriji, ki je vodil osvo- 
bodilno gibanje v mestu in bližnji okolici. Takrat 
so bile naše ljudske množice že seznanjene s cilji 
narodnega osvobodilnega boja in pripravljene boriti 
se skupno z vsemi jugoslovanskimi naTodi za osvo- 
boditev svoje zemlje fašističnih okupatorjev. 

Upoštevajoč ta dejstva, je na podlagi 23. Člena 
zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin in 
na predlog mestnega odbora Zveze borcev v Idriji 
izdal Ljudski odboT mestne občine Idrija 

ODLOK 
0 razglasitvi dvaindvajsetega novembra za občinski 

ljudski praznik mestne občine Idrija 

1. člen 

Dvaindvajseti november se razglaša za ljudski 
Praznik mestne občine Idrija. 

2. člen 
Ta odlok  velja od  dneva  objave r  >Uradtipm 

'istu LRS<. 
Št. 137/5-52 
Idrija, dne 22. novembra 1952. 

Predsednik   I 
Franc Skok 1. r. 

124. 

Glede na združitev MLC Idrija, KLO Dole in 
K.LO Vojsko v eno mestno občino je Ljudski odbor 
mestne obïine Idrija razpravljal na seji dne 27. VIII. 
1952 o vseh predpisih, ki so jih sprejeli prejšnji KLO 
Vojsko, KLO Dole in MLO Idrija, in je na podlagi 
23. člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin (Uradni list LRS, št. 19/52) izdal 

ODLOK 
o razveljavitvi odlokov, ki so jih izdali bivši KLO 

Dole in   Vojsko ter  MLO Idrija 

1. člen 
Razveljavljajo se vsi veljajoči odloki, ki so jih 

izdali bivši Mestni ljudski odbor Idrija, Krajevni 
ljudski odbor Dole in Krajevni ljudski odbor Vojsko, 
razen spodaj navedenih odlokov, ki veljajo odslej za 
celotno območje mestne občine Idrija: 

1. Odlok MLO Idrija o prepovedi spuščanja gosi 
v vodo, st. 1562/3 z dne 28. X. 1949; 

2. odlok MLO Idrija o javnem redu in miTu. 
št 686'5 z dne 29. XII. 1931; 

3. odlok MLO Idrija o prepovedi vožnje s kolesi 
in drugimi prometnimi sredstvi po sprehajališču 
>Rake<, št. 137/2-52; 

4. hišni red, št. 1018/1 z dne 8. XI. 1950. 

2. člen 

Na podlagi točke d) 8. člena TZP se zviša de- 
narna kazen za kršitev določb odloka o prepovedi 
spuščanja gosi v vodo od 300 din na denarno kazen 
do 1.000 din. 

3. člen 
.     Ta odlok začne veljati 8 dni po objavi na kra- 
jevno obiîajnl način. 

St, 187/5-Ö2 
Idrija, dne 27. avguete •2. 

Predsednik LO MO; 
Julij Grom 1. r. 

125. 

Ljudski odbor Mestne občine Jesenice je na pod- 
lagi 15. točke 78. člena zakona o ljudskih odborih 
mest In mestnih občin in 18. čkna temeljnega zakona 

dne». £ W53PnSPerkU ÌO  •••| Maì na 5- «# 
ODLOK 

o spremembi in dopolnitvi odloka o krajevnem 
samoprispevku z dne 21. VII. 1951 

1. Člen 

21 vïlSlÏÏï!0dW!?' ° ,kraJevnem samoprispevku z dne 21. • 1951 se dopolni in spremeni ter se glasi: 

se •^••••"•,(•••* ««4e»* odbot& Jeseßice 
se uvede krajevni samoprispevek za najnujnejša po- 
pravi* šoj na območju mesta Jesenice ter druïï k£ 
munalna dela, ki se tičejo: ^ 

1. gimnazij© na Jesenicah, 
2. gimnazije in osnovne šole na ••••• Betid, 
3. osnovne šole na Jesenicah,» 
4. osnovne šole v Hrrihci, 
5. osnovne šole na •••••••••• rov*u, 
6. javne razsvetljave, 
7. popravila kanalizacije, 
8. raznih manjših komunalnih del. 
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2. člen 
2. člen ostane neizpremenjen in se glasi: 
Krajevni samoprispevek plačajo državljani ozi- 

roma njihova gospodarstva in pravne osebe, ki imajo 
prebivališče — sedež oziroma dohodke in premoženje 
na območju Ljudskega odbora mestne občine Je- 
senice. 

Krajevnega samoprispevka so oproščeni vojni in- 
validi, invalidi dela in siromašne osebe, ki nimajo 
letno več dohodka kakor 20.000 dinarjev. 

3. člen 
3 člen se dopolni In spremeni ter se mora gla- 

siti takole: 
Zaradi naknadno ugotovljenih točnih podatkov <> 

številu in osnovah plač pri delavcih in nameščencih 
za krajevni samoprispevek se zmanjšajo dohodki za 
uvedeni krajevni samoprispevek za II. polletje leta 
1951 od planiranega zneska 1,931.000 din na 1,697.127 
dinarjev, in sicer plačajo: 

t. delavci, nameščenci in uslužbenci 
na območju mesta Jesenice 1% od svojih 
mesečnih dohodkov, kar znaša 1,222.127 din 

2. davčni zavezanci I oblike — 
kmečkih gospodarstev, obremenjeni na 
podlagi polletnih dohodkov  v  letu 1950, 
s 3%,  kar  znese 135 715 din 

3. davčni zavezanci 111. in IV oblike, 
to so obrtniki, zasebni poklici in zave 
zancl z dohodki od premoženja, obre- 
menjeni  na podlagi  polletnih  dohodkov 
leta 1950, s 5%, kar znese 317.01 r> din 

4. za 1% so obremenjene zadruge od 
dohodkov, ki jih zadruge plačajo v svo- 
je sklade in izplačujejo svojim članom 
za njihovo delo, kar znese 22.270 din 

Skupaj    1,697.127 din 
4. člen 

4. člen se zaradi dopolnitve 1. člena in spremem- 
be '•>. člena spremeni in dopolni ter se glasi: 

Sredstva, pobrana v navedeni višini, se porabijo. 
1. za izvršena popravila na gimnaziji 

na Jesenicah 612.000 din 
2. za izvršena popravila na gimna-iji 

in osnovni šoli na Koroški Beli 410.000 din 
3. za   izvršena   popravila   na  osnovni 

šoli na Jesenicah 183.000 din 
4. za   izvršena  popravila  na osnovni 

šoli na JavorniSkem rovtu 22.127 din 
6. za popravila na osnovni šoli v Hru- 

šici 18.000 din 
6   za popravila javne razsvetljave 185.000 din 
7. za popravila kanalizacije 40.000 din 
8. za razna manjša komunalna dela 25.860 din 

Skupaj   1,495.987 din 
5. člen 

5. člen se spremeni in se glasi: 
Pobiranje in uporabo krajevnega samoprispevka 

vodi LO mestne občine Jesenice po komisiji za plan 
in proračun. 

6. 61en 
Na podlagi določbe 3. Člena odloka sestavi mestni 

izvršilni odbor razpored glede višine krajevnega sa- 
moprispevka za posamezne zavezance. Razpored se 
da na vpogled za 10 dni. In sicer od 1. avgusta 1951 

do 10. avgusta 1951. V tem roku in v nadaljnjih 15 
dneh imajo zavezanci možnost pritožbe proti odmeri 
na Ministrstvo za finance LRS v Ljubljani 

7. člen 
Glede prisilne izterjave krajevnega samoprispev- 

ka veljajo smiselno predpisi za izterjavo davkov. 

8. člen 
Doda se nov člen, ki se glasi: 
V času med izvršeno odmero krajevnega samo- 

prispevka in izterjavo so bili delavci in nameščenci 
v podjetjih obračunani ali so se odselili z območja 
LO mestne občine Jesenice in se zato odpiše pred- 
pisani krajevni samoprispevek pri navedenih delav- 
tih in nameščencih v višini 211.14G din. 

Odpis v navedeni višini Izvrši v svojem knjigo- 
vodstvu uprava za dohodke LO mestne občine Jese- 
nice. 

9. člen 
Doda se nov 'člen, ki se glasi: 
Dela, predvidena po uvedenem krajevnem samo- 

prispevku za IV. tromesečje leta 1950, so zaključena 
in sredstva v glavnem porabljena. Zato se saldo na 
računski knjižici I. krajevnega samoprispevka 10.020 
dinarjev prenese uu računsko knjižico krajevnega 
samoprispevka, ki je bil uveden z odlokom dne 21. Vil 
1951. Saldo se porabi hkrati s sredstvi tega krajev- 
nega samoprispevka, v namene, ki so določeni v 1 
in 3. členu tega odloka. 

Saldo v višini 10.020 din prenese podružnica NB 
Jesenice po nalogu uprave zu dohodke pri 1.0 mest 
ne občine Jesenice. 

10. člen 
Ta odlok začne veljati takoj. 

11. člen 
S tem odlokom se razveljavi uuvedtni odlok z dne 

21   VIL  1951. 
št. I 637/53 
Jesenice, dne 27. februarja  1953. 

Predsednik  LO MO: 
Maks Doliiiar 1. r. 

126. 
Občinski ljudski odbor Trebelno je na seji dne 

9. aprila 1953 na podlagi 13. in 88. člena zakona o 
volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih odbore' 
(Uradni list LRS, št.  19-91/52) sprejel tale 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1 
Razpišejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 6, ki obsega naselja: Ornuška vas — Cerovec in 
Brezje, ker je prenehal mandat Stari'ïu Antonu, 
odborniku občinskega ljudskega odbora, ki je bil 
izvoljen v tej volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo dne 7. junija 1953. 

II 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« In na 

krajevno običajni način v voliLnl enoti št. 6. 
Št. 234/2-53 
Trebelno, dne 9. aprila 1953. 

Predsednik OLO: 
Franc Kafol 1. r. 

Izdaja »UradnJ list LRS« — Direktor to odgovorni urednik: dr. Rastko MoCnlk - tiska lskarna »Toneta Tomšiča« — vsi 
v LJubljani — Naročnina: letno 720 din — Posamezna številka: 8 din do 8 stran', vsake nidaljnje 4 strani 4 din več, po 
pošti 8 din ved — Uredništvo In uprava: LJubljana, Erjavčeva ulica lia, poštni predal 336 — Telefon uprave 23-579 - 

Čekovni račun: 601-»T«-157 



Poštnina plačana v gotovini •T 

URADNI LIST 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto IX V LJUBLJANI  dne 21 maja 1953 Številka 15 
VSEBINA! 

55. Odlok o spremembi povprečnih stopenj akumulacije In 
družbenih skladov za rudnike premoga. 

K. Odredba o postavitvi in pristojnosti Izpitne komisije v 
Trbovljah za opravljanje strokovnega izpita za visoko 
kvalificiranega  delavca Iz rudarske stroke. 
Odloki ljudskih  odborov: 

127. Odlok o družbenem planu glavnega mesta Ljubljane za 
leto 1953. 

128. Odlok o sklepnem računu MLO gl. mesta Ljubljane za 
leto 1951. 

1». odlok o sklepnem računu Izvenproračunskih Investicij 
MLO gi.       st    Ljubljane za proračunsko leto 1951. 

130. odlok o razpisu nadomestnih volitev v 37 In 58. volilni 
enoti v gl. mestu Ljubljana. 

•. Odlok o družbenem planu okraja Črnomelj za leto 1953 . 
132. Odlok o spremembi odloka o razvrstitvi katastrskih občin 

okraja Kranj  v vrednostne razrede. 
133. Odlok o obvezni tuberkullnlzacljl goveje živine v okraju 

Postojna. 
134. odlok o obratovalnem času gospodarskih podjetij v 

okraju Ptuj. 

55. 

Na podlagi 3. točke 20. člena zakona za izvršitev 
ustavnega zakona o temeljih družbene in • politične 
ureditve in o organih oblasti Ljudske republike Slo- 
venije izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske 
republike Slovenije 

ODLOK 
o s 

in 
spremembi povprečnih stopenj akumulacije 
n družbenih skladov za rudnike premoga 

I 
V 1. poglavju II. dela zakona o družbenem planu 

Ljudske  republike  Slovenije  za  leto   1953  določene 
povprečne stopnje akumulacije in družbenih skladov 
s5 spremenijo od 1. maja 1953 tako, da znašajo: 
otroka 112: Proizvodnja in  prrdelava 

premoga 
Povprečna 
stopnja AS 

prej        sedaj 
Rudniki rjavega premoga     230 174 
Rudniki lignita 333 150 

II 
Državni sekretariat za gospodarstvo se pooblašča, 

Ja izvede ta odlok. 
III 

Ta odlok velja z dnem objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

Št. U-41/53 
Ljubljana, dne 16. maja 1953. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik 
Miha Marinko 1, r, 

135. Odlok o družbenem planu okraja Radovljica za leto 195». 
13S. Odlok o družbenem planu okraja Tolmin za leto 1953. 
137. Odlok MLO Maribor o odstranitvi naprav, postavljenih 

zaradi ribarjenja In o prepovedi prostega kopanja kopal- 
cev na Dravi. 

138. Odlok o obratovalnem času za gospodarska podjetja na 
območju mestne občine Idrija. 

13». Odlok o proračunu mestne občine Kamnik za leto 1953. 
140. Odlok o delitvi sklada za vzdrževanje his v mestni občini 

Nova Gorica. 
•. Odlok o določitvi sejmlšklh dnevov In pristojbin v mestni 

občini Nova Gorica. 

142. Odlok o delitvi sredstev za vzdrževanje hli v mestni 
občini Novo mesto. 

143. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti 
it. VII. v občini Crenšovcl. 

144. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti 
št.  .8 v občini Krka. 

145. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti at. e 
v občini Krka. 

56. 

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena pravilnika 
o opravljanju strokovnih izpitov za kvalificiranega in 
visoko kvalificiranega delavca (Uradni list LRS, št. 
37-208/52) v zvezi z drugim odstavkom 13. člena za- 
kona o izvršitvi ustavnega zakona o temeljih druž- 
bene in politične ureditve in o organih oblasti Ljud- 
ske republike Slovenije izdaja državni sekretar za 
gospodarstvo 

ODREDBO    , 

o postavitvi in pristojnosti izpitne komisije v Trbov- 
ljah  za   opravljanje   strokovnega   izpita   za  visoko 

kvalificiranega delavca  iz rudarske stroke 

1. Za območje mesta Celje in okrajev: Celje oko- 
lica, Krško, Šoštanj in Trbovlje se postavi izpitna 
komisija za opravljanje strokovnega izpita za visoko 
kvalificiranega delavca iz rudarske stroke, s sedežem 
v Trbovljah. 

2. Predsednika, namestnika in člane izpitne komi- 
sije po prednji točki imenuje tajništvo za gospo- 
darstvo OLO Trbovlje 

3. Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

I/l — št. 464/4-53 

Ljubljana, dne 7. maja 1953. 

Nadomestuje državnega sekretarja 
državni podsekretar: 
Mara Dermagtia 1. r. 
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Odloki ljudskih odborov 
127. 

Ma podlagi Zi. člena in v zvezi z 2. točko 65. člena 
zakona o ljudskih odborih mest In mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19-89/52) je Mestni ljudski odbor 
glavnega mesta Ljubljane na skupni seji obeh zborov 
dne 11. aprila 1953 sprejel 

ODLOK 
o družbenem planu glavnega mesta  Ljubljane 

za leto 1953 

L člen 
Potrjuje se družbeni plan glavnega mesta Ljub- 

ljane za leto 1953, ki se glasi: 

1. poglavje 

L DRUŽBENI BRUTO PRODUKT PO GOSPODAR- 
SKIH PANOGAH IN STROKAH 

Skupni družbeni bruto produkt, ki bo dosežen 
v letu 1953, znaša skupno 

17.099 milijonov dinarjev 

Od tega skupnega družbenega produkta bo dose- 
žen v posameznih gospodarskih panogah in strokah 
družbeni bruto produkt v tehle zneskih in strukturi: 

V 000 din 

Gospodarska panoga 
in stroka 

Družbeni 
bruto 

produkt 

otruktura 
amor-     narodni 

tizacija    dohodek 

Gospodarstvo MLO 
Ljubljana skupaj 
Državni sektor 
Zadružni  sektor 
Privatni sektor 

17,098.644 
15,415.690 

235.026 
1,447.928 

2,632.774 
2,519.621 

8-674 
104.479 

14,465.870 
12,8964)69 

226.352 
1,343.449 

Industrija in rudarstvo 
skupaj 
Državni sektor 
Zadružni sektor 

9,590.230 
9,360.555 

29.675 

894536 
893.104 

1.132 

8,495,994 
8,467.451 

28.543 

Kmetijstvo skupaj 
Državni sektor 
Zadružni sektor 
Privatni sektor 

635.192 
33.000 
13.630 

58S.562 

32.000 
1.920 

640 
29.440 

603.192 
' 31.080 

.    12.990 
559.122 

Gozdarstvo — — — 

Gradbeništvo 1,278.200 170.800 1,107.400 

Promet 2,673.794 1,308.591 1,365.203 

Trgovina skupaj 1,267437 42.894 1,2240543 
Državni sektor 
Zadružni sektor 
Privatni' sektor 

1,170.140 
95.381 
1.916 

40.140 
2.734 

20 

1,130.000 
92.647 

1.896 

Turizem in gostinstvo 
skupaj 431.554 94.653 336.901 

Državni sektor 
Zadružni sektor 
Privatali sektor 

354.948 
6.290 

70.316 

76.896 
1.738 

16.019 

278.052 
4552 

54597 

Obrt skupaj 
Državni sektor 
Zadružni sektor 
Privatni sektor 

1,422.237 
545.053 
90.050 

787.134 

89.600 
28.170 

2.430 
59.000 

1,332.63" 
516.88- 
87.621- 

728.134 

Družbeni bruto produkt po strokah za industrijo 
in rudarstvo: 

Gospodarska panoga 
In stroka 

Družbeni      Struktura 
bruto        amor-      narodni 

produkt    tizacija    dohodek 

Stroka: 
111 Proizvodnja in raz- 

deljevanje električne 
energije 

112 Proizvodnja in pre- 
delava premoga 

115 Metalurgija barva- 
stih kovin 

116 Proizvodnja, ople- 
menitev in predel 
nekovinskih rudnin 

117 Kovinska industrija 

119 Elektroindustrija 
120 Kemična industrija 
121 Industrija gradbene- 

ga materiala 

122 Lesna Industrija 
123 Industrija lesovine, 

celuloze in papirja 
124 Tekstilna industrija 
125 Industrija usnja in 

obutve 
Državni sektor 
Zadružni sektor 

12, Industrija gume 
t27 Živilska industrija 

Državni sektor 
Zadružni sektor 

128 Grafična industrija 
129 Tobačna industrija 

499.568 99.790 399.776 

20343 3.817 17.026 

103.733 45.000 56.783 

ava 
42.386 3.100 39586 

3,255.022 355572 2^89.750 

190.034 14.204 175.8» 
363.513 57.000 306*18 

257.405 27.122 230583 

77.159 7.956 69.803 

1,171.695 48.000 1,125.695 
1,148.593 44587 1,104.306 

147.791 6.658 141.133 
127.616 6.826 121590 

20.175 332 19.843 

3.825 600 3525 
676.479 56.263 620.216 
666.979 55.463 611.516 

9.500 800 8.700 

316.384 45.167 »71.317 
1,115.800 80.000 1,035.800 

Industrija in ru- 
darstvo 9,445.486 894.236 8,551.250 
Državni sektor 9,415.811 893.104 8,522.707 
Zadružni sektor 29.675 1.132 28.543 

Družbeni bruto produkt po strokah za promet: 
Stroka: 
511 železniški promet 
•5 Cestni promet 
516 Poštni promet 

2,187.299 1,159.198 1,028.101 
298.195 101.093 197.102 
188.300       48.300        140.000 

Promet skupaj 2,673.794   1,308.591     1,365.203 

II. NARODNI DOHODEK PO GOSPODARSKIH 
PANOGAH IN STROKAH 

Narodni dohodek, ki 1•> dosežen v letu 1953 znaša 
skupno: 

14.466 milijonov dinarjev 

Od tega skupnega narodnega dohodka bo dose 
len v posameznih gospodarskih panogah in strokab 
narodni dohodek v naslednjih zneskih In strukturi- 
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V 000 dia Y 000 dia 

Gospodarska panoga       Narodni 
la stroka dohodek 

Struktura 
potrošni   akumula- 

skled cija 
ia »kladi 

Gospodarstvo MLO 
Ljubljana skupaj 14,465370 4,542.221     9,923.649 
Državni sektor 12,896.069 3,505.479    9,390.590 
Zadružni sektor 226.352 109.788        116.564 
Privatni sektor 1,843.449 926.954       416.495 

Industrija in rudarstvo 
skupaj 8,495.994 1,395.143     7,100.851 
Državni sektor 8,467.451 1,380.875     7.086.576 
Zadružni sektor 28.543 14568         14.275 

Kmetijstvo skupaj 603.192 491.212        111.980 
Državni sektor 31.080 20.052         11.028 
Zadružni sektor 12.990 6.683           6.807 
Privatni sektor 559.122 464.477         94.645 

Gozdarstvo — —             — 
Gradbeništvo 1,107400 540.200       567.200 
Promet 1.395.203 596.064       769.139 

Trgovina skupaj 1,224.548 
Državni sektor 1,130.000 
Zadružni sektor 92.647 
Privatni sektor 1.896 

Turizem in gostinstvo 
skupaj 336.901 150.682 
Državni   sektor 278.052 135.637 
Zadružni sektor 4.552 1.866 
Privatni  sektor 54.297 13.179 

Obrt skupaj 1,332.637 783.837 
Državni sektor 516.883 290.653 
Zadružni  sektor 87.620 47.311 
Privatni sektor 728.134 447570 

583.086 641.457 
541.998 588.002 
39.660 52.987 
1.428 468 

NARODNI DOHODEK PO STROKAH 
INDUSTRIJO IN RUDARSTVO 

Stroka: 
111 Proizvodnja in raz- 

deljevanje električ- 
ne energije 

112 Proizvodnja In pre- 
delava premoga 

116 Metalurgija barva- 
stih kovin 

116 Proizvodnja, ople- 
menitev in predela- 
va nekovinskih rud- 
nin 

399.778 41.682 

17.026 10.641 

58.738        25.536 

39586 
117 Kovinska industrija 2,899.750 
U9 Elektroindustrija 175330 
120.Kemična Industrija 306.513 
121 Industrija gradbene- 

ga materiala 230583 
122 Lesna industrija 69.203 
123 Industrija lesovine, 

celuloze in papirja 1,123.696 
124 Tekstilna industrija 1,104506 
'25 Industrija usnja In 

obutve 141.133 
Državni sektor 121590 
Zadružni sektor 19-845 

19.170 
475.685 

62.427 
62326 

89.544 
29.808 

109.289 
135.571 

43346 
35.578 
8.266 

186519 
142.415 

2.686 
41.118 

546.803 
226530 
40.309 

280564 

ZA 

358.096 

6.385 

33.197 

20.116 
2,424.065 

113.403 
243.687 

140.739 
39395 

1,014.406 
968.T35 

97.287 
85.712 

•   11.575 

Gospodarska panoga 
in stroka 

Struktura 
Narodni   potrošni   akumula- 

dohodek      sklad cija 
la skladi 

126 Industrija gume 3525 1.500 1.725 
127 Živilska industrija 620516 117.669 502.547 

Državni sektor 611.516 111.669 499347 
Zadružni  sektor 8.700 6.000 2.700 

128 Grafična industrija 271.217 117.949 153.268 
129 Tobačna industrija 1,035.800 52.000 983.800 

Industrija in rudarstvo 
skupaj 8,551550 
Državni sektor 8,522.707 
Zadružni sektor 28.543 

1,595.143     7,156.107 
1,380375     7,141.832 

14.263 14.275 

NARODNI DOHODEK PO STROKAH ZA PROMET: 
Stroka: 
511 Železniški promet 
5•5 Cestni promet 
516 Poštni promet 

1,028.101      420.765        607.336 
197.102      109.674 87428 
140.000       65.625 74.375 

Promet skupaj 1,365503      596.064       769.139 

7,879.231 

333.967 

1,288.179 

8,215.198 

1.358.679 

II. poglavje 

SREDSTVA, KI SE FORMIRAJO NA OBMOČJU MLO 
GLAVNEGA MESTA LJUBLJANE 

Na območju MLO glavnega mesta Ljubljane s« 
bodo v letu 1953 formirala tale sredstva: 
1. Akumulacija in družbeni skla- 

di podjetij socialističnega sek- 
torja 
a) po    zadolžitvi    družbenega 

plana LRS 
b) presežek po družbenem pla- 

nu MLO Ljubljana 
2. Prometni davek 

a) zajet po družbenem planu 
od industrije 902.444 
od trgovine 189576 
od gostinstva 72.296 
od obrti                        124.165 

b) zajet Izven družbenega plana 
3. Dohodnina 

a) od kmetijstva 
b) od trgovine  in  gostinstva 
c) od obrtništva 
d) od drugih poklicev 
e) od zadrug 

4. Drugi dohodki 
a) davek od dediščin 
b) takse 
o) dohodki uradov ia ustanov 
d) drugi dohodki 

7O500 

60.000 
1.321 

74.000 
23.295 
20440 

7.500 
69J00 
24.000 
6&eoo 

179.356 

166300 

Skupaj 9.•0•• 
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HL poglavje 

RAZDELITEV  SREDSTEV, KI SE FORMIRAJO NA 
OBMOČJU MLO LJUBLJANA 

V 000 din 

skupaj       8.215.198 

457537 

263.114 

174.423 

350.547 

4,778.411 

927-400 

1,423.444 

116.310 

161.544      277.054 

skupaj    1,358.679 

Akumulacija   in   družbeni 
skladi   podjetij   sociali- 
stičnega sektorja 
se razdelijo: 

1. za potrebe podjetij 
a) iz  sklada  za  prosto 

razpolaganje 
b) iz  presežka  akumu- 

lacije 
2. za zdravstveno zaščito 

mesta (10% od potreb- 
nega sklada) 

3; za pokritje zveznih po- 
treb 

4. prispevek za socialno 
zavarovanje 

5. za pokritje republiških 
potreb 

6. za pokritje potreb mesta 
a) iz   udeležbe  akumu- 

lacije   in   družbenih 
skladov 
(v tem iz sklada za 
prosto razpolaganje 
podjetij 70.779) 

• b) iz presežka akumu- 
lacije in družbenih 
skladov 

Prometni davek 
se razdeli: 

1. za pokritje republiških 
potreb 

2. za pokritje potreb 
mesta 

Dohodnina 
se razdeli: 

1. za pokritje republiških 
potreb 

2. za pokritje potreb 
mesta « 

Drugi dohodki 
se razdelijo: 
za pokritje potreb mesta 

Skupna sredstva 
se razdelijo: 

1. za prosto razpolaganje podjetij      457537 
2. za zdravstveno zaščito mesta 350.547 
3. za pokritje zveznih potreb 4,778.411 
4. prispevek za socialno zavarovanje  927400 
5. za pokritje republiških potreb     2,058.853 
6. za pokritje potreb mesta 1,347.283 

UDELEŽBA OBčIN MLO LJUBLJANA NA DOHOD- 
KIH, KI SE FORMIRAJO NA NJEGOVEM OBMOČJU 

i. Akumulacija in skladi (vštevši part, na 
skladih za prosto razpolaganje in višku 
akumulacije) 

611406 

747.273 

skupaj      179.356 

24.000 

155.356 

skupaj      166500 

166500 
9,920.033 

2. Prometni davek 55% 
3. Dohodnina: 

a) dohodnina od kmečkih gospodarstev W% 
b) druga dohodnina 100% 

4. Drugi dohodki 100% 

UDELEŽBA OBčIN MLO LJUBLJANA NA DOHOD- 
KIH, KI SE FORMIRAJO NA NJEGOVEM OBMOČJU 

Občina Občina 
Polje Šentvid 

% % 
2 1 

30 20 
20 30 
20 °15 
20 20 
33 60 

Prometni davek 
Dohodnina: 
a) od kmečkih gospodarstev 
b) od zadrug 
c) od obrtniških gospodarstev 
č) od drugih poklicev 
Davek od dediščin in daril 

UDELEŽBA PODJETIJ NA AKUMULACIJI IN 
SKLADIH   PO   GOSPODARSKIH   PANOGAH 
ZA    SAMOSTOJNO    RAZPOLAGANJE    POD- 

JETIJ 
1. Industrija in  rudarstvo: % 

a) Titovi zavodi  >Litostrojc 
b) Stroke: tekstilna in tobačna 
c) Druge stroke 
Kmetijstvo 
Gradbeništvo 
Promet 

5. Trgovina 
6. Turizem in gostinstvo 
7. Obrt 

2. 

3. 
4. 

6 
1,4 
2,8 

7,2 
6,3 

6,4 
16,6 
18,2 
10 

IV. poglavje 

RAZDELITEV MESTNIH SREDSTEV 
V 000 din 

I. Družbeni skladi skupaj 1,027.453 
1. prosveta in kultura S19.569 
2. ljudsko zdravstvo 30.723 
3. socialno  skrbstvo 289.811 
4. komunalna dejavnost 198.068 
5. državna uprava 

od tega za javno 
varnost                        101.270 

158.618 

6. Izdatki občin Po- 
lje in Šentvid 10.664 

7. proračunska rezerva 20.000 
II. Sklad za   Investicije skupaj 319.830 

Skupaj   1,347.283 

3,4% 

V. poglavje 

INVESTICIJSKA GRADITEV 

Investicije skupaj milijonov dinarjev 715 
Od tega: 

1. Temeljna investicijska iz- 
gradnja 395 

2. Investicije iz sredstev MLO 320 



£.15 — 21. V. 1955 URADNi LIST Stran 185 

1. Objekti temeljne investicijske izgraditve 
Vrednost temeljne investicijske izgraditve mesta 

Ljubljane na območju Ljubljano bo v letu 1953 zna- 
šale. 

skupno 395 
od tega: 

Znesek   Faza   graditve   v   letu 
Grana  Investicijski   vrnili-   1953  in   dosežena  zmo- 

objekt        jonih gljivost 
din 

Dograditev te- 
meljnih investi- 
cijskih objektov 
družbenega pla- 
na, iz leta 1952 

111 Trafo postaja v 
Klecah 80     I. faza — 110/35 kV 

117 Tovarna     koles 1953 5.000 koles in re- 
»ROG«,     Ljub- zeivnih delov za 10.000 
ljana 40    koles 

117 >LJtoatroj< 1953 groba gradbena de- 
Ljubljana 181     la   za  pločevinarno   za 

zmogljivost    3.000    ton 
pločevinastih   izdelkov 

119 >TeLekomunika- 1958 50.000 komadov ra- 
cije< Ljubljana 90    dijskih      sprejemnikov 

(znižanje   porabe uvoz- 
nih   surovin   od  70   na 

123 Plačilo uvozne 
opreme (obvez- 
nosti iz pretek- 
lih let) Papirni- 
ca Vevče i 

Skupaj 395 

2, Objekti, ki se bodo gradili is sredstev MLO 

I. Svet za komnnalne zadeve in gradnje: 
din 

1. Nadaljevanje del na Zaloški cestì 18.000.000 
2. Izdelava in montaža čistilne naprave v 

Šentvidu 18.000.000 
3. Gradnja vodovodnega razdelilnega 

omrežja v novih stano van jakih nase-- 
ljlh:    Šentvid,    Dravi je,    Stožice    in 
Gmajna 12,000.000 

4. Montaža  zatvornice  na  Ljubljanici 22,000-000 
5-  Ureditvev javne pralnice v prostorih 

Gradbenega tehnikuma v Gerbičevi ul.      5,500.000 
fc. Graditev stanovanj 37.530.000 

Skupaj      113,080.000 

II. Svet za prosveto in kulturo: 

1- Graditev nove osnovne Šole 
2. Pričetek grad. nove gimnazije v Polju 
5. Dograditev Sole enorazrednice v Bes- 

nici 
4- Popravila obstoječih Sol in domov ter 

izpopolnitev opreme 
5. Dograditev dvorane na Viču 
6. Dokončna oprema dvorane v Barago- 

vem semenišču   
Skupaj 

40,000.000 
12,000.000 

8,000.000 

20,000.000 
20,000.000 

2,000.000 

III. Svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko: 

din 
1. Nadaljevanje del na Domu onemoglih 

na Bokalcah 35,000.000 
2. Dograditev    zdravstvenega    doma    v 

Mostah 800.000 
8. Dokončanje del pri jaslih na Resljevl 

cesti (vhod, vestibul, prostor za vozičke, 
ograja, vrt itd.) 5,000.000 

4. Nadaljevanje   del   na  okrevališču   za 
ofrokp na Rakitni 10,000.000 

Skupaj 50,800.000 

IV. Svet za gospodarstvo: 
Ureditev     industrijskih     in     obrtnih 
obratov 50,000.000 

Skupaj 50,000.000 

REKAPITULACIJA 
I. Svet za komunalne zadeve In gradnje 113,030.000 

II.  Svet za prosveto in kulturo 102,000.000 
III. Svet za ljudsko zdravstvo in socialno 

politiko 50,800.000 
IV. Svet za gospodarstvo 50,000.000 

315330.000 
Investicije za potrebe občin Polje in 
šontvid 4*000.000 

Skupaj       S19.8a0.000 

102,000.000 

VI. poglavje 

STOPNJE AKUMULACIJE • DRUŽBENIH 
SKLADOV 

Glede na temeljne proporce družbenega plana LR 
Slovenije se določijo za podjetja na območju MLO 
glavnega mesta Ljubljane tele stopnje akumulacije 
in družbenih skladov: 

1. Industrija in rudarstvo 
Stroka: 

111 Proizvodnja in razdeljevanje električne energije 
Elektroenergetski sistem LRS, Ljubljana 1.364 
Elektro-Ljubljana, Ljubljana 110 

112 Proizvodnja • predelava premoga 
Mestna plinarna, Ljubljana 60 

119 Barvasta metalurgija 
Kemična tovarna Moste, Ljubljana-Moste        130 

116 Proizvodnja, plemenitenje in predelava nekovin- 
skih rudnin 
>Dekor<, invalidsko' podjetje, Ljubljana 1K> 
Mestno pečarstvo, Ljubljana 110 
Tovarna optičnih in steklopihaŠkih izdelkov, 
Ljubljana 100 

117 Kovinska industrija in predelovanje kovin 
>EIektra<, mestno podjetje, Ljubljana 450 
>KaroserIja<,   tovarna   jeklenih   avtobusnih 
karoserij, Ljubljana 130 
Mehanično     podjetje     lesne    proizvodnja, 
Ljubljana                                                     300 
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Mestno »Strojno podjetje«, Ljubljana 420 
>ROG<,   tovarna   koles   in   pisalnih   strojev, 
Ljubljana-Vič 240 
»Saturnus«,     tovarna     kovinske    embalaže, 
Ljubljana-Moste 550 
Strojno-kovinsko  industrijsko  podjetje  Viž- 
marje, Ljubljana 600 
Titovi zavodi  >Litostroj«, Ljubljana 605 
Tovarna kovinske galanterije, Ljubljana 685 
Tovarna pisalnih strojev, Ljubljana 45 
»Tribuna«,  industrijsko  podjetje,  Ljubljana 90 
»Unitas« — Srečko Pleško, Ljubljana 340 
»Utensilia«,    tovarna    tekstilnih    potrebščin, 
Ljubljana-Rudnik 210 

119 Elektroindustrija 
>TELA<,    tovarna    električnih    aparatov, 
Ljubljana 205 
>Telekomunikacije<, Ljubljana 185 
>Zmaj<, tovarna baterij in  suhih elementov, 
Ljubljana 130 

120 Kemična industrija 
>Belinka<, tovarna elektrokemičnih izdeikov, 
Ljubljana 300 
»Ilirija«,  tovarna  kemičnih   izdelkov,  Ljub- 
ljana 570 
>LEK«, tovarna zdravil, Ljubljana 316 
»TEOL«, tovarna tekstilnih In usnjarskih po- 
možnih sredstev, Ljubljana 267 
Tovarna kleja, Ljubljana 412 

121 Industrija gradbenega materiala 
>lzolirka<, Ljubljana-Moste 260 
Ljubljanske opekarne, Ljubljana 125 
»Marmor«, kamnoseško  podjetje,  Ljubljana 125 
Mestne cementarne, Ljubljana 170 
Mestne opekarne, Ljubljana 60 
»Mineral«, industrija naravnega in umetnega 
kamna, Ljubljana 125 
Tovarna   gradbenih   polizdelkov,   Ljubljana 100 

122 Lesna industrija 
»Letov«, tovarna jadralnih letal, Ljubljana 60 
»Stavbno mizarstvo«, Ljubljana 110 
Tovarna zamaškov, Ljubljana 200 
»Žaga«, Ljubljana 198 

123 Industrija celuloze, lesovine in papirja 
»Karton«, konfekcija papirja, Ljubljana 110 
Kartonažna tovarna, Ljubljana 130 
»Kuverta«, tovarna kuvert in papirnatih vre- 
čic, Ljubljana 115 
Papirnica Vevče, Ljubljana 1.410 

12« Tekstilna industrija 
»Angora«, tovarna vrhnjih pletenin. Ljubljana 120 
Bombažna tkalnica Vižmarje, Ljubljana 1-850 
»Dežnik«, mestno podjetje, Ljubljana 200 
»Modna   konfekcija«,   industrija   ženske   in 
otroške konfekcije, Ljubljana 115 
»Odeja«,  izdelovalnica prešitih odej,  Ljub- 
ljana 110 
»Pletenina«,    tovarna    trikotažnega    perila, 
Ljubljana 130 
»Totra«, tovarna trakov, Ljubljana 115 
Tovarna dekorativnih tkanin, Ljubljana 900 
Tovarna nogavic, Ljubljana-Savlje 115 
»Vata«, Zadobrova 110 
>Volnenka<, tovarna volnenih in bombažnih 
izdelkov, Ljubljana 230 

125 Industrija usnja in obutve 
Industrija obutve, Ljubljana 305 
»Planica-šport«,    podjetje    za    proizvodnjo 
športnih potrebščin, Ljubljana 110 
»Torbica«, usnjena galanterija, Ljubljana 135 
»Usnjeni izdelki«, Ljubljana 140 
»Zvezda«, ročno izdelovanje modnih čevljev, 
Ljubljana 300 

126 Industrija gume 
»Protektor«, podjetje za  protektiranje avto- 
plaščev, Ljubljana 116 

127 Živilska industrija 
>Alko«, tovarna sadnih sokov in alkoholnih 
pijač, Ljubljana 135 
»Črevarna«, Ljubljana 110 
Ljubljanska tovarna hranil, Ljubljana 405 
»Mesnine«, Ljubljana 110 
»Mesoizdelki«, Ljubljana 110 
Mestna klavnica, Ljubljana 120 
Mlinsko podjetje, Ljubljana • 
»Oljarne«, tovarna jedilnega olja in tehnič- 
nega olja, Ljubljana 347 
>Pivovarna Union«, Ljubljana 550 
»šumi«, tovarna bonbonov, 'čokolade in pe- 
civa, Ljubljana 318 
Tovarna konzerv, Ljubljana-Vič 110 
Tovarna testenin, Ljubljana 225 
»Vinocet«, tovarna za kis in predelavo polj- 
skih pridelkov, Ljubljana 175 
Zadružne mlekarne, Ljubljana 45 

128 Grafična industrija 
Tiskarna Ljudske pravice, Ljubljana 115 
Tiskarna Slovenskega poročevalca, Ljubljana 115 
Triglavska tiskarna, Ljubljana 115 
Tiskarna »Tone Tomšič«, Ljubljana 115 
Tiskarna »Jože Možkrič«, Ljubljana 112 
Blasnikova tiskarna, Ljubljana 115 
Tiskarsko podjetje JŽ — pogon  Ljubljana 102 
Tiskarna Narodne banke, Ljubljana 115 
Štamparsko izdavačko preduzeće P TT, filiala 
Ljubljana 110 
Umetniški zavod za litografijo, Ljubljana 116 

129 Tobačna industrija 
Tobačna tovarna, Ljubljana 1.365 

2. Kmetijstvo 
Državna kmetijska posestva 55 

3. Gradbeništvo 

Industrijsko   gradbeno   podjetje   »GRADIŠ 
IMM«, Ljubljana 104 
Mestno gradbeno podjetje  »Megrad«, Ljub- 
ljana 100 
Mestno gradbeno podjetje »Obnova«, Ljub- 
ljana                                                                    100 
Mestno tesarstvo, Ljubljana 115 
Republiško    tesarsko    podjetje    »TESAR«, 
Ljubljana 134 
Republiško  montažno  podjetje  »Toplovod«, 
Ljubljana                                                            155 
Splošno gradbeno podjetje »Slovenija-ceste«, 
Ljubljana 104 
Splošno gradbeno  podjetje   »Tehnika«, Ljub- 
ljana 104 
Projektivna in druga podjetja                           100 
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4.  Promet 
515 Cestni promet 

>Avtoobnova«, podjetje za generalna in sred- 
nja popravila avtomobilov, Ljubljana 115 
»Avtosems«, Ljubljana 110 

.»Avtotaksl«, mestno podjetje, Ljubljana       -   60 
Električna cestna železnica, Ljubljana 50 
»Meprom«, prevozno podjetje, Ljubljana 90 
»SAP-Ljubljana«, podjetje za redne In po- 
sebne vožnje 130 
»špedicija«, podjetje za mednarodne trans- 
porte, Ljubljana 85 

5. Trgovina 
»Astra«, Ljubljana 70 
Agencija Slovenija, Ljubljana 70 
»Continental export«, Ljubljana 100 
»Chemo«, Import-Export, Ljubljena 80 
>Dom«, Ljubljana 85 
»Drogerija«, Ljubljana 75 
»Delikatesa«, Ljubljana 70 
Državno gospodarsko podjetje za promet z 
zobarskimi potrebščinami 70 
»Elektrotehna«, Ljubljana 90 
»Ekonom«, Ljubljana 80 
»Elektro  nabava«,  LjuL'jana 75 
»Emona, Ljubljana 70 
»GOSAD«, Ljubljana 100 
»Galanterija«, Ljubljana 80 
Gradbeni material, Ljubljana 80 
»Gorjana«, Ljubljana 80 
Gasilski servis, Ljubljana 75 
»Grmada« 70 
Grafični nabavni zavod, Ljubljana 70 
»Hrana«, Ljubljana 75 
»Hranila«, Ljubljana-Polje 65 
»Izbira«, Ljubljana 70 
Intertrans, Ljubljana 70 
Jugomercedes-Benz, Ljubljana 85 
»Jugopetrok, Ljubljana 65 
»Jugotehnika«, Ljubljana 65 
»Kcmoservis«, Ljubljana 100 
»Koteks«, Ljubljana 100 
»Kovina«, Ljubljana 80 
»Kurivoprodaja«, Ljubljana 75 
»Kurivo«, Ljubljana 65 
Kmetijski magazin, Ljubljana 75 
»Koloniale«, Ljubljana 70 
»Komisija«, Ljubljana 70 
Ljubljana-export«, Ljubljana 100 
»LES«, Ljubljana 80 
»Manufaktura«, Ljubljana 80 
»Merkur«, Ljubljana 80 
»Mavrica«, Ljubljana 70 
»Mestne cvetličarne«, Ljubljana 65 
»Mlinar«, Ljubljana 62 
»Na-Ma«, Ljubljana 80 
»Odpad«, Ljubljana 140 
»Oprema-export«, Ljubljana 70 
»Prehrana«, Ljubljana 80 
»Preskrba«, Ljubljana 70 
Podjetje za razdeljevanje filmov, Ljubljana     65 
»Radio Center«, Ljubljana 80 
»Rožnik«, Ljubljana 70 
»Slovenija nvtoc, Ljubljana 115 
»Sloveniìa-Imprx. Ljubljana 100 

'    »Slovenija-Vino«, Ljubljana           ' 100 

»Slovenlja-tekstil«, Ljubljana 
»Slovenija-Les«, Ljubljana 
»Sadje-Zelenjava«, Ljubljana 
»Steklo«, Ljubljana 
»Steklo-export«, Ljubljana 
»špecerija«, Ljubljana 
»šumi«, Ljubljana 
»Tehnometal«, Ljubljana 
»Tekstil«, Ljubljana 
»Tekstil-Obutev«, Ljubljana 
»Tkanina«, Ljubljana 
Trgovsko podjetje za nabavo in prodajo od- 
padnega materiala 
Trgovina državnih posestev, Ljubljana 
»TEKO«, Ljubljana 
»Umetnina«, Ljubljana 
»Usnje«, Ljubljana 
»Vino-Ljubljana 
»Volna«, Ljubljana 
»železnlna«, Ljubljana 
»Živila«, Ljubljana 
»Železničar«, Ljubljana 
»Žito«, Ljubljana 
Vsa druga trgovska podjetja 

6.  Gostinstvo In  turizem 
»Belokrorijc«, Ljubljana 
»Daj-Dam«, Ljubljana 
»Činkole«, Ljubljana 
»Evropa«, kavarna, Ljubljana 
»Gllnce«, Ljubljana 
Gostinstvo, Polje 
Grajska restavracija, Ljubljana 
Hotel »Slon«, Ljubljana 
Hotel »Union«, Ljubljana 
Hotel »Bellevue«, Ljubljana 
Kerši'5, Ljubljana. 
Kolodvorska restavracija, Ljubljana 
Kavarna Bežigrad, Ljubljana 
Kavarna Tabor, Ljubljana 
»Majolka«, Ljubljana 
»Nace«, Ljubljana 
Nebotičnik-kavarna, Ljubljana 
»Planinka«, Ljubljana 
»Planica«, Ljubljana 
»Primorje«, Ljubljana 
»Pri lovcu«, Ljubljana 
»Podgora«, Ljubljana 
»Rio«, Ljubljana 
»Stari Tišler«, Ljubljana 
»Slavija«, Ljubljana 
»Sokol«, Ljubljana 
»Šestica«, Ljubljana 
»Volga«, kavarna-slaščičarna, Ljubljana 
»Zelena jama«, Ljubljana 
Turistično podjetje »Putnik«, Ljubljana 
Vsa druga gostinska podjetja in obrati druž- 
bene prehrane 
(delavsko-uslužbenske restavracije in menze) 

7. Obrt 
Kovinska predelovalna obrt 
»Avtomehanika«, Ljubljana 
»Avtopopravljalnica«, Ljubljana 
»Gonilka«, Ljubljana 
Griinfeld    Leopold,    drž.    obrtni    mojster, 
Ljubljana 
»Jugo-mercedes-servis«, Ljubljana 

80 
80 
70 
70 
65 
70 
70 
90 
80 
80 
80 

65 
65 
65 
75 
70 

85 
80 
70 
70 
60 

60 
70 
65 
70 
70 
70 
60 
70 
70 
60 
70 
70 
60 
60 
65 
70 
70 
70 
60 
70 
65 
60 
65 
70 
67 
65 
70 
70 
70 
55 

55 

65 
65 
60 

65 
100 
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»Kinofoto«, precizna mehanika, Ljubljana 65 
»Ključavničarstvo«, Ljubljana 65 
Ključavničarska  delavnica,  Ljubljana,  Gre- 
gorčičeva ulica 5 60 
Kovaška    kolarska    delavnica,    Ljubljana- 
Moste 6• 
Kovačmca Polje 60 
Mehanična delavnica »Ilirija«, Ljubljana 60 
Mehanična    delavnica     športnega    društva 
»Krim«, Ljubljana 60 
>Mehanika<, Ljubljana 60 
Mehanični servis, Ljubljana 65 
Mestno  kleparsko in  instalacijsko  podjetje, 
Ljubljana 70 
>Optika«, Ljubljana 100 
Pičman  Lovro, državni obrtni mojster, kle- 
parstvo in vodovodi, Ljubljana 60 
Precizna mehanika, Ljubljana 60 
»Puškarstvo«, invalidsko podjetje, Ljubljana 55 
>Radio-servis<, Ljubljana 60 
Rafinerija dragih kovin, Ljubljana 100 
»Udarnik«,   invalidsko   podjetje,   Ljubi ja na- 
Vižmarje 65 
»Udarnik«, delavnica letalskih  delov,  Ljub- 
ljana 65 
>Ura<, državni obrtni obrat, Ljubljana 60 
>Tehtnica<, popravila in izdelovanje tehtnic, 
Ljubljana 55 
Vsa   druga   podjetja   kovinsko-predelovalne 
obrti 50 
Elektrotehnična obrt 
Belak Mihael, državni obrtni mojster — elek- 
trična dvigala, Ljubljana 85 
»Elektroinstalacija«,   Potočnik   Leopold,   dr- 
žavni obrtni mojster, Ljubljana                        ,  60 
»Elektromehanika«, Ljubljana 70 
Mihelčič   Ivan,   državni   obrtni   mojster   — 
elektroinstalater, Ljubljana 70 
Kemična obrt 
Gregorinčič  Franc, državni  obrani   mojster, 
medičarstvo, svečarstvo in voskarstvo, Ljub- 
ljana 100 
>Kemoproizvodi<, Ljubljana 75 
Krbavčič Jakob,  državni obrtni mojster — 
medi'Jarstvo in voskarstvo, Ljubljana 85 
»Vulkan«, Ljubljana 60 
»Vulkanizacija«, Ljubljana 60 
Vsa druga podjetja kemične obrti 50 
Predelava in obdelava zemlje in kamna 
>Glina<, Ljubljana 75 
Vsa druga podjetja v tej stroki 50 
Gradbena obrt 
»Kristal«, steklarsko podjetje, Ljubljana 65 
»Novoplesk«,   sobosllkarsko   in   pleskarsko 
podjetje, Ljubljana 60 
»Oplesk«, Ljubljana 60 
Pavčič Pavel, državni obrtni mojster za te- 
sarsko stroko, Ljubljana 70 
>Pleskarstvo«, Ljubljana 60 
Remont stan I., Ljubljana 65 
Remont stan IL, Ljubljana 65 
Remontno  gradb.  podjetje,  Ljubljana-Mostc 65 
Remont IV., Ljubljana 65 
Remont Dobrunje 60 
»Spektrum«, Ljubljana                                  N 65 
»Stavba«,   mizarska,   tesarska   in   gradbena 
dela, Ljubljana-Sp. Zadobrova 60 

Lesna predelovalna obrt 
»Harmonika«, Ljubljana 60 
Krim«, mizarstvo, Ljubljana 60 
Lesna galanterija, invalidsko podjetje, Ljub- 
ljana 60 
»Oprema«, Šentvid 60 
»Pohištvo«, Ljubljana . 60 
»Pohištveno mizarstvo«, Ljubljana 60 
Strojno mizarstvo in kolarstvo, Dobrunje 60 
Splošno' mizarstvo,  Dobrave  Zoran, državni 
obrtni mojster, Ljubljana 60 
šport-oprema, Vižmarje, Ljubljana 60 
Vavpetič Jakob, državni obrtni mojster lesno 
galanterijske stroke, Ljubljana 60 
»Žima«, Ljubljana 60 
Vsa druga podjetja lesno predelovalne obrti 50 

Predelovanje papirja 
Knjigoveznica Vetrih Franjo, državni obrtni 
mojster, Ljubljana 75 

Predelovanje tekstila 
AFŽ   šivalnica   in   krpalnica   terena Stadion 45 
AFŽ šivalnica in krpalnica II. terena Stadion 45 
AFŽ šivalnica in krpalnica terena Miklošič, 
Ljubljana 45 
»Čepica«, invalidsko podjetje, Ljubljana 60 
Kroj«, Ljubljana 60 
Pleüljstvo   Rozman   Slava,   državni   obrtni 
mojster, Ljubljana 150 
Splošno tapetništvo, Ljubljana 60 
»Tapetništvo«, Ljubljana, Titova cesta 65 
»Tapetništvo-dekoracija«, Ljubljana 60 
Šivalnica, Ljubljana, AleŠevčeva cesta 45 
Šivalnica in krpalnica 18, 19. in 20. terena, 
Ljubljana, Vodnikova cesta 45 
Vsa druga podjetja predelovanja tekstila 50 

Predelovanje kož 
Čevljarna, Ljubljana, Kolodvorska ulica 60 
»Kožuhovina«, Ljubljana 60 
»Krzno«, Ljubljana 65 
Usnjena galanterija, Ljubljana 60 
Vogrinc    Franc,    državni    obrtni    mojster, 
Ljubljana 55 
Vsa druga podjetja za predelavo kože 50 

Prehranbena obrt 
Grablovic    Jože,    državni    obrtni    mojster, 
Ljubljana 65 
Grom Jože.državni obrtni mojster — hranilni 
proizvodi, Ljubljana 70 
»Medenjak«, Ljubljana 60 
Slaščica-šport,   Ljubljana,   državno   obrtno 
podjetje 65 
Slaščičarna »Drama«, Kastelic Alojz, državni 
obrtni mojster, Ljubljana 65 
Slaščičarna   Pelacon   Adolf,   državni   obrtni 
mojster, Ljubljana 65 
»Sodavlčarstvo«, Ljubljana 70 
Vsa druga podjetja prehranbene obrti 50 
Grafična obrt 
»Litografija«, Ljubljana-Moete 85 

Obrti osebnih uslug 
»Fotolik«, Ljubljana 60 
Fotoslovenija, Ljubljana 60 
»Jugoreklam, invalidsko podjetje, Ljubljana 65 
»Prevoz I«, Ljubljana 75 
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^revozalstvoc, Ljubljana, Jeinejeva ulica 75 
>Prevozništvo«, Ljubljana, Jegličeva cesta 75 
>Prevoz Polje« 75 
>Propagaada<, podjetje za opremo propa- 
gandnih prireditev in kulturnih domov, 
Ljubljana 60 
Reklamservls, Ljubljana 60 
Vsa druga obrtna podjetja osebnih uslug 
(brivci itd.) 50 

2. Sen 
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga je ljudski 

odbor glavnega mesta Ljubljane sprejel, uporablja 
se pa od 1. januarja 1953. 

Tajn ät 758/1-53 
Ljubljana, dne 11. aprila 1953. 

Predsednik MLO: 
Jaka Avaič 1. r, 

128. 
Na podlagi 48. člena zakona e proračunih (Uradni 

list FLRJ, št. 58-570/51) in v zvezi s 3. točko 65. člena 
zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Urad- 
ni list LRS, 19-89/52) je Mestni ljudski odbor glavnega 
mesta Ljubljane na skupni seji obeh zborov dne 11. 
aprila 1953 sprejel 

ODLOK 
o sklepnem računu Mestnega ljudskega odbora 

i glavnega mesta Ljubljana za leto 1951 

1. člen 
Dohodki in izdatki po sklepnem računu mestnega 

proračuna za leto 1951 znašajo skupno: 
Planirano: Doseženo: 
dohodki 326,781.000 din 437,516.933 din 
izdatki 326,781.000 din 394,493.395 din 

Sredstva ; Izvršitev: 

presežek 43,025.558 din 
2. člen 

Sklepni račun za leto 1951 obsega dohodke in iz- 
datke, in sicer: 

A. Dohodki 
Redni proračunski dohodki: 

Planirano: 
MLO 170,900.000 din 
RLO 155,881.000 din 

Doseženo: 
258,165.976 din 
185,352.957 din 

Skupaj 

Planirano i 
MLO 
RLO 

326,781.000 din 

B. Izdatki 

170,900.000 din 
155,881.000 din 

457,518.935 din 

Izvršeno: 
261,510.496 din 
142,982£99 dan 

Skupaj 326,781.000 din 

3. člen 

394,493.395 din 

Obveznosti po proračunu mestnega ljudskega od- 
bora za leto 1951 v znesku 76,054.649 din so krite iz 
lastnih sredstev mestnega ljudskega odbora in rajon- 
kih ljudskih odborov ter iz dotacije Ministrstva za 
finance LRS. 

Lastna sredstva MLO 21,147.931 din 
Lastna sredstva RLO     564.671 din 
Dotacija Ministrstva 
za finance LRS 54,342.047 din   76,054.649 din 

Skupaj 76,054.649 din   76.054-649 din 

4, člen 
Potrdi se sklepni račun mestnega ljudskega od- 

bora za leto 1951, sestavljen v skladu s predpisi 48, 
člena zakona o proračunih. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva, ko ga je sprejel mestni 

ljudski odbor. 
Tajn št. 759/53 
Ljubljana, dne 11. aprila 1953. 

Predsednik  MLO: 
Jaka AvSič L r. 

1». 
Na podlagi 48. člena zakona o proračunu (Uradni 

list FLRJ, št 58-570/51, in v zvezi s 3. točko 65. člena 
zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, 19-89/52) je Mestni ljudski, odbor 
glavnega mesta Ljubljane na s"kupni seji obeh zborov 
dne 11. aprila 1953 sprejel 

ODLOK 
o sklepnem računu izvenproračunskih investicij 

Mestnega ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljana 
za proračunsko leto 1951 

1. člen 
Dohodki in izdatki sklepnega računa izvenprora- 

čunskih investicij mestnega ljudskega odbora v pro- 
računskem letu 1951 znašajo skupno: 

dohodki 509,339.185 din 
izdatki 509,359.185 din 

presežek dohodkov —    din 
2. člen 

Sklepni račun za leto 1951 obsega dohodke in iz- 
datke izvenproračunskih investicij mestnega ljudske- 
ga odbora in sklepne račune rajonskih ljudskih od- 
borov in sicer: 

MLO 
dohodki 493,287.527 din 
izdatki 493,287.527 din 

presežek dohodkov 
RLO 
dohodila 
izdatki 

—    din 

16,051.658 din 
16,051.658 din 

presežek dohodkov —    dio 
3. člen 

Potrdi se sklepni račun izvenproračunskih inve- 
sticij za leto 1951 mestnega ljudskega odbora, sestav- 
ljen v skladu s predpisi 48. člena zakona o proračunih. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva, ko ga je sprejel mestai 

ljudski odbor. 
Tajn št 760/58 
Ljubljana, dne 11. aprile 1953. 

Predsednik MLO: 
Jaka Avšič L r. 
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130. 

Na temelju 13. In 88. člena zakona o volitvah in 
odpoklicu odbornikov ljudskih odborov izdaja Mestni 
ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane po sklepu 
Vil. skupne seje odbornikov mestnega zbora in zbora 
proizvajalcev z dne 8. maja 1953 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 37. in 58. 

volilni enoti za volitve v mestni zbor Mestnega ljud- 
skega odbora glavnega mesta Ljubljana. 

2. člen 
Ker se je odbornik mestnega zbora za 37. volilno 

enoto Stopar Viktor za stalno preselil na novo služ- 

ueno metto v Ruše in se je odpovedal mandatu, od- 
bornik mestnega zbora za 58. voldlno enoto Kreutzer 
Pavel pa se je Iz zdravstvenih razlogov odpovedal 
mandatu, jima je mandat po sklepu mestnega zbora 
prenehal. 

3. člen 
Nadomestne volitve za 37. In 58. volilno enoto 

na območju mesta Ljubljane bodo dne 28. junija Î953. 

4. Člen 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS< in na 

krajevno običajni način v volilnih enotah St. 37. in 58. 

Št Tajn 881/51 
Ljubljana, dne 8. maja 1953. 

Predsednik MLO: 
Jaka Avšič L r. 

181. 
Na podlagi 16. in 64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Ur. 1. LRS, št. 19-89/52) ter na 

podlagi 24. člena zakona o planskem vodstvu narodnega gospodarstva (Ur. 1. FLRJ, št. 58-569/51) je okrajni 
ljudski odbor Črnomelj na skupni seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 7. februarja 1953 izdal 

ODLOK 
o družbenem planu okraja Črnomelj za leto 1963 

1. člen 
Potrjuje se družbeni plan okraja Črnomelj za leto 1953, ki se glasi: 

L del 
DRUŽBENI   BRUTO   PRODUKT,   NARODNI   DOHODEK • NJEGOVA TEMELJNA RAZDELITEV 

1. Družbeni bruto produkt, ki bo dosežen v letu 1953 znaša 975.968 tisoč dinarjev. 
Od tega skupnega družbenega bruto produkta bo dosežen v posameznih gospodarskih panogah in 

strokah družbeni bruto produkt v tehle zneskih in strukturi: 

Družbeni 
Struktura 

Gospodarska panoga Amorti- Potrošni Akumu- 
in stroka bruto 

produkt 
zacija sklad lacija 

in skladi 

Gospodarstvo OLO Črnomelj skupaj 975,968 93,625 585,532 296,811 

Industrija in rudarstvo: 232,958 36,375 63,353 133,230 
Stroka lil—proizvodnja   in   razdelitev   elek- 

trične energije 34,724 6,982 2,811 24,931 
„     112—proizvodnja in predelava premoga 65,746 18,750 22,925 24,071 
„    117—kovinska industrija 7,056 665 2,324 4,067 
„    119—elektroindustrija 3,853 252 1,715 1,886 
„     121—industrija    gradbenega  materiala 4,935 606 2,886 1,443 
„     122—lesna industrija 49,735 6,040 21,830 22,165 
„    124-rtekstilna industrija 11,939 500 3,676 7,763 
„     127—živilska industrija 54,970 2,580 5,486 46,904 

Kmetijstvo skupaj 521,721 16,911 424,210 80,600 
Državni sektor 20;391 1,611 11,804 6,976 
Zadružni sektor 2,221 300 1,700 221 
Privatni sektor 499,109 15,000 410,706 73,403 

Gradbeništvo skupaj' 21,000 2,600 9,200 9,200 
Promet skupaj 70,474 32,935 16,077 21,462 
Trgovina skupaj 20,834 322 11,964 8,548 

Državni sektor 10,089 162 6,036 3,891 
Zadružni sektor 10,745 160 5,928 4,657 

Gostinstvo in turizem skupaj 8,970 794 4,178 3,998 
Državni sektor 3,454 474 1,600 1,880 
Zakupne in privatne gostilne 5,516 320 2,578 2,618 

Obrt skupaj 100,011 3,688 56,550 39,773 
Državni sektor 18,183 1,701 3,708 7,714 
Zadružni sektor 7,994 437 3,297 3,560 
Privatni sektor 73,894 1,550 43,845 28,499 

Skupaj: 975,968 93,625 585,532 296,811 
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2. Narodni dohodek po gospodarskih panogah in strokah: 

• Struktura 
Gospodarska panoga                                    Narodni 

in stroka                                              dohodek 
Potrošni 

sklad 
Akumu- 

lacija 
in skladi 

Prometni  Povprečna 
davek         stopnja 

AS brez dpp 

Gospodarstvo OLO Črnomelj skupaj                 882,343 585,532 232,552 64,259             40 

Industrija in rudarstvo skupaj 196,583 63,353 85,786 47,444 135 
Stroka 111—Proizvodnja in razdelitev 

električne energije 27.742 2,811 24,931 — 887 
„     112—Proizvodnja In  predelava 

premoga 46,996 22,925 24,071 — 105 
„     117—Kovinska industrija 6,391 2,324 4,067 — 175 
•     119—Elektroindustrija 3,601 1,715 1,886 — 110 
„     121—Industrija gradb   materiala 4,329 2,886 1,443 — 50 
„     122—Lesna industrija 43.G95 21,530 22,165 — 103 
„    124—Tekstilna industrija 11,439 3,676 4,044 3,719 110 
„    127—Živilska industrija 52,390 5.4S6 3,179 43,725     • 58 

Kmetijstvo skupaj 504,810 424,210 76,116 4,484 18 
Državni sektor 18,780 11,804 6,492 484 55 
Zadružni sektor 1,921 1,700 221 — 13 
Privatni sektor 484,109 410,706 69,403 4,000 17 

Gradbeništvo skupaj 18,400 9,200 9,200 — 100 
Promet skupaj 37,539 16,077 21,462 — 133 
Trgovina skupaj 20,512 11,964 7,448 1,100 62 

Državni sektor 9,927 6,036 3,891 — 64 
Zadružni sektor 10,585 5,928 3,557 1,100 60 

Gostinstvo in turizem skupaj 8,176 4,178 2,298 1,700 55 
Državni sektor 2,980 1,600 880 500 55 
Zakupne in privatne gostilne 5,1% 2,578 1,418 1,200 55 

Obrt skupaj 96,323 56,550 30,242 9,531 53 
Državni sektor 16,422 8,708 4,353 3,361 50 
Zadružni sektor 7,557 3,997 1,999 1,561 50 
Privatni sektor 72,344 43,845 23,890 *,609 54 

Skupaj:   882,343 585,532 232,552 64,259 40 

II. del 
FORMIRANJE  SREDSTEV   NA  OBMOČJU 

OKRAJA ČRNOMELJ 

Na območju okraja se bodo formirala v letu 1953 
tale sredstva: 
Akumulacija in skladi 

državnega sektorja: 132,064 
industrija in rudarstvo 35,786 
kmetijstvo 6,492 
gradbeništvo 9,200 
promet 21,462 
trgovina 3,891 
gostinstvo 880 
obrt 4,353 

Prometni davek: 64,259 
industrija 47,444 
kmetijstvo 47,484 
trgovina 1,100 
gostinstvo 1,700 
obrt in drugo 9,531 

Dohodnina: 80,342 
kmetijstvo — zadružni  sektor 221 

privatni sektor 69,403 
trgovina — zadružne 300 
gostinstvo — privatni sektor 718 
obrt — zadružni obrati 200 

privatna obrt 8,000 
drugi poklici 1,500 

Drugi dohodki: 
zakupnine gostiln 
takse 
dediščine in darila 
dohodki uradov in ustanov 
drugi dohodki 

b,44? 
700 

3,000 
1,200 
1,247 

300 

283,112 Skupaj : 
Akumulacija in skladi zadružnih podjetij niso 

upoštevani, ker veljajo TA njih delitev posebni pred- 
pisi. 

•. del 
RAZDELITEV SREDSTEV,  KI SE  FORMIRAJO 

NA OBMOČJU OKRAJA 

Sredstva, ki se formirajo na območju okraja, se 
v skladu z zakonom o družbenem planu LRS razdelijo 
takole: 
1. Akumulacija državnega sektorja 132,064 

od tega za razdelitev 129,722 
Del akumulacije za samostojno 

razpolaganje 
industrija in ru. 
darstvo 
kmetijstvo 
gradbeništvo 
promet 
trgovina 

5,961 

2&U   2,544 
7.2»/o      467 

6.3% 

16•»/. 

580 
1,374 

601' 
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gostinstvo 18.2%      160 
obrt 10.0%      435 

10°/o prispevek za zdravstveno 
zaščito (računajoč od potres- 
nega sklada 10%) 

Ostane za delitev na zvezne 
sklade 

66,6% prispevek za zvezne sklade 

Ostane za razdelitev 
na republiške sklade 

38.7% prispevek za socialno 
zavarovanje 

57.5% prispevek   za   investi- 
cijski sklad 

12,972    18,933 

110,769 
73,785 

37,004 

14,321 

21,277     35,598 

Ostane za razdelitev na re- 
publiške in okrajne sklide 1,406 

—%  prispevek   za   republiki t 
proračun *— 

Ostanek akumulacije 
za okrajni proračun    .   ,   .   »   .   i   .   .   .   1,406 

2. Dohodnina kmečkih gospodarstev       69,403 
—% prispevek za republiški pro- 

račuD — 
Ostane za okrajni proračun 64,259 
Dohodnina   obrtnikov 

za okrajni proračun 8,000 
Dohodnina   zadrug 

za okrajni proračun 721 
Druga dohodnina 

za okrajni prora-čun 2,218 

3. Prometni davek 64,259 
—% za republiški proračun — 
Ostane za okrajni proračun 64,259 
Drugi dohodki za okrajni proračun 6,447 

4. Dopolnilna sredstva okraja: 
a) del akumulacije za samostojno 

razpolaganje podjetij 5,961 
od tega se uporabi za potrebe 
kolektivov 60% v znesku 3,577 
ostanek   za   potrebe   ljudskih 
odborov 2,384 

2.842 

937 

1,405 

3,834 

bj Zaradi voâjih stopenj akumu- 
lacije in skladov je presežen 
znesek akumulacije in skla- 
dov, predviden v republiškem 
družbenem planu kot absolut- 
na obveznost okraja, za 
Od tega zneska se uporabi za 
potrebe delovnih kolektivov 
40% v znesku 
Ostanek za potrebe ljudskega 
odbora 60°/« v znesku 

5. Dotacija: 
Dotacija LRS za kritje presežka 

izdatkov nad dohodki   

Skupna sredstva okraja   160,077 

IV. del 
RAZDELITEV OKRAJNIH SREDSTEV 

Sredstva, razpoložljiva na   območju okraja,   se 
razdelijo takole: 
1. Skupna sredstva 160,077 
2. Razdelitev 160,077 

Družbeni   skladi   skupaj         134,077 
a) okrajni proračun 109,261 

prosveta m kultura 27,614 
socialno skrbstvo 23,614 
ljudsko zdravstvo 12,086 
državna uprava 37,654 
proračun, rezerva 8,293 

b) občinski proračuni             24,816 
občina AdleSi-či 1,286 

„     Črnomelj 7,300 
„      Dragatul 1,400 
„     Gradac 2,000 
„      Metlika 6,200 
„      Predgrad 1,680 
„      Semič 2,700 
„      Vinica 2,250 

Investicije   skupaj 26,000 
Investicije iz sredstev 
okraja 26,000 
Investicije- iz  investicijskih   kreditov  se  bodo 

določile pozneje. 

V. del 

INVESTICIJSKA GRADITEV 
Skupna vrednost investicijske graditve znaša 26,000 din 

od tega: investicije v gospodarstvu 15,000 
investicije za družbeni standard 11,000 

Najvažnejši objekti investicijske graditve bodo tile: 

Objekt Skupni znesek    Rok dovr- 
za 1.1953 Sitve 

Produkcijska zmoglji- 
vost po dovršitvi 

A. V gospodarstvu: 
Okrajna opekarna, Gradac 

Elektrifikacija podeželja 

B. Družbeni standard: 
Kulturno prosvetni dom, Črnomelj 
Dom v Metliki 
Dograditev šole v Ziljah 
Izdelava načrtov za vodovod 

V tem poglavju so navedene le investicije 
bodo določene posebej. 

10,000 

5,000 

leto 1953 

faza dela 
T letu 1953 

Zidakov 1,500.000 kom. 
strešniki 400.000 kom. 
keramika 600 peči 
vrednost 16,000.000 din 

4,000 leto 1953      Dvig kulturno prosvet- 
3,000 leto 1953      nega   dela in živi jen j- 
1,000 leto 1953      skega standarda v 
3,000 leto 1953      okraju. 

iz sredstev okraja. Investicije iz investicijskih kreditov 
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VL del 

STOPNJE AKUMULACIJE •  DRUŽBENIH 
SKLADOV 

Glede na temeljne proporce družbenega plana 
LR Slovenije se določajo za podjetja na območju 
OLO Črnomelj tele stopnje akumulacije in družbe- 
nih skladov: 

Industrija   in   rudarstvo 
Stopnja AS 

Stroka 112—Proizvodnja in predelava pre- 
moga 
Rudink rjavega premoga, Ka- 
nižarica 105 

»      •—Kovinsku industrija 
Belokranjska železolivarna, Čr- 
nomelj 175 

„      121—Industrija    gradbenega     mate- 
riala 
Okrajna opekarna, Gradac 50 

„      122—Lesna industrija 
Tovarna  učil,  Črnomelj 65 
>Zora<, okrajna lesna industrija, 
Črnomelj 200 

„     124—Tekstilna industrija 
Invalidsko   podjetje   >Belokra- 
jinka« 
Strojno pletilstvo, Črnomelj 110 

„     127—živilska industrija 
>Belsad<, tovarna sadnih izdel- 
kov in močnih olkoholnih pijač, 
Črnomelj 55 
>Zora«.  valjčni  mlin, Črnomelj     100 

Kmetijstvo 
Stroka 211—Državna   kmetijska   posestva 

do 216   Okrajno posestvo, Okljuk Ka- 
nižarica 55 
Okrajno posestvo, Metlika 55 

Gradbeništvo 
Stroka 412—Gradnje 

Okrajno gradbeno podjetje, Čr- 
nomelj 100 

Trgovina 
Stroka 611— 

do 617   Trgovska podjetja 65 

Turizem   in   gostinstvo 
Stroka 618   Gostinstvo 55 

Obrt 
Stroka 711   Proizvodna obrt 50 

»     712   Storitvena obrt 50 

Poleg akumulacije in skladov po stopnjah, dolo- 
čenih s tem planom, plačujejo vsa podjetja še pro- 
metni davek, ki je predpisan z zakonom o družbenem 
planu FLRJ, po stopnjah In na način, ki ga predpisu ii 
'arifa prometnega davka. 

2. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 1953. 
Št 551/4-53 
Črnomelj, dne 7. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Janez Žunič L r. 

132. 

Okrajni ljudski odbor v Kranju je na podlagi 
drugega odstavka 15. člena zakona o občinskih ljud- 
skih odborih v zvezi s 4. členom uredbe o ustanovitvi 
skladov za obnovo gozdov (Uradni list LRS, št. 2/9-53) 
na seji obeh zborov dne 31. marca 1953 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o razvrstitvi katastrskih občin 

v vrednostne razrede 

1. člen 
V 1. členu odloka OLO Kranj o razvrstitvi kata- 

strskih občin v vrednostne razrede (Uradni list LRS, 
št. 8/39-53) določena razvrstitev se menja toliko, da 
se k. o. Tupaliče premakne iz III. • IV. vrednostni 
razred, k. o. Dolenja Dobrava, Lucine, Žirovski vrh 
in Sv. Nikolaj pa iz IV. v V vrednostni razred. Raz- 
vrstitev drugih katastrskih občin ostane nespreme- 
njena. 

2. člen 
Odlok velja od dneva sprejetja, uporablja se pa 

od 1. januarja 1953. 
St 1.617/2-53 
Kranj, dne 31. marca 1933. 

Podpredsednik OLO: 
Dušan Horjak 1. r. 

133. 

Na podlagi 15. in 108. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) v zvezi 
z določbami pravilnika za izvrševanje odredbe o zati- 
ranju in preprečevanju živalskih kužnih bolezni 
(Uradni list FLRJ, št. 51/49) je Okrajni ljudski odbor 
Postojna na seji obeh zborov dne 18. aprila 1953 
sprejel 

ODLOK 
o obvezni tuberkulinizaciji goveje živine 

na območju okraja Postojna 

1. člen 
Zaradi čimprejšnje izločitve tuberkulozne goveje 

živine se mora na območju okraja Postojna preiskati 
na tuberkulozi vso govejo živino- Pregled opravlja 
po svojih področjih pristojni veterinar. 

2. člen 
Pregled in tuberkulinlzacija goveje Živine »• 

opravita po hlevih ali na dogovorjenih mestih, vendar 
pa mora biti pregledano vsako govedo. 

3. «len 
Pristojbina za dvakratni pregled In tuberkulinl- 

zacijo goveda znaša 50 din in jo mora živinorejec 
plačati živinozdravniku takoj po opravljenem prvem 
pregledu. Vsa sredstva potrebna za tuberkulinizacijo 
so brezplačna. Pristojbina 50 din gre v sklad za po- 
speševanje živinoreje pri Okrajni zadružni zvozi r 
Postojni in se Iz teh sredstev krijejo stroški za. pre- 

4 člen 
Neupoitevanjo tega odloka *e zaradi ••••••» 

kršitve 48. in 49. člena pravilnika za izvajanje uredbe 
o zatiranju in preprečevanju živalskih kužnih bo- 
lezni in v zvezi s 54. členom uredbe o izravnavi po- 
sebnih predpisov o prekrških 'Uradni list FLRJ, it. 
56/51) kaznuje z denarno kaznijo do 10.000 din. 
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5. Sien 
Za izvedbo upravnega kazenskega postopka in 

izrek kazni po tem odloku je pristojen sodnik za 
prekrške pri okrajnem ljudskem odboru Postojna. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
Št 7/12-53 
Postojna, dne 18. aprila 1953. 

Predsednik OLO: 
Miro Jelerčlč 1. r. 

134. 
Na podlagi 15. in 108. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) in 8. člena 
temeljnega zakona o prekrških (Uradm list FLRJ, št. 
46/51) izdaja Okrajni ljudski odbor Ptuj na seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 28. febru- 
arja 1953 

ODLOK 
o obratovalnem času gospodarskih  podjetij 

na območju okraja Ptuj 

A. OBRATOVALNI ČAS 

L Ob delavnikih 

Trgovinske   obratovalnice 
1. člen 

1. Trgovinske obratovalnice so odprte, če v na- 
slednjem ni drugače določeno, v zimskem času od 7.30 
do 12. in od 14. do 17. ure (od 17. do 17.30 notranje 
delo), v poletnem času od 7. do 11, in od 15. do 18.30 
ure (od 18.30 do 19. notranje delo). 

Ob sobotah popoldne smejo biti te trgovinske 
obratovalnice zaprte. 

2. Prodajalnice svežega in prekajenega mesa so 
odprte v zimskem času od 7. do 12. in od 15. do-17.30 
ure, v poletnem času od 6. do 11. in od 16. do 18.30 
ure. Ob ponedeljkih popoldne so te obratovalnice 
zaprte. 

3. Prodajalnice kruha so odprte od 6. do 11. in od 
14. do 17. ure. 

4. Prodajalnice slaščičarskih izdelkov so odprte 
od 8. do 12. in od 14. do 18. ure. 

5. Mlekarne so odprte v zimskem času od 6. do 10. 
in od 15. do 18. ure, v poletnem času od 6. do 10. in od 
13. do 16. ure. Mlekarne smejo biti v poletnem času 
popoldne zaprte, vendar morajo v tem primeru obra- 
tovati do 12. ure. Ob sobotah in dnevih pred prazniki 
pa morajo biti mlekarne odprte popoldne od 15. do 
16. ure. 

6. Prodajalnice tobačnih izdelkov so odprte v zim- 
skem in poletnem času od 6.30 do 12. in od 14. do 
16.30 ure. 

2. Sien 
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. 

3. člen 

Glede prodajnega 'časa na sejmih in tržnih pro- 
storih veljajo predpisi sejmskih in tržnih redov. 

Obrtne obratovalnice 

4. člen 
1. Obrtne obratovalnice so odprte, če v nasled- 

njem ni drugače določeno, v zimskem času od 7.30 do 
12. in od 13.30 do 16.30 ure, v poletnem času od 6.30 
do 12. in od 13. do 16. ure. 

2. Brivske, frizerske in česalne obratovalnice so 
odprte od 7.30 do 12. in od 14. do 18.30 ure; ob sobotah 
od 7. do 12. in od 13. do 19.30 ure, ob ponedeljkih od 
8. do 12. ure ne glede na letni čas. 

3. Fotografske obratovalnice so odprte v zimskem 
času od 8. do 12. in od 14. do 18. ure, v poletnem času 
od 7. do 12. in od 16. do 19. ure. 

4. Slaščičarske delavnice obratujejo ves čas od 5. 
do 13. ure. 

5. Pekarne (delavnice), v katerih se dela v izme- 
nah, obratujejo od 4. do 20. ure, ob sobotah od 2. do 
18. ure. 

Pripravljalna dela, kakor kurjenje peči, pristav- 
ljanje kvasa in mešanje testa, se smejo pričeti ob 24. 
uri ter se v ta namen sme zaposliti le nujno potrebno 
osebje. 

6. Kovinska stroka, kovači in podkovači, gradbena 
stroka, lesna stroka, usnjarska stroka (čevljarji, toT- 
barji, sedlarji in jermenarji) imajo odprto v zimskem 
času od 7. do 15. ure In v poletnem času od 6. do 
14. ure. 

5. člen 
Za prodajalnice obrtnih obratov velja obratovalni 

čas, določen za ustrezne trgovinske obratovalnice. 

6. 'člen 
Določba prvega odstavka 2. člena velja tudi za 

obhodne obrti. 

Gostinske   obratovalnice 

7. člen 

Gostinske obratovalnice so odprte: 
1. hoteli, nočtšča in drugi obrati, kolikor gre za 

oddajanje sob, časovno neomejeno; 
2. kavarne od 6. do 2. ure zjutraj; 
3. restavracije od 6. do 2. ure zjutraj; 
4. gostilne od 6. do 22. ure; ob sobotah In nede- 

ljah, dnevih pred prazniki in ob praznikih do 23. ure; 
5. bifeji od 6. do 20. ure. 
Gostinske obratovalnice, kjer v večernih •••• ni 

pričakovati prometa, to je na podeželju, se smejo 
zapirati ob 21. url. 

8. člen 

Posameznim obratom in za posamezne dni sme 
tajništvo za gospodarstvo OLO Ptuj po izkazani stvar- 
ni potrebi in na prošnjo podaljšati obratovalni čas. 

•. Ob nedeljah in praznikih 

9. člen 
Ob nedeljah in praznikih morajo biti vee trgovin- 

ske in obrtne obratovalnice zaprte, kolikor v nasled- 
njem niso dovoljene izjeme. 

10. člen 
Ob nedeljah in praznikih smejo obratovati: 
1. prodajalnice cvetlic in prodajalnice tobačnih 

izdelkov od 8. do 12. ure; 
2. prodajalnice sadja in zelenjave od 7. do 11. ure. 
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Opozorilo 
V naši založbi je v prodaji zelo praktičen obrazec o organizaciji 

uaše državne uprave, in sicer: 

SHEMA ZVEZNIH ORGANOV OBLASTI in 

SHEMA ORGANOV OBLASTI LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE. 
Cena vsak po 10 din. 

STATISTIČNI  REPERTORIJ   (D- Vogelnik in M. Blejec). Cena 100 din 

Razglasi in objave 
Sprememba rodbinskega imena 
Št. IV-710/1-53 2054 

Z odločbo Ministrstva za notranje 
zadeve LRS, št. IV-710/1-53 z dne 7. 
II. 1953 je bila na podlagi 21. člena 
zakona o osebnih imenih dovoljena 
Erememba   rojstnega   imena   nedl. 

ralju Bogoslavu, roj. 1. VII. 1952 
v Novem mestu, v ime »Iztok<. 
Ministrstvo za notranje zadeve LRS 

Št. IV-2031/1-53 3901 
Z odločbo Državnega sekretaria- 

ta za notranje zadeve LRS, št. IV- 
2031/1-53 z dne 27. ^V. 1953 je bila 
na podlagi 21. člena zakona o oseb- 
nih imenih dovoljena sprememba 
priimka Grobelšek prav. Starr Ma- 
riji roj. 21. I. 1906 v Peču (Madžar- 
ska), ter mladoletnima otrokoma 
Alojzu, roj. 20. IX. 1936 v Velikih 
Laoiih (Kienovik, LR Srbija), in 
Frančišku, roj. 18. XI. 1942 v Sme- 
derevu (LR Srbija), v priimek 
>Ceglar). 

Držami sekretariat za notranje 
zadeve LRS 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

790. 
Vpisi 

Besedilo: Državni obrtni obrat 
»Krojaštvo«, Ljubljana (Šentvid, 
Novi stanovanjski blok). 

Poslovni predmet: Izdelovanje 
moških, ženskih in otroških oblačil 
Po meri. 

Ustanovitelj podjetja: MLO glav- 
nega 'mesta Ljubljana odločba 
Preds št. 128/52 z dne 2. IV. 1952. 

Organ gospodarske uprave: Svet 
za gospodarstvo MLO glavnega me- 
sta Ljubljana. 

Za podjetje podpisujejo: 
Stare Niko, poslovodja, samostoj- 

no, v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja; Koprivec Ivanka, 
računovodja, sopodpisuje listine po 
47. -členu szdgp, in Vidrajz Lado, 
namestnik poslovodje, ki podpisuje 
v odsotnosti poslovodje, v istem ob- 
segu. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 23. marca  1933. 
G. št 2201/5S 1626 

791. 
Besedilo: Mizarsko podjetje, Vi- 

pava. 
Poslovni predmet: Vsa dela mi- 

zarske, sodarske in kolarske stroke. 
Ustanovitelj in gospodarski vodi- 

telj: Obč. LO Vipava, odločba štev. 
338 z dne 8. III. 1953. 

Za podjetje podpisuje: 
Bukovič Stanko, poslovodja, samo- 

stojno, sopodpisujeta Naglost Ivan 
in Baje Irma, vsi po zakonitih po- 
oblastilih. 
OLO Gorica, odd. za gospodarstvo 

dne 29. marca 1953. 
Št II/2-105/44-53 1704 

792. 
Besedilo: Gostilna, Gornji Pe- 

trove! 
Poslovni predmet: Nabava in pro- 

daja alkoholnih in brezalkoholnih 
pijač ter mrzlih in toplih jedil. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: Obč. LO Gornji Petrove!, od- 
ločba št. 289/2-53 z dne 18. IV. 1953. 

Za podjetje podpisuje: 
Horvat Gizela, poslovodja, v fi- 

nančnih zadevah sopodpisuje Karba 
Aleksander, knjigovodja, po zako- 
nitih pooblastilih. 

Št. II- 4146/1-53 1895 

Besedilo: Občinska mesnica, Gor- 
nji Petrovcl. 

Poslovni predmet: Nabava in kla- 
nje živine, prodaja mesa. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: Obč. LO Gornji Petrovcl, od- 
ločba št. 289/3-53 z dne 18. IV. 1953. 

Za podjetje podpisuje: 
Horvat Jožef, poslovodja, v finanč- 

nih zadevah sopodpisuje Karba 
Aleksander, knjigovodja, po zako- 
nitih pooblastilih. 

II 4148/1-53 1898 

Besedilo: Občinski mlin. PeskovcL 
Poslovni predmet: Mletje žita. 
Ustanovitelj in gospodarski vodi- 

telj: Obč. LO Gornji Petrovcl, od- 
ločba št. 303/6-53 z dne 18. IV. 1953. 

Za podjetje podpisuje: 
Deutsch Erik, poslovodja, v fi- 

nančnih zadevah sopodpisuje Karba 
Aleksander, knjigovodja, po zako- 
nitih pooblastilih. 

Št. II-4145/1-53 1896 

Besedilo: Občinski mlin in žaga, 
Lucova. 

Poslovni predmet: Mletje žit, ža- 
ganje lesa privatnikom. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: Obč. LO Gornji Petrovcl, od- 
ločba Št 303/6-52 y dne -8. IV. 1953. 

Za podjetje podpisuje: 
Matuš Franc, poslovodja, v fi- 

•nan'ïnlh zadevah sopodpisuje Karba 
Aleksander, knjigovodja, po zako- 
nitih  pooblastilih. 

Št. II-4147/1-53 1899 

Besedilo: Občinsko remontno pod- 
jetje, Gornji Petrovcu 

Poslovni predmet: Vsa zidarska in 
tesarska dela. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: Obč. LO Gornji Petrovcl, od- 
ločba št 323/2-52 z dne 26. XL 1952. 

Za podjetje podpisuje: 
Unger Franc, poslovodja, v fi- 

nančnih zadevah sopodpisuje Karba 
Aleksander, knjigovodja, po zako- 
nitih  pooblastilih. 

št. II 4144/1-53 189T 
OLO Murska Sobota, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 24. aprila 1953. 

793. 
Besedilo: Obrtno podjetje Plani- 

ka«, Ilirska Bistrica. 
Poslovni predmet: Obrtna dela 

in storitve elektroinstalacijskih, 
elektromehaničnih, radiomehaničnih, 
brivsko-frizersklh del, pletarstvo 
in druga dela lesene suhe robe. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj podjetja: LO mestne občine 
Ilirska Bistrica. 

Za podjetje podpisuje: 
Bo nano Željko, upravnik, samo- 

stojno, v mejah zakonskih poobla- 
stil in pravil podjetia, v primerih 
po 47. členu szdgp pa skupaj z 
Brenčič Justino, poslovodjem. 
OLO Postojna, odd. za gospodarstvo, 

dne 29. aprila 1958. 
UP M. 96/62 * 4026 
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?94. 
Besedilo: Gostinsko podjetje hotel 

»Jelen«, Pudob. 
Poslovni predmet: Hotelske sto- 

ritve, pripravljanje in postrežba s 
toplimi in mrzlimi Tedili točenje 
alkoholnih in brezalkoholnih pijač. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: Oi>č. LO Loška dolina. 

Za podjetje podpisujejo: 
Mlakar Jožef, upravnik, samostoj- 

no, v mejah zakonskih pooblastil in 
pravil po*djetja, skupaj z njim Ter- 
pin Jože, računovodja ali namest- 
nik juvanči'2 Ana, knjigovodja, po 
47. členu szdgp. 
OLO Postojna, odd. za gospodarstvo, 

dne 5. maja 1953. 
UP št. 477/3 ' 4027 

795. 
Besedilo:  Predilnica, Begunje. 
Poslovni   predmet:    Predelovanje 

.volne v prejo in pletenine. 
Ustanovitelj: Obč. LO Begunje. 
Za podjetje  podpisujeta: 
Pogačnik   Stanko,   poslovodja,   v 

vseh primerih, po zakonitih poobla- 
stilih, in Gašperin Gabrijela, raču- 
novodja, skupaj s poslovodjo listine 
po 47. členu szdgp 

OLO Radovljica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 6Z aprila 1953. 
Št. 1438/2-53 1758 

Spremembe 
796. 

Besedilo,- Podjetje za razdeljeva- 
nje filmov LRS, Ljubljana. 

Izbriše  se  Goršič  Ana   in   vpiše 
Vodnik  Albert,  namestnik  direk- 

torja, ki podpisuje v odsotnosti di- 
rektorja, v istem obsegu. 

Št •-440/•953 4007 
Besedilo: »Triglavska tiskarna«, 

Ljubljana. 
Izbriše se Duh Janko in vpile 
Bručan Henrik, tehnični vodja, ki 

podpisuje v odsotnosti direktorja, v 
istem obsegu. 

Št. III-435/1-1953 4005 
Državni sekretariat za proračun In 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 27. aprila 1953. 
797. 

Besedilo: »Slovenija ceste — 
gradnja cest in mostov, Ljubljana. 

Izbriše se pooblaščenec za podpi- 
sovanje dr. Pajnič Marko, komerci- 
alni pomočnik direktorja. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 7. maja 1953. 
Št. •-442/1-1953 4010 

798. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Us- 

nje«, Ljubljana, Wolfova 1. 
Vpiîe se Marolt Franc, pomočnik 

direktorja, ki podpisuje v odsotno- 
sti direktorja, v istem obsegu. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 14. aprila 1953. 
G žt. 2678/53 1796 

799. 
Besedilo: Trgovsko podjetje z ži- 

vili >živila«, Ljubljana, Titova 31. 
Izbriše se Motoh Bogomir in vpiše 

Osterc Adolf, direktor, ki podpisuje 
samostojno, v obsegu zakonitih po- 
oblastil in pravil podjetja. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 23. aprila 1953. 
G št. 2978/53 1921 

SUO. 
Besedilo: Hotel in restavracija 

»Bellevue«, Ljubljana, Pod goz- 
dom 12. 

Vpiše se Krevalder Zofka, raču- 
novodja, ki sopodpisuje listine po 
47. členu szdgp. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 28. aprila 1953 
G št. 3027/53 I960 

801. 
Besedilo:      Gostinsko      podjetje 

»Primorje«    (Ljubljana,    Celovška 
c. 30a). 

Izbriše se Korošec Ivan in vpiše 
Bodlovič Damjan, knjigovodja, ki 

sopodpisuje   listine   po   47.   členu 
szdgp. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 5. maja 1953. 
G št 2964/53 4038 

802. 
Besedilo: Kinopodjetje, Celje. 
>Kino   Metropol«   posluje   odslej 

pod nazivom »Kino Unione. 
MLO Celje, odd. za gospodarstvo 

dne 24. aprila 1953. 
Št. II-2034/2-53 1882 

803. 
Besedilo: »čevljarska delavnica« 

KLO Prebold. 
Besedilo odslej: »čevljarska de- 

lavnica« Obč. LO Prebold. 
Izbriše se Lapan Miha, upravnik, 

in vpiše 
Vedenik Milica. 

Št II-3389/5-1952 1637 
Besedilo: »Mizarska delavnica« 

KLO Prebold. 
Besedilo odslej: »Mizarska delav- 

nica« Obč. LO Prebold. 
Izbrišeta se Lapan Miha In Gmaj- 

ner Alojz ter vpišeta: 
Kolenc Franc in Vedenik Milica, 

ki podpisujeta po zakonitih poobla- 
stilih in pravilih podjetja. 

Št. •-3369/3-1953 1639 
OLO Celje okolica, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 27. februarja 1953. 

804. 
Besedilo: Ključavničarstvo KLO 

Loče. 
Besedilo    odslej:    »Kljncavničar- 

stvcK Obč. LO Loče. 
Izbrise se štumf Mihaela ia vpiše 

Kolar Stanka, knjigovodja, ki pod- 
pisuje po zakonitih pooblastilih. 

št. II-1/198-1953 1934 • 
Besedilo: »Tovarna lesne galan- 

terije«, Rimske Toplict (Lotavec 
pri Rimskih Toplicah). 

Vpiše se Imperi Zlatko, komerci- 
alist, ki sopodpisuje z računovodjem 
v obsegu zakonitih pooblastil in pra- 
vil podjetja, v odsotnosti direk- 
torja. 

Št. H-l/151-1953 1930 
OLO Celje okolica, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 27. aprila 1953. 

805. 
Besedilo: Krajevno krojaško pod- 

jetje. Loče. 
Besedilo odslej: »Krojaštvoc Obč. 

LO Loče. 
Izbrišejo se šmid Martin, Troben- 

tar Adolf in Gosnik Marija ter vpi- 
šeta: 

Korošec Mariju, računovodja, Ko- 
lar Stanka,  knjigovodja, ki podpi- 
sujeta po zakonitih pooblastilih. 

OLO Celje okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 28. aprila 1953. 
Št.  ILI/197-1953 1958 

806. 
Besedilo: Krajevna gostilna. Kal 

nad Kanalom. 
Gostilna je prešla v sklop Kme- 

tijske  zadruge, Kal  nad  Kanalom. 
OLO Gorica, odd. za gospodarstvo 

dne 17. aprila 1953. 
Št. II/2-105/27-53 1870 

807. 
Besedilo: Tovarna Mila, Kranj. 
Vpiše se Praprotnik Nace, ki pod- 

pisuje  za  podjetje,    v    odsotnosti 
upravnika. 
LO MO Kranj, odd. za gospodarstvo 

dne 24. aprila 1953. 
Št.  1397 1900 

808. 
Besedilo: Žimopreja, Stražišče. 
Izbriše se Vičič Anton in vpiše 
Kavčič Tomaž, upravnik, z istimi 

pooblastili. 
LO MO Kranj, odd. za gospodarstvo 

dne 29. aprila 1953. 
•   Št. 1180 1995 

809. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »De- 

likatesa«, Kranj. 
Izbriše se štingel Franjo ter vpiše 
Babic Andrej,  upravnik, z istimi 

pooblastili. 
K poslovnemu predmetu se doda: 

»in toplimi jedili«. 
Vpiše se obrat: Pekarna »Delika- 

tesa«, Kranj, Maistrov frg 6. 
LO MO Kranj, odd. zf gospodarstvo 

dne 6. maja 1953. 
Št. 1183 1997 

810. 
Besedilo: Mestno gospodarsko 

podjetje pilarna .Triglav«, TržiŽ. 
Besedilo odslej: Pilarna »Triglav«, 

Tržič. 
LO MO Kranj, odd. za gospodarstvo 

dne 24. aprila 1953. 
Št 2688/2-53 1972 
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811. 
Besedilo: Avtopodjetje KLO Žiri. 
Besedilo odslej: Državno gospo- 

darsko podjetje >Avtopromet, Žiru, 
Št. 3054/2-55 4030 

Besedilo: Kamnolom KLO Žiri. 
Besedilo odslej: Državno obrtno 

podjetje Kamnolom, žiri, skrajšano 
»Kamnolom Žiri«. 

Št. 3057/2-1953 4035 

Besedilo Kino >KLO žiric. 
Besedilo odslej: Državno gospo- 

darsko podjetje »Kino Žiri«, skraj- 
šano »Kino Žirk. 

Št.  3055/2-53 4031 

Besedilo: Krajevno čevljarstvo. 
Žiri 

Besedilo odslej: Državno obrtno 
podjetje »čevljarstvo Metka«, žin, 
skrajšano »čevljarstvo Metka«, 
Žiri. 

Št. 3059/2-1953 4036 

Besedilo: Krajevno gostinstvo, 
Žirl. 

Besedilo odslej: Državno gostin- 
sko podjetje »Gostinstvo žiri«, 
skrajšano »Gostinstvo Žiri«. 

št.  3052/2-55 4029 

Besedilo: Pckarija KLO Žiri. 
Besedilo odslej; Državno obrtno 

podjetje »Pekarija«, Žiri, skrajšano 
Pekarija«, Žiri. 

Št. 3058/2-1933 4035 
Besedilo: Remontno podjetje 

»Gradnje KLO Žiri«. 
Besedilo odslej:  Državno obrtno 

podjetje    Remont    gradnje,    Žiri, 
skrajšano »Remont gradnje, Žiri«. 

Št. 3056/2-1953 4034 

Besedilo: Splošno remontno pod- 
jetje, Žirl 

Besedilo odslej: Državno obrtno 
podjetje »Splošno kleparstvo In me- 
hanična delavnica, Žiri«, skrajšano 
»Kleparstvo žiri«. 

Št.  3053/2-53 4032 
OLO Kranj, odd. «.a gospodarstvo 

dne 5. maja  1953. 
812. 

Besedilo: »Prevoz«, Krško. 
Izbrišeta se ravnatelj Sterle Ivan 

in namestnik ravnatelja Gatta An- 
gelo ter vpiše 

Gatto Angelo kot direktor, ki pod- 
pisuje samostojno, v vseh računo- 
vodstvenih zadevah skupaj z raču- 
novodjem švigljem Stankom. 
OLO Krško, odd. za gospodarstvo 

dne 30. aprila 1953. 
Št. 6001/1-1953 1956 

813. 
Besedilo: Menza OLO Ljubljana 

okolica. 
Z odločbo OLO Ljubljana okolica, 

ät. II-3498/2 z dne 24. IX. 1952 se 
menza ukine in preide v likvidacijo. 

Besedilo odslej: Menza OLO 
Ljubljana okolica v likvidaciji. 

Za menzo podpisujejo: Seljak Ci- 
ril, predsednik, skupaj z njim  po 

en 'član likvidacijske komisije, Hab- 
jan France ali Drnikovlč Albert. 

OLO Ljubljane okolica, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 27. decembra 1952. 

Št. II 3489-4-1952 40 
814. 

Besedilo: Mestno gostinsko pod- 
jetje, Kamnik. 

Besedilo.- Gostinsko podjetje »Pla- 
njava«, Kamnik. 

Izbrišeta se obrata »Bife« Dupli- 
ca in »Ojstrica« ter vpiše obrat 
»Pri Ribiču«, Duplica 3. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 20 aprila 1955. 
Št. VII-1655/2-1953 1947 

815. 
Besedilo: Krajevna gostilna »Sta- 

ra šranga«, Drenov grič; Krajevna 
gostilna. Blatna Brezovica; Krajev- 
na restavracija »Mantova«, Vrhni- 
ka, in Krajevna kavarna, Vrhnika. 

Podjetja so se združila in se 
vpiše: 

Besedilo: Mestno gostinsko pod- 
jetje, Vrhnika. 

Poslovalnice so: Restavracija 
»Mantova«, Vrhnika; Ravarna, Vrh- 
nika; Gostilna »Staro šranga«. Dre- 
nov grič in Gostilna »Sap«, Sinja 
gorica. 

Poslovni predmet: Točenje alko- 
holnih in brezalkoholnih pijač ter 
pripravljanje toplih ir mrzlih je- 
dil. 

Podjetje je ustanovil LO mestne 
občine Vrhnika, odločba št. 571/1 z 
dne 16. II. 1933, ki je tudi gospodar- 
ski  voditelj. 

Za podjetje podpisuje: 
Murovec Drago, upravnik, samo- 

stojno, in VoŠnik Franc, računovod- 
ja, ki sopodpisuje vse spise finanč- 
nega in kreditnega pomena. 

št. VII 24/125-1953 1949 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Tiš- 
je«, Šmartno pri Litiji. 

Vpiše se nova poslovalnica »Trgo- 
vina z drvmi in premogom«, v 
Šmartnem pri Litiji 56. 

Št. VII 1542/1-1953 1946 
OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 20. aprila 1953. 
816. 

Besedilo: Krajevu- gostilna in 
menza, Šmartno pri Litiji, 

Besedilo odslej: Gostilna »Majol- 
ka«, Šmartno pri Litiji. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za-gospodarstvo 

dne 21. aprila 1953. 
Št. VII 24/14-1953 1948 

817. 
Besedilo: Okrajno trgovsko pod- 

jetje »Les-Kurivo«, Ljutomer. 
Izbriše se Rojnik  Pavel  in vpiše 
Masten  Franjo, direktor, ki pod- 

pisuje   po   zakonitih   predpisih   in 
• pooblastilih. 

Poslovni  predmet:    Razrez    vseh 
vrst hlodovine. 

Št. II 1774/1-53 1812 

Besedilo: Slovenija vino«, izvozno 
podjetje, Ljubljana, poslovalnica 
Norički vrh 5. 

Poslovni predmet: Odkupna po- 
staja, skladišče — klet in posloval- 
nica zu prodajo na debelo alkohol- 
nih in brezalkoholnih pijač. 

Vpiše se: 
Kunej Jasna, poslovodja. 

Št. 2324-2082/38 1814 

OLO Ljutomer, odd. za gospodarstvo 
dne 14. aprila  1953. 

818. 
Besedilo: Trgovsko podjetje z 

obutvijo in usnjeno galanterijo 
»Triglav«, Tržič, poslovalnica Lju- 
tomer in Gornja Radgona. 

Besedilo odslej; Tovarna obutve 
»Triglav« (prej Peko), Tržič, poslo- 
valnica Ljutomer in Gornja Rad- 
gona. 
OLO Ljutomer, odd. za gospodarstvo 

dne 21. marca 1953. 
Št.  1731/-1-53 1877 

819. 
Besedilo:   Okrajni   premogovniki, 

Ljutomer (sedež Presika) 
Izbriše se Obilčnik Franc in vpiše 
Cimerman  Vladimir, knjigovodja, 

ki podpisuje skupaj z direktorjem, 
v   obsegu  zakonitih   pooblastilih  in 
pravil podjetja. 
OLO Ljutomer, odd. za gospodarstvo 

dne 25. aprila 1953. 
Št. 11-2049/1-533 1916 

820. 
Besedilo: Mestne opekarne, Mari- 

bor (Radvanje). 
Izbriše se Bukovec Zvonimir in 

vpiše 
Krašovec Pavle, ravnatelj, ki pod- 

pisuje samostojno, po zakonitih do- 
ločilih in pravilih podjetja. 
MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne 28. februarja 1935. 
Št Pov II 4/29 1979 

821. 
Besedilo: Trgovsko podjetje z ŽU 

vino   in   mesom   »Rog«   (Maribor, 
Slomškov trg 6). 

Izbriše se Bačnik Marica in vpiše 
Sagaja  Stanka,    računovodja,  ki 

podpisuje    vse   listine    denarnega, 
materialnega, obračunskega in kre- 
ditnega pomena, poleg ravnatelja. 
MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne 8. marca 1953. 
Št Pov II 4/32 1988 

822. 
Besedilo: Mestna mehanična de- 

lavnica; Maribor (Slovenska 28). 
Sedež je odslej: Maribor. Koro- 

ška 18. 
MLO Maribor, odd. zt gospodarstvo 

dne 9. marca 1953. 
Št. Pov • 454 19« 

823. 
Besedilo: Gajšek Julij, dri. obrt» 

ni mojster >Avtoservis«, Maribor. 
Izbriše se šeatjurc Stanko I* vpiSe 
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Podlesek Pavla, knjigovodja, ki 
podpisuje vse listine denarnega, 
kreditnega, obračunskega in mate- 
rialnega pomena, poleg poslovodje. 
MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne 27. marca 1953. 
Št Pov II 4/39 1985 

824. 
Besedilo: Tovarna pletenin in 

konfekcije, Maribor (Meljska 56). 
Izbriše se pomožni obrat »Počitni- 

ški dom< Tovarne pletenin in kon- 
fekcije ter Tovarne kemičnih izdel- 
kov, Hočko Pohorje 26 in vpiše: 

PočitniSki dom »Planinka«, Hočko 
Pohorje 26 kot izvenlndustriiski 
obrat Tovarne pletenin in konfek- 
cije, Maribor. 

Za obrat podpisuje äe: 
Pliberšek Milica, v istem obsegu 

kot računovodja,  v njegovi odsot- 
BOSti. 

Št. Pov II 4/31 1989 

Besedilo: Gostinsko podjetje »No- 
va Gorica« (Maribor, Tržaška 89). 

Izbriše se šerabon Hilda in vpiše 
Gabrovic Radmila, računovodja, 

ki podpisuje listine denarnega, ma- 
terialnega, obračunskega in kredit- 
nega pomena, poleg upravnika. 

Št. Pov II 4/41 1983 
MLO Maribor, odd. z. gospodarstvo 

dne 14. aprila 1953. 
825. 

Besedilo: Realitetna agencija, Ma- 
ribor (Slovenska 13). 

Poslovni predmet se odslej glasi: 
Posredovanje in kupoprodaja ne- 
premičnin (zgradb in zemljišč), po- 
sredovanje pri kupo-prodaji premič- 
nin, in sicer glede poljedelskih in 
kmetijskih strojev vseh vrst, kmeč- 
kih vozov z vpregami, avtomobilov 
vseh vrst, motornih koles, pisalnih 
strojev, večjih naprav, ki se upo- 
rabljajo pri izvajanju neke obrti, 
stabilnih motorjev, skobelnikov in 
tračnih žag. 
MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne 24. aprila 1933. 
Št Pov II 4/48 1981 

826. 
Besedilo: Krajevna mesarija, Ru- 

ïe. 
Besedilo odslej: Klavnica in me- 

sarija, Ruše. 
Izbrišejo se Žunko Rudolf, inž. 

Teržan Josip, Kmetic Konrad ter 
vpišeta: 

Kac Ivan, poslovodja, Magdlč 
Draço, predsednik obč. LO, ki pod- 
pisujeta neomejeno. 

OLO Maribor okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 7. aprila 1955. 
Št. 11-3126/1-53 184S 

887. 
Besedilo: Okrajno gradbeno pod- 

jetje »Ograd«, Murska Sobota. 
Besedilo odslej: Splošno gradbeno 

podjetje >Sograa«, Murska Sobota. 
Izbriše M Sraka Stefan. 
•* ••••••* podçHwjttjo: 

Eri Janez,    direktor,   namestnika 
Cer Viktor, višji gradbeni tehnik, in 
Barbaric Nikolaj,  knjigovodja,  La- 
zar Janez, komerc. vodja in namest- 
nik Kuhar Gabrijela, knjigovodja. 

OLO Murska Sobota, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 23. aprila 1953. 
Št. II 3625/2-53 1878 

828. 
Besedilo: »Občinsko podjetjec. 

Gornji Petrovci. 
Izbrišejo se obrati, ki so se osa- 

mosvojili: Občinski mlin, Peskovci; 
Občinski mlin in žaga, Lucova; Ob- 
činska mesnica, Gornji Petrovci; 
Občinska gostilna. Gornji Petrovci 
in Občinska tehtnica, Gor. Petrovci. 

Izbrišeta se Karba Aleksander, 
upravnik in Ratnik Jožef, knjigo- 
vodja. 

OLO Murska Sobota, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 24. aprila 1953. 
St. II 4143/1-53 1894 

829. 
Besedilo:  »Krojači«,  Novo mesto. 
Izbrišeta se Kump Jože In Adam 

Franc ter vpišejo: 
Zupančič Alojz, upravnik, ki pod- 

pisuje samostojno, v primerih 47. 
člena szdgp pa s knjigovodjem 
GrimM'îem Rajkom, v odsotnosti 
enega ali drugega _ sopodplsuje šu- 
štaršič Štefan, krojaški mojster. 

OLO  Novo mesto, 
oddelek  za gospodarstvo 

dne 13. aprila 1953. 
Št.   II-3726/1-53 1792 

830. 
Besedilo: Novomeška opekarna, 

Zalog. 
Poleg  direktorja  MiŠigoja   Janka 

in knjigovodje šularja Antona bo v 
odsotnosti knjigovodje poleg direk- 
torja      polnoveljavnc      podpisoval 
Štravs Feliks, uslužbenec opekarne. 

OLO Novo mesto, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 28. aprila 1953. 
Št. II-420G/1-53 1977 

831. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Tu- 

rist«, Postojm. 
Besedilo odslej: Gostinsko podjet- 

je »Jamska restavracija«, Postojna. 
Poslovni predmet odslej: Izvrše- 

vanje restavracijskih uslug, pri- 
pravljanje in postrežba toplih in 
mrzlih jedil ter točenje alkoholnih 
in brezalkoholnih pijač. 
OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 

dne 2. aprila 1953. 
UP št. 96/87 4024 

832. 
Besedilo: Mestna kolarija, Ormož. 

Št. II/12-593/2-53 4015 
Besedilo: Mestna kovačija, Or- 

mož. 
Št. II/12-593/1-53 4020 

Pri obeh podjetjih se izbriše Me- 
gla Jakob in vpiše 

Pučko Franc, knjigovodja. 

Besedilo: Okrajno podjetje za 
lesno eksploatacijo Ptuj, Masaryko- 
va 4. 

Besedilo odslej: Okrajno podjetje 
za lesno eksploatacijo, Ptuj, Masa- 
rykova 4, v likvidaciji. 

Izbrišeta se Šmigoc Rudi in Kraje 
Rudi ter vpišejo kot likvidatorska 
komisija: Bauman Franc, predsed- 
nik, Gajzer Otmar in Repa Jože, 
člana. 

Št. II/12-571/5-53 4018 
OLO  Ptuj, odd.  za  gospodarstvo 

dne 4.  maja   1953. 
832a. 

Besedilo: Mestna pekarna, Ormož. 
Izbriše se 
Megla Jakob in vpiše 
Pučko Franc, računovodja. 

OLO  Ptuj;  odd.  za  gospodarstvo 
dne 6. maja 1953. 
št. II/12-543/4-55 1998 

833. 
Besedilo: »Gorenjec«, splošno go- 

renjsko gradbeno podjetje, Radov- 
ljica. 

Izbriše se Naglic Roži in vpišeta: 
Kovač Valentin, računovodja, ki 

podpisuje listine po 47. členu szdgp, 
in ing. Otorepec Ivo, šef tehničnega 
sektorja, ki podpisuje v odsotnosti 
direktorja, oba po zakonitih poobla- 
stilih. 

Št. 1348-467/5-53 1818 

Besedilo: Restavracija »Begunjšči- 
ca«, Begunje. 

Izbriše se Žitnik Milan in vpiše 
Prime Janez, upravnik, ki podpi- 

suje po zakonitih pooblastilih. 
Št. 1438/2-5- 1817 

OLO Radovljica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 11. aprila 1953. 
834. 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Ho- 
tel pod Voglom«, Bohinj (sedež Sta- 
ra Fužina). 

Izbriše se Toni Eva in vpiše 
Dolinar Ivica, knjigovodja, ki 

podpisuje v smislu pravil podjetja 
in po 47. členu szdgp. 

OLO Radovljica, 
oddelek  za  gospodarstvo 

dne 21. aprila 1953. 
Št. 1462/2-53 1843 

835. 
Besedilo: Krajevno čevljarsko 

podjetje »Triglav«, Bohinjska Bi- 
strica. 

Izbrišeta se Rozman Lovro in Lo- 
gar Alojzij ter vpišeta: 

Malej Franc, upravnik, ki podpi- 
suje samostojno, za vse pravne za- 
deve, razen računsko blagajniških; 
Mencinger   Ivica,   knjigovodja,    ki 
podpisuje skupaj z upravnikom ra- 
čunsko blagajniške zadeve. 

OLO Radovljica, 
odd. za gospodarstvo 
dne 23. aprila 1953. 

Št. 1554/2-53 1919 
836. 
, Besedilo: Krajevno gostinsko pod- 
jetje, Podnart. 
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Izbrišeta se Prezelj Vinko in Be- 
nedičič Ivan ter vpišeta: 

Bernik Julka, upravnik, in Jerala 
Janko, zastopnik gost. podjetja pri 
Obč. LO Podnart, ki podpisujeta 
«kupaj. 

OLO Radovljica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 29. aprila 1953. 
Št. 1484/2-53 1955 

83?. 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 

Javornik (občina Ravne na Koro- 
škem). 

Podjetje jo zdaj državno. Pri- 
ključena so že bivša posestva Puš- 
nlk Matilde, Nešič Ane, Janeš Vilje- 
mine in Kurta. 

OLO Slovenj Gradec, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 11. aprik 1953. 
Št. 33/IV.137/87-53 1874 

838. 
Besedilo: Trgovsko podjetje z 

obutvijo in galanterijo >Triglav«, 
Tržič. 

Besedilo odslej (za poslovalnice 
Slovenj Gradec In Preval je): To- 
varna obutve »Triglav« (prej Peko), 
Tržič. 

OLO Slovenj Gradec, 
oddelek za gospodarstvo, 

dne 16. aprila 1953. 
Št 1/HL—137/94,  137/95   1871 

889. 
Besedilo: šiviljska delavnica KLO 

Šmartno ob Paki. 
Besedilo odslej: šiviljska delav- 

nica KLO Šmartno ob Paki — v li- 
kvidaciji. 

Likvidatorji so: Basle Mara, Praš- 
nikar Stane in Kolenc Milica. 
OLO Šoštanj, odd. za gospodarstvo 

dne 23. marca 1953. 
Št. 424S/1-52 1474 

840. 
Besedilo: Kombinat gumija in 

obutve, Mozirje. 
Poslovni predmet odslej: Prodaja 

obutve, gumijastih proizvodov, no- 
gavic, drobnih potrebščin in igračk 
na drobno. 
OLO Šoštanj, odd. za gospodarstvo 

dne 8. aprila  1958. 
Št.  64/41-45 1785 

841. 
Besedilo: Tovarna barv m lesnih 

Izdelkov, Mozirje. 
Izbriše se Nareks Franc in vpiše 
Senica Maks, direktor. 

OLO Šoštanj, odd. za gospodarstvo 
dne 11. aprila 1953. 

Št. 64-25/53 1963 
842. 

.Besedilo: Mestno podjetje Vele- 
nje, Lončarstvo in pečarstvo. 

Izbriše se Senegačnik Draga in 
•piše 

Ilesnik Anica, knjigovodja. 
°LO Šoštanj, odd. za gospodarstvo 

dne 14. aprila 1953. 
Št. 64/43-53 •   1837 

843. 

•   Besedilo:    Mestno podjetje Vele- 
&je, Čevljarstvo. 

Izbriše  se  Senegainik   Draga  in 
vpiše 

Resnik Anica, knjigovodja. 
Št. 64/42-53 1801 

Besedilo: Meetno podjetje Vele- 
nje, Krojaštvo in šiviljstvo. 

Izbriše  se  Senegačnik   Draga  in 
vpiše 

Resnik Anica, knjigovodja. 
Št 64/49-53 1835 

OLO Šoštanj, odd. za gospodarstvo 
dne 15. aprila 1953. 

844. 
Besedilo: Mestno podjetje Vele- 

nje,  Avtoprevozništvo. 
Izbriše  se  Senegačnik   Draga  in 

vpiše 
Resnik Anica, knjigovodja. 

Št 64/47-53 1838 
Besedilo: Mestno podjetje Vele- 

nje — Remont 
Izbrišeta se Lesjak Filip in Sene- 

gačnik  Draga ter vpišeta: 
Kune Franjo, direktor, Vermolja 

Klotilda,  knjigovodja. 
Št. 64/44-53 1802 

Besedilo: Okrajna klavnica, Šo- 
štanj. 

Poslovni predmet odslej: Nakup 
m prodaja živine, mesa in mesnin 
izdelkov na drobno. 

Vpišejo se poslovalnice: št. 1, Šo- 
štanj, Prode 1; št. 2, Šoštanj, Vod- 
nikov trg 4; št. 3, Šoštanj, Koroška 
4 in št 4, Pesje 33. 

Št. 64/50-1953 1944 
OLO Šoštanj, odd. za gospodarstvo 

dne 16. aprila 1953. 
845. 

Besedilo: Trgovsko podjetje 
>Merkur«, Šoštanj. 

Izbriše   se   Počivalnik   Karel   in 
vpiše 

Lesjak Regina, uslužbenka. 
OLO Šoštanj, odd. za gospodarstvo 

dne 24. aprila 1953. 
Št 64-53/53 1887 

846. 
Besedilo: Splošno stavbeno in mi- 

zarsko podjetje, Šmartno ob Paki. 
Vpiše se 
Črnac Matilda, knjigovodja, 

OLO Šoštanj, odd. za gospodarstvo 
dne 28. aprila 1953. 

Št 64/54-53 1945 
847. 

Besedilo: Kino KLO Ljnbno. 
Besedilo  odslej:   »Kino  Raduna« 

občine Ljubno. , 
OLO Šoštanj, odd. za gospodarstvo 

dne 8. maja 1953. 
Št 64/28-53 4028 

848. 
Besedilo: Okrajna lekarna, Idrije. 
Besedilo odslej: Lekarna, Idrija. 

OLO Tolmin, odi »a gospodarstvo 
dne 17. marca 1953. 

Št II/4-36/48-53 1591 
849. 

Besedilo: Mestna ekonomija, Tol- 

ßesedilo odslej: Kmetijsko pose- 
stvo, Tolmin. 
OLO Tolmin, odd. za gospodarstvo 

dne 28. aprila 1953. 
Št U/4-36/7Û-53 1999 

850. 
Besedilo: Avtoprevoz, Zagorje ob 

Savi 
Izbrišejo se Fink Martin, Haupt- 

man Albert in Lilija Zdravko ter 
vpišejo: 

Fink Martin, kot poslovodja, Dr- 
novšek Milena, knjigovodja, Buče- 
vec Jakob, predsednik delavskega 
sveta ki podpisujejo po zakonskih 
pooblastilih. 
OLO Trbovlje, odd. za gospodarstvo 

dne 13. aprila 1953. 
Št. 2254/2-53 1796 

851. 
Besedilo: >Slikoplesk«, Hrastnik, 
[zbriše se Dolinšek Anka in vpiše: 
Podlogar   Alojz,  računovodja,   ki 

bo podpisoval  v  okviru  zakonskih 
pooblastil. 
OLO Trbovlje, odd. za gospodarstvo, 

dne 30. aprila 1953. 
Št.  2765/1-53 1965 

Izbilsi 
852. 

Besedilo: Soške elektrarne. Nova 
Gorica. 

Ker je bilo z odločbo vlade LRS, 
št. II-1154/1-52 z dne 21. XI. 1952 
ukinjeno. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 4. aprila 1953. 
Št. 111-136/2-1953 1850 

853. 
Besedilo: Gostinstvo rajona IL • 

likvidaciji (Ljubljana, Celovška 34). 
Ker je likvidacija končana. 
MLO glavnega mesta Ljubljana, 

oddelek za. gospodarstvo 
dne 6. maja 1953. 

G št 3005/53 40» 
854. 

Besedilo: Sklad za mehanizacijo 
KDZ, Kranj. 

Zaradi  pripojitve  Okrajni   zvezi 
kmetijskih zadrug, Kranj. 
OLO Kranj, odd. za gospodarstvo 

dne 11. aprila 1953. 
Št 2731/2-53 18» 

855. 
Besedilo: Komunalno podjetje dr- 

žavnih zgradb, škof ja Loka. 
Št 4510/2 1971 

Besedilo: Mestna klavnica, Škof ja 
Loka. 

Št 1677/2 1969 
Besedilo: Mestno podjetje >Vrt- 

narstvo«, Škofje Loka. 
Št 1877/4 19T0 

Besedilo: Vodovod, Škofje Loka. 
Št. 187T/1 1968 

Podjetja, se izbrišejo, ker preide- 
jo v sklop Upravo komwaJom,iJ" 
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nov, ki bo poslovala kot ustanova s 
samostojnim finansiranjem. 
OLO Kranj, odd. za gospodarstvo 

dne 24. aprila 1953. 
856. 

Besedilo: Okr^^a lekarna, Krško. 
Ker postane ustanova s samostoj- 

nim finansiranjem. 
OLO Krško, odd. za gospodarstvo 

dne 16. aprila 1953. 
Št. 5.382/1-1953 1800 

85?. 
Besedilo: Okrajna lekarna v 

Brežicah. 
Št. 5794/1-53 1912 

Besedilo: Okrajna lekarna v Ko- 
stanjevici 

Št 591S/1-53 1911 

Besedilo: Okrajna lekarna v Sev- 
nici. 

Št. 5797/1-53 1913 

Ker  postanejo  podjetja  s  samo- 
stojnim finansiranjem. 
OLO  Krško,  odd.  za  gospodarstvo 

dne 25. aprila 1953. 
858. 

Besedilo:  Okrajno trgovsko pod- 
jetje za oskrbovanje lokalne indu- 
strije in obrti OLO Ljubljana okoli- 
ca v likvidaciji (Ljubljana, Cankar- 
jevo nabrežje 19). 

Ker  je likvidacija končana. 
OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 27. aprila 1953. 
Št. VII 4511/1-1953 4013 

859. 
Besedilo: Mestna uprava nepre- 

mičnin MLO Maribor (Slomškov trg 
žt. 11). 

Ker je bilo z odločbo MLG Mari- 
bor, št. III 3569/1-52 z dne 17. VI. 
1952 razglašeno za ustanovo s sa- 
mostojnim finansiranjem. 
MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne 27. marca 1953. 
Št. Por 4/40 1986 

860. 
Besedilo: Okrajna lekarna, Len- 

dava. 
Ker je prešla v zdravstveno usta- 

novo s samostojnim finansiranjem. 
OLO Murska Sobota, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 25. aprila 1953. 

Št. II 3431/1-53 1908 
861. 

Besedilo: »Prevozništvo«, Novo 
mesto. 

Ker je prenehalo poslovati. 
OLO Novo  mesto, 

oddelek  za  gospodarstvo 
dne 28. februarja 1953. 

št.  2158/1-53 1456 
862. 

Besedilo: Krajevno gostinsko pod- 
jetje. Mirna. 

Ker je s 1. XII. 1952 prenehalo 
obratovati. 

Št.  1•-3707/2-53 1978 

Besedilo: Krajevno podjetje »Me- 
suijiK, Mirna, 

Ker  je  prešlo  s  1.  •.   1953  na 
Splošno  kmetijsko  zadrugo, Mirna. 

Št. II-3708/2-53 1976 
OLO Novo mesto, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 25. aprila 1953. 

863. 
Besedilo: Delavsko uslužbenska 

turistična  restavracija. Razdrto. 
Ker je bila z 11. XII. 1952 likvi- 

dacija končana. 
OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 

dne  17. februarja 1953. 
UP  št.  1776-269/42-52      1329 

864. 
Besedilo: Sklad za mehanizacijo 

in investicijsko graditev zadružnega 
kmetijstva, Postojna. 

Ker sc je združil z Okrajno za- 
družno zvezo, Postojna. 
OLO Postojna, odd. za gospodarstvo, 

dne 10. marca 1953. 
UP-št. 415-96/71 1613 

865. 
Besedilo: Sklad za mehanizacijo 

m investicijsko graditev zadruž- 
nega kmetijstva. Ilirska Bistrica. 

Ker se je združil z Okrajno za- 
družno zvezo, Postojna 
OLO Postojna, odd. za gospodarstvo, 

dne 12. marca 1953. 
UP-št, 415-96/70 1612 

866. 
Besedilo: Okrajna klavnica, Tol- 

min. 
Zaradi  končane likvidacije. 

OLO Tolmin, odd. za gospodarstvo 
dne 21. aprila 1953. 

Št.  II/4-36/65-53 1865 
867. 

Besedilo: Krajevno čevljarsko 
podjetje, Bovec. 

Zaradi  končane likvidacije. 
OLO Tolmin, odd. za  gospodarstvo 

dne 23. februarja 1953. 
Št. II/4-36/24-53 1403 

868. 
Besedilo: Mesarija Medija-Izlake, 

KLO Izlake. 
Ker se je združilo s Klavnico, Za- 

gorje ob Savi. 
OLO Trbovlje, odd. za gospodarstvo 

dne 24. marca 1953. 
Št. 2116/1-53 1630 

Register 
invalidskih podjetij 

Spremembe 
869. 

Besedilo: Invalidsko podjetje »To- 
varna perilac, Ptuj. 

Besedilo odslej: »Delta«, tovarna 
perila in konfekcije, Ptuj, invalid- 
sko podjetje. 

Izbriše se upravnik Vuček Fra- 
njo in vpiše 

Toraažič Jože, ki podpisuje samo- 
stojno, v obsegu pooblastil in pra- 
vil podjetja. 

Št •-273/3-1953 1862 

Besedilo: Invalidsko podjetje »Že- 
lezoles«, Tržič. 

Izbriše se Kern Cilka in vpiše 
Bitežnik   Štefka,    ki   sopodpisuje 

listine računovodskega  pomena. 
Državni sekretariat za proračun In 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 18. aprila 1953. 
Št. III-392/1-1953 1863 

Registef 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

Vpisi 
870. 

Besedilo: j.Dom srednješolk Anice 
Černejeve«, Ljubljana. Ambrožev 
trg 8.     . 

Naloge ustanove so: Javno pro- 
svetno delo. Ustanova omogoča pr- 
venstveno dijakinjam učiteljišč in 
gimnazij, ki imajo stalno bivališče 
izven Ljubljane, dijakinjam brez 
staršev in onim, ki so po odločbi 
Sveta za zdravstvo in socialno po- 
litiko MLO Ljubljana kot socialno 
ogrožene poslane v Dom, redno šo- 
lanje, da jim nudi primerno stano- 
vanje in prehrano, pogoje za učenje 
in da jih vzgaja v skladu s cilji so- 
cialistične  družbe. 

Ustanovitelj ustanove: MLO glav- 
nega mesta Ljubljan-, odločba Tajn 
št. 126/53 z dne 15. I. 1953. 

Organ, pod katerega vodstvo spa- 
da ustanova: Svet za prosveto in 
kulturo MLO  gl.  mesta Ljubljana. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 4. aprila 1953. 
G št. 2575/53 1738 

871. 
Besedilo: »Otroški vrtec Ljubija- 

na-Vevče<, Ljubljana, Vevče 123. 
Naloge ustanove to-. Javno pro- 

svetno delo vzgoja predšolskih in 
šolskih otrok v starosti od 3. do 14. 
leta v skladu s cilji socialistične 
družbe, skrb za njihov zdrav teles- 
ni razvoj ter nuditi šolskim otrokom 
pogoje za učenje. Sprejema prven- 
stveno_otroke v papirnici Vevče za- 
poslenih mater ter jih oskrbuje z 
delno prehrano. 

Ustanovitelj ustanove: MLO glav- 
nega mesta Ljubljana, odločba Tajn 
št. 119/55 z dne 15. I. 1953. 

Organ, pod katerega vodstvo spa- 
da ustanova: Svet za prosveto in 
kulturo MLO glavnega mesta Ljub- 
ljana. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 7. aprila 1933. 
G št. 2596/53 1766 



Št. 15 — 21. V. 1953 URADNI LIST Stran 159 

872. 
tfesedilo- »Mestno gledališče Ljub- 

ljana, Gledališka pasaža«, Ljublja- 
na, Nazorjeva 5. 

Delovno področja: Prirejanje gle- 
daliških predstav In podobnih pri- 
reditev. 

Ustanovitelj ustanove: MLO glav- 
nega mesta Ljubljana, odločba Tajn 
št. 104/53 z dne 15. L 1953. 

Organ, pod katerega vodstvo spa- 
da ustanova: Svet za prosveto in 
kulturo MLO glavnega mesta Ljub- 
ljana, 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 14. aprila 1953. 
G št. 2660/53 1840 

873. 
Besedilo: »Turistični urad Ljub- 

ljenec, Miklošičeva 17. 
Naloge ustanove so: Rezervacija 

hotelskih sob in prenočišč ter pri- 
rejanje izletov, potovanj in eks- 
kurzij tako v FLRJ, kakor v ino- 
zemstvo; prodajanje vozovnic za 
železniški, pomorski, letalski, tei- 
ni in avtobusni promet za tuzem- 
stvo in inozemstvo; izdajanje in 
razpečevanje propagandnih in dru- 
gih turističnih edicij doma in v ino- 
zemstvu; izdelovanje turističnih fo- 
tografij, oskrba turističnih centrov 
in objektov, po možnosti tudi dru- 
gih krajev z njimi; prodaja folklor- 
nih predmetov, drugega materiala 
in kolekcij v propagandne turistič- 
ne namene; izmenjava tujih valut 
in drugih deviznih sredstev (čekov, 
menjc itd.) v domačo valuto; uprav- 
ljanje turističnih objektov, dode- 
ljenih v upravo; opravljanje vseh 
drugih turističnih poslov in uslug, 
kakor zbiranje in dajanje pojasnil, 
shranjevanje prtljage in podobno 
In posebne turistične naloge, ki jih 
naložijo ustanovi pristojni organi 
ljudske oblasti ali ki bi jih ona, 
bodisi začasno, bodisi trajno skupaj 
z drugimi turističnimi organizacija- 
mi prevzela. 

Ustanovitelj ustanove: MLO glav- 
nega mesta Ljubljana, odločba Tajn 
št. 684/53 z dne 11. [V. 1953. 

Organ, pod katerega vodstvo spa- 
da ustanova: Svet za prosveto in 
kulturo MLO glavnega mesta Ljub- 
ljana. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 28. aprila 1953. 
G št. 3037/5? 1962 

874. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo, 

Celje.« 
Naloge ustanove: Pogozdovanje, 

gojitev, varstvo, urejanje in izkori- 
ščanje gozdov na gozdno gospodar- 
skem območju Celje, Jurklošter, 
Konjice in Rogaška Slatina. 

Ustanovitelj ustanove: Vlada LRS, 
odločba dne 31. I. 1933, številka 
II-136/1-53. 

Za ustanovo podpisujejo: 
Malavašič Franc, director, samo- 

stojno, v okviru zakonitih določil in 

pravil. Sušnik Jože, sekretar, v od- 
sotnosti direktorja, v istem obsegu 
ter Pečolar Marija, računovodja, ki 
sopodpisuje vse listine finančnega 
pomena. 
MLO Celje, odd. za gospodarstvo 

dne 27. aprila 1953. 
Št. II-2591/2-53 1925 

875. 
Besedilo:  Pogrebni zavod, Kranj. 
Naloge ustanove:   Oskrba pogre- 

bov  in  avtomobilski prevozi mrli- 
čev. 

Ustanovitelj ustanove: LO mestne 
občine Kranj, odločba št. 2290 z dne 
10. VII. 1952. 

Ustanova spada pod upravo sveta 
za  gospodarstvo  in komunalne za- 
deve LO MO Kranj. 
LO MO Kranj, odd. za gospodarstvo 

dne 24. aprila 1953. 
Št. 1198 1902 

876. 
Besedilo: Okrajna lekarna, Len- 

dava. 
Naloge ustanove so:    Izdelava in 

prodaja zdravil, magistralne usluge. 
Ustanovitelj: Svet za zdravstvo in 

socialno politiko LRS, okrožnica št. 
S-I-2360/1 z dne 23. II. 1953. 

Gospodarski voditelj, Svet za 
zdravstvo in socialno politiko pri 
OLO M. Sobota. 

Za ustanovo podpisujeta: 
Mr. ph. štamberger Tamara, 

upravnik, in Flegar Marija, računo- 
vodja. 

OLO Murska Sobota, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 25. aprila 1953. 
Št. II 3431/2-53 1909 

877. 
Besedilo: Okrajni zavod za soci- 

alno zavarovanje, Slov. Gradec. 
Naloge ustanove: Zadeve soc. za- 

varovanja v okviru nalog drž. soc. 
zavarovanja. 

Ustanovitelj ustanove: OLO Slov. 
Gradec, odločba št. 2480/1 z dne 9. 
IV. 1933. 

Za ustanovo podpisujejo: 
šuler Anton, direktor, škorjanc 

Lovro, referent za pokojnine, Krofi 
Meta, likvidator, Janže Milka knji- 
govodja, Gradišnik Milan, referent 
za OD. 

OLO Slovenj Gradec, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 13. aprila 1953. • 
Št. 10/V-137/89-53 1875 

Zadružni register 

Vpisi 
289. 

Besedilo: Mehanična delavnica 
OZKZ Kranj — Škof ja Loka. 

Z odločbo Okrajne zveze kmetij- 
skih zadrug v Kranju z dne 14. II. 
1953, št. 463/53 jo bilo podjetje usta- 
novljeno za nedoločen čas. 

Poslovni predmet: Popravljanje, 
preizkuševanje in oskrbovanje z 
nadomestnimi deli vseh vrst kmetij- 
skih strojev splošnih in obdeloval- 
nih kmetijskih zadrug okraja Kranj. 

Za podjetje podpisujejo: 
Carman Leopold, upravnik, škof- 

ja Loka,, v finančnih zadevah sopod- 
pisuje vedno računovodja Gliha Ve- 
koslâv, knjigovodja, Ljubljana, 
Pokopališka 19. v odsotnosti enega 
od teh dveh pa sopodpisuje Dem- 
šar Albin. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 18. aprila 1953. 

Zt 2/53 — Zadr Vili 97/1     3631 
290. 

Besedilo: Lesna industrija OZZ — 
Dravograd. 

Ustanovni zbor je bil 27. XII. 1952. 
Za podjetje podpisujejo: 
Majnik   Rudi    upravnik,   Dravo- 

Êrad, Gradišnik Franc, knjigovodja, 
okvica, Počivavšek Alojz uslužbe- 

nec, Dravograd, Bart Franc, pred- 
sednik OZZ, Dravograd. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 7. maja  1953. 

Zadr VI 141 3945 

Spremembe 
291. 

Besedilo: »Medzadrnžni obrat ža- 
ga«, Sp. Rečica. 

Na podlagi sklepa upravnega od- 
bora obrata 28. ••. 1952 in 4. II. 
1955 je firma prešla  v likvidacijo. 

Likvidatorji so vodje lesnih odse- 
kov: Jeraj Alojz, Rečica ob Sav., 
Zavolovšek Ivan, Nazarje, Glojek 
Anton, Šmartno ob Dreti, BožjČ 
Ivan, Bočna, Šarbela Franc, Radmir- 
je in Nerat Anton, uslužbenec, Sp, 
Rečica, ki podpisujejo po dva sku- 
paj. 

Likvidacijska firma: kakor do se- 
daj, s pristâvkom >v likvidaciji«. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 11. aprila 1953. 

Rg III 284/3 3425 
292. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Sv. Rok ob Sotli. 

Na občnem zboru 1. II. 1953 so bi- 
la sprejeta nova, pravila, po katerih 
zadruga odslej deluje. 

Besedilo odslej Kmetijska zadru- 
ga Sveti Rok ob Sotli. 

Zadružni delež znaša 700, delež 
družinskega člana 200 din. Vsak za- 
družnik jamči za obveznosti zadru- 
ge z desetkratnim zneskom svojega 
enkratnega vpisanega deleža. Uprav- 
ni odbor iieje 5 do 9 članov. Za 
zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora. 

Izbrišejo se StiplovŠek Stanko, 
KTižan Franc, Ortič Alojz, Cesar 
Henrik in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Kužner Franc, Podkrižnik Andrej, 
Nežmah  Hinko, kmetje, Sveti Rok. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 21. aprila 1953. 

Zadr VII 156/5 5730 
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293. 
Besedilo: Kmetijska delovna za- 

druga »Slavka Šlandrac z o. j., 
Vrbje. 

Po sklepu izrednega občnega zbo- 
ra zadruge 20-1.1953 je zadruga pre- 
šla v likvidacijo. 

Likvidatorji so: Jošt Martin, di- 
rektor, hmelj, institute, Žalec, Kač 
Karel, tajnik hmelj, odbora, Žalec, 
ing. Kač Lojze, Žalec, Goršek Ivan, 
Bon Jože in Čehovin Franc, zadruž- 
niki, Vrbje, ki podpisujejo po dva 
skupaj. 

Besedilo firme: kakor doslej s 
pnstavkom >v  likvidaciju. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 23. aprili. 1953. 

Zadr VII 64/5 3735 
294, 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j. Nova vas. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
obeh zadrug dne 7. V.  1932 se je 
Kmetijska  zadruga  z o. j.,   Velike 
Bloke pridružila tej zadrugi. 

Okrožno sodišče v  Gorici 
dne 2. aprila 1953. 

Zadr VT 33/11 3S60 
295. 

Besedilo: Mizarsko kolarska za- 
druga z o. j. >Mikoza« v Ilirski Bi- 
strici. 

Izbriše se Čuš Karel in vpiše novi 
izvoljeni član upravnega odbora: 

Rutar Milan,  Vrbovo   15. 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 25. aprila 1953. 
Zadr 1/5-28 3859 

296. 
Besedilo: Kmetijska zadruga- z 

©. j., čezsoča. 
iN a občnem zboru 7. •. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. Delež 
^znaša 1000, delež družinskega člana 
"100 dinarjev. Član odgovarja za ob- 
veznosti zadruge z lOkratnim zne- 
ski/• vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega dele- 
ža. Upravni odbor sestavlja 7 do 11 
članov. 

Izbrišejo se •••• Peter, Čopi Ga- 
brijel, Mlekuž Karlo, Čopi Silvester, 
Mlekuž Franc, Zornik Andrej, Ga- 
šperšič Nada in Komac Adolf, vpi- 
šejo pa novi Izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

K ravan ja Franc, Čezsoča 70, pred- 
sednic, Klavora Ivan, Čezsoča 128, 
Berginc Ivan, Čezsoča 109, KTavanja 
Bernard, čezsoča 102, Ivančič Jože, 
Čezsoča 72, Ivančič Marija, čezso- 
ča 13. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 27. aprila 1953. 

Zadr VII/29-22 3864 
297. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Rovtah pri 
Logatcu. 

Izbrišejo se Loštrak Ziuka, Kune 
Anton, Hladnik Peter, Kogovšek 
Matevž, Grdadolnik Jakob In vpiše- 
jo novi Člani upravnega odbora: 

Trček Matija, kmet, Praprotno 
brdo 5, Treven Andrej, kmet, Pra- 

protno brdo t,    Kogovšek    Marija, 
uslužbenka,    Petkovec    33,    Logar 
Matevž,, kmet,   Rovte 36,   Loštrek 
Andrej, delavec, Rovte 142. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 23. aprila 1953. 

Zadr I 93/66 3705 
298. 

Besedilo: Obrtna nabavno prodaj- 
na zadruga brivske in frizerske 
stroke z omejenim jamstvom v 
Ljubljani. 

Izbrišejo se Dorčeč Ivan, Kavčič 
Edvard, Popit Viktor, Fugina Mi- 
lan, Mlakar Lojzka, Benda Vinko, 
Kos Friderika in vpišejo novj člani 
upravnega odbora. 

Koman Niko, brivec, Poljanska 3, 
Fon Jože, brivec, Celovška c, Dežan 
Anton, brivski mojster, Maurerjeva 
19, Kirinič Ludvik, brivski in friz, 
mojster, Sv. Jerneja 3, Kolnik Da- 
niel, brivski mojster. Borštnikov 
trg 3, vsi v Ljubljani. 

Okrožno sodišče v  Ljubljani 
dne 23. aprila 1953. 

Zadr • 18/14 3784 
299. 

Besedilo: Obrtna nabavna in or- 
ganizacijska zadruga prevoznikov z 
omejenim jamstvom v Ljubljani. 

Izbrišejo se Pečar Viktor, Debe,vc 
Tončka, Valentlnčič Anton, Bobnar 
Albin in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Knez Ivan, Viška 13, Kocjan Ka- 
rol. Mivka 11, Kušar Franc, Ižanska 
32, Valentinčič Marjan, Štepanjska 
6, vsi prevozniki v Ljubljani. 

Zadr Vi 235/6 3873 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Vodicah. 

Izbrišejo se Kramer Vlado, Preša 
Franc, Cankar Primož, Clperle Lo- 
vro, Črnivec Alojzij, Traven Janez 
in vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Logar Franc, kmet, Vodice 66, 
Tavčar Feliks, nameščenec, Vodice 
64, Blažič Stane, kmet, Vodice 41, 
Burger Franc, invalid, Vodice 125, 
Polajnar Jakob, ključavničar. Vo- 
dice 88, Ziherl Frančiška, upoko- 
jenka, Vodice 17. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 4. maja  1953. 

Zadr VI 208/3 3872 
300. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, Medvode. 

Na zboru 22. II. 1953 so bila spre- 
jeta nova pravila, po katerih zdaj 
zadruga deluje. Upravni odbor se- 
stavlja 9 do 15 članov. 

Izbrišejo se Lampič Egidij, Koše- 
nina Franc, Belec Ivan, Veber An- 
drej, Dolinar Anton in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Stare Ivan, kmečki sin, Sp. Seni- 
ca 10, Hribar Jernej, upr. zadr. ki- 
na, Medvode, Zadružni dom. Mrak 
Anton, kmečki sin, Studenčice 4, Re- 
zelj Viktor, upr. zadr. posestva, Zbi- 
lje 12, šušteršič Vinko, posestnik, 
Preska 16. 

Zadr V 135/6 3675 

Besedilo: Kmetijska zadruga • 
omejenim jamstvom. Sv. Ana. 

Na zboru 24. I. 1953 so bila spre- 
jeta nova pravila, po katerih odslej 
zadruga deluje. 

Upravni odbor šteje 3 do U čla- 
nov. 

Izbrišejo se Meglic Franc, Tišler 
Fran, Polajnar Anton, Bergant 
Ivan, Zupan Angela in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Knific Janko, kmečki sin, Sv. 
Ana 8, Ahačič Ivan, gospodinja, Sv. 
Ana 41, Ahačič Janez, kmečki sin, 
Sv. Ana 15, Nemec Franc, delavec, 
Sv. Ana 85, Švab Mihael, delavec, 
Sv. Ana 21. 

Zadr VI 74/6 387fl 

Besedilo: Kmetijska zadruga t 
omejenim jamstvom, Vrh Treh kra- 
ljev. 

Vpišejo se člani upravnega od- 
bora: 

Hribernik Avgust, Žagar, Hlev- 
ni vrh 4, Guzelj Matevž, namešče- 
nec, Hlevni vrh 14. 

Zadr VI 153/4 3871 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 5. maja 1953. 
301. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Vel. Polana. 

Zadruga temelji odslej na novih 
pravilih, sprejetih na zboru 25. II. 
1953. 

Izbrišejo se Sobočan Ivan, Žerdin 
Ivan, špllak Štefan in vpišejo novi 
izvoljeni   člani   upravnega  odbora: 

Prša Štefan, predsednik, Petek 
Andrej, podpredsednik, Žižek Mar- 
tin, tajnik, kmetje; Hozjan Ludvik, 
krojač, Tompa Jožef, Kotnjek Jožef, 
kmeta, vsi v Veliki Polani. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 31. marca 1953. 

Zadr II 99 3335 
302. 
- Besedilo:  Zadruga komisionarjev 
z o. j, Maribor. 

Izbriše še škrblnek Rudolf in vpi- 
še novi izvoljeni član upravnega 
odbora: 

Pečuh Jakob, komisionar, Mari- 
bor. 

Zadr VI 78 3761 

Besedilo: Kmetijska zadruga s 
z o. i., Odranci. 

Zadruga temelji odslej na novih 
praviKh, sprejetih na zboru 18. III. 
1953. 

Izbrišejo se Zakojič Miha, KavaS 
Jurij, šabjanič Nikolaj, Kavaš Ivan, 
Balažlč Martin, Goetan Matija, Hor- 
vat Štefan in vpišejo novi Izvoljeni 
člani upravnega odbora:       * 

Jerebic Ivan in Zadravec Mihael, 
kmeta, Knaus Ivan, mizar, Jerebic 
Jožef in Smej Štefan, zidarja, Be- 
žek Karel, Antolin Jožef KavaS 
Ivan, kmetje, Odranci. Jerebic Ivan 
je predsednik, Zadravec Mihael, 
tajnik, Knaus Ivan, blagajnik od- 
bora. 

Zadr • 49 3769 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 25. aprila 1953. 
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303. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 

Dolič. 
Izbrišejo se Kumer Rajko, Luš- 

nic Štefan, Herlah Martin, Vajngrl 
Stanko, Pogladič Milan, Iršič Alojz, 
Jastrobnik Valdo, Škrlovnik Rudolf, 
Mithans Franc, Repolusk Vida, 
Dravšnik Berta, Naveršnik Nežka 
In vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Ošlak Adam in Jurač Franc, Tol- 
sti vrh, Zakržnik Dominik. Kozjak, 
Jevnišek Franc, Sp. Doliî, ,Večko 
Franc, Završe, kmetje; Hriberšek 
Leopold, delavec, Gor. Dolič, Jeromel 
{ožefa, Sp. Dolič, Vivod Miha, Gor. 
)olič, kmeta. Grušovnik Franc je 

predsednik, Ošlak Adam, podpred- 
sednik, Lušnic Štefan, upravnik. 

Zadr IV 95 3838 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Jakobski dol. 

Zadruga temelji odslej na novih 
pravilih, sprejetih na zboru 12. III. 
1933. 

Izbrišejo &e Koder Jože, šuman 
Mirko, Ornik Jože, Hanžič Jožef, 
Vogrin Rudolf • vpišejo novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Purgaj Viktor in Platajs Kar.el, 
kmeta, Jakobski dol, črnko Draže, 
učitelj v pok., Drankovec, Petrič 
Franc, kmet, Ročica, Burjan Martin, 
matičar, Jakobski dol. 

Zadr III 65 3836 

Besedilo: Kmetijska zadrug« z 
o. j., Lovrenc na Pohorju. 

Zadruga temelji odslej na novih 
pravilih, sprejetih na zboru 28. III. 
1953. 

Izbriše se Pterun Jožef in vpišeta 
nova izvoljena člana upravnega od- 
bora: 

Kasjek Ivan, Lovrenc na Poh. in 
Pajtler Adolf, Kumen, kmeta. 

Vpišejo se zadružni obrati: Trgo- 
vina z mešanim blagom, z živino in 
kmetijskimi izdelki, s tobačnimi iz- 
delki vžigalicami in cigaretnim pa- 
pirjem; Trgovina z mesom in mes- 
nimi izdelki. 

Zadr I 48 3835 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
z o. j., Race. 

Zadruga temelji odslej na novih 
pravilih, sprejetih na zboru 29. III. 
1953. 

Izbrišejo se Krepfl Franc, Bauman 
Slavko, Kmetic Franc, Bedjanlč An- 
ton, Pleško Ivan, Jakolič Franc, Ve- 
leč Roman, Merzidovlek Jože in 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Kmetec Vinko, kmet, J esenca, Ve- 
ras Štefan, kmet, Jesenoa, Novak 
Anton, nameščenec, Pipenbacher Jo- 
že, kmet, Rače, Novak Ernest, na. 
meščenec, Podova, Petek Janko, na- 
meščenec, Race, Kokolj Vili, miz. po- 
močnik, Rače. Čretnik Jože je pred- 
sednik, Novak Anton, tajnik od- 
bora. 

Zadr II 98 3639 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Selnica ob Dravi. 

Na podlagi sklepov zborov priza- 
detih zadrug se vpiše, da se je s to 
zadrugo spojila Kmetijsko obdelo- 
valna zadruga Selnic-   ob Dravi. 

Zadruga temelji odslej na novih 
pravilih, sprejetih na zboru dne 6. 
IV. 1953. 

Izbrišejo se Kraner Jakob, Košan 
Mirko, Volmajer Ivan, Dobaj Ivan, 
Vogrin Srečko, Krčovnik Marija, 
Jeršič Simon in vpišejo nov izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Dolinšek Vinko. drevesničar, 
Črešnjevec, Lep Franc, kmet, Obrež- 
na VU3, Majster Marija, kmetica, Jan- 
ževa gora, Helcl Antonija, gospodi- 
nja, Selnica ob Dravi, Kotolenko 
Ana gospodinja, Selnica ob Dravi, 
Miklič Vinko, ekonom, Obrežna vas, 
Volmajer Olga, gospodinja, Selnica 
ob Dravi, Sagaj Milka, kmet. hči, 
Selnica ob Dravi. 

Zadr II 95 3840 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Spod. Polskava. 

Izbrišeta se Gerbič Lambert in 
Vezjak Albin ter vpišejo novi Izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Franges Ivan, Sp. Polskava, slam- 
berger Štefan, Pokoše, Rajh Štefan, 
Pokoše, Šelih Karel, Sp. Polskava, 
kmetje, in Dvoršak Hermine, go- 
spodinja, Sp. Polskava. Frangea 
Ivan je predsednik, Žager Ivan. taj- 
nik odbora. 

Zadr III 73 3834 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 30. aprila 1953. 
304. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j. v Predgrađu. 

Na občnem zboru 15. •. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila, potrjena 
po OLO Črnomelj 25. III. 1953 In po 
katerih odslej zadruga deluje. 

Članski delež znaša 500 dinarjev. 
Člani odgovarjajo za obveznosti za- 
druge z lOkratnim zneskom vpisa- 
nega enkratnega temeljnega deleža. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
15. III 1953 se izbrišejo Weiss Šte- 
fan, štandohar Peter, Šubič Franc, 
Romanic Alojzij in vpišejo novi iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Šterk Jože, kmet Predgrad 36, 
Mihor Peter, kr et Pregrad 41, Ra- 
de Ivan delavec, Čeplje 19, Mavrin 
Peter,  mizar.  Gor. Podgora 9. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 
članov. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 22. aprila 1953. 

Zadr IV 33/5 3743 
805. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Videm ob Savi. 

Na občnem zboru 8. III. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila. Zadruga 
deluje odslej po novih potrjenih 
pravilih. 

Članski delež znaša 500 din, dru- 
žinski delež 100 din. Člani odgo- 
varjajo  za   obveznosti   zadruge  z 

20kratnim zneskom vpisanega en« 
kratnega temeljnega oz. družinske« 
ga deleža. 

Izbrišejo se: Šepec Jože, Deržanič 
Anton, Marinč Maks, Babic Maks, 
lladej Franc, Bogovič Janez, Pla- 
nine Daniel in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Mirt Franc, kmetski sin, Videm- 
Krško, Starovaška 4, Pribožič Franc, 
kmet, Videm-Krško, Potoška 6, Ko- 
ritnik Franc kmetski sin, Videm- 
Krško, Potoška 9, Vahčič Jože- kmet, 
Videm-Krško, Kardeljeva 115, Miko- 
lavčič Zvone, kmet, Videm-Krško, 
Kardeljeva 90, Bogolin Franc, kmet- 
ski sin, Libna 17, Klnk Jože, kmet, 
Bučerca 49. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 12 
članov. Za zadrugo podpisujeta po 
dva člana upravnega odbora. 

Kmetijska zadruga Zdole se je 
po sklepu z dne 8. III. 1953 spojila 
s to zadrugo. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, 

dne 30. aprila 1953. 
Zadr III 13' /14 3801 

306. 
Besedilo: Kmetijska vinogradni- 

ška delovna zadruga »Franca 
Gregk, Bizcljsko. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
z dne 50. VIII. 1952 se izvrši vpis- 
razdružitve zadruge in uvedba li- 
kvidacije. Zadruga ima odslej pri- 
stavek »v likvidaciji«. Kot likvida- 
torji zadruge so izvoljeni: Kraincr 
Jože, Zg. Sušica 55, Malus Gustav, 
Drenovec 36, Iljaš Jožko, Zg. Suši- 
ca 55, Lipej Ivan, Zg. Sulica 55, 
Pečnik Franc, Zg. Sušica 62, kmet- 
je, ki podpisujejo Pv  dva skupaj. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 6. maja  1953. 

Zadr IV 52/2 3p25 

Razglasi sodišč 

Oklic o skrbnikih in razpravah 
Postavljeni skrbniki bodo v toibab za- 
stopali tožence, katerih bivališče nI zna- 
no, na njihovo nevarnost In «trojke, 
dokler te sami ne zglasljo ali ne Ime- 

nujejo pooblaščence. 

Tožbe za razvezo zakona: 
G 251/53 5078 

Polajnar Leopold, drž. namešče- 
nec, Ljubljana, Malenškova 11, se- 
daj na prestajanju kazni v KPD 
Maribor, ki ga zastopa dr. Pavlic 
Rado, odvetnik v Ljubljani, proti 
Polajnar Antoniji, sedaj neznanega 
bivališča. Razprava bo 50. VTI. 1953 
§red tem sodiščem, v sobi M. 124/•. 
krbnik je Zaje Franc, mesar, Ljub- 

ljana, Potočnikova ulica. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 9. maja  1953. 
G 95/53-12 5000 

Vaçi Katarina, roj. Bregloc, Gor. 
Lakos 132, zoper Vagija Jan&za, ne- 
znanega bivaliioa nekje na Madžar- 
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sitem. Kazprava bo 5. VI.   1953 ob 8. 
uri pri tem sodišču, v sobi št. 86/11. 
nadstropje. Skrbnik *je Sande Jože, 
pravni referent pri tem sodišču. 

Okrožno sodišče •. Mariboru 
dne 6. maja 1953. 

G  395/53—8 5079 
Krojs Oto, elektrovarilec, Mari- 

bor, Tezno, Kidričeva 12, proti Krojs 
Nadi. rojeni Golubovič, gospodinji 
v Kragujevcu, sedaj neznano kje. 
Razprava bo 15. Vi. 1953 ob 1350 
uri pri tem sodišču, v sobi št. 36/11. 
Skrbnik je Beranič Vlado, odvetni- 
ški pripravnik pri dr. Krulcu Fra- 
nju, odvetniku v Mariboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 11. maja  1953. 

Opr. št. 214/53 5163 
GobaT Terezija, posestnica, Gori- 

ca 8, p. Puconci, proti Gobarju An- 
ionu iz Gorice, sedaj neznanega bi- 
vališča. Skrbnik je Guček Janko, 

R ravni referent pri tem sodišču, 
azprava bo 8. VI. 1953, ob 9.30 uri, 

v sobi št. 58/1. tega sodišča. 

Opr. št. G 125/52 5164 
Vajndorfer Ema, posestnica. Za- 

vrč 9, proti Vajndorferju Janezu, 
sedaj neznanega ' bivališča. Skrbnik 
je Majcenovič Franc, čevljar v Go- 
ričaku 7. Razprava bo 8. junija 
1953, ob 9. uri. v sobi št. 58/1. tega 
sodišča. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 15. maja 1953. 

Amortizacije 
Uvede se postopanje ta amortizacijo 
vrednotnlc, katerih Imetniki se pozivajo, 
naj v danem roka priglasijo sodišču svoje 
pravice, sicer se *iodo vrednotnlce Izrekle 

za  neveljavne. 

IV R 1027/53—4 3877 
Mohorko France, posestnik, Vrb 

nad Laškim, prosi za amortizacijo 
zgorele hranilne knjižice bivše 
Hranilnice in posojilnice v Dobju 
pri Planini, št. 968 na ime Blatnik 
Frančiška, v valoriziranem znesku 
5054 din; vloga je zdaj pri Narodni 
banki, podružnica 625 — Celje oko- 
lica, na računu 625-6400. Prigjasi- 
tveni rok: dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 4.  maja 1953. 

I R 355/53-3 2897 
Medi. Jeraj Marija in nedl. Gor- 

5ič Ivan, zastopani po skrbniku 
Omejec Mariji, gospodinji v Stični 
9, prosita za amortizacijo izgubljene 
zavarovalne .police št. 206204/PR. 
Koristnlka sta prosilca. Začetek za- 
varovanja 1. XII. 1947, konec 1. XII. 
1957. Premije mesečno 40 din in 10 
din. Kapital 4.680 din, cenik IIIA, 
izplačljivo najkasneje 1. XII. 1957, 
v primeru smrti pa prej. Priglasit- 
veni rok: dva meseca od te objave. 
I R 358/53-3 5080 

Trnkoczy    Josip,    mag.    pharm., 
Ljubljana, Mestni  trg 4, prosi za 

amortizacijo Izgubljene zavarovalne 
police, št. 367568, izdaane od zavaro- 
valne d. d. Anker v Zagrebu 22. H. 
1933, sklenitelj in zavarovanec je 
prosilec, zavarovana glavnica zna- 
ša v današnji valorizirani vrednosti 
23.000 din, začetek zavarovanja 1. 
III. 1933, konec 1. III. 1953. Korlstnik 
ob doživetju sam zavarovanec. Ob 
prejšnji s mrti pa žena Gabrijela 
roj. Humek. Priglasitveni rok: dva 
meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 27. aprila 1953. 

I R 825/53-4 3928 
Grmovžek Ana roj Čižek, gospodi- 

nja v Slovenj Gradcu, Partizanska 
2, prosi za amortizacijo izgubljene 
hranilne knjižice bivše Hranilnice 
In posojilnice v Slovenjem Gradcu, 
št. 1421 na ime Čižek Alojz z valori- 
zirano vrednostjo 1-405 din. Prigla- 
sitveni rok: tri mesece od te objave. 
Okrajno sodišče v Slov. Gradcu 

dne 16. aprila 1953 

J 166/53-7 5001 
Dražba 

Dne 27. julija 1953 ob 10. url bo 
pri tem sodišču, soba št. 25, dražba 
nepremičnin zavezane stranke Ma- 
ruša Antona, vi. št. 525 k. o. Ostrož- 
no do polovice. Cenilna vrednost 
182.750, najmanjši ponudek 121.833 
varščina 18575 din. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 25. aprila 1953 

Razne objave 

Poziv upnikom in dolžnikom 
naj   »   dansm   roku   priglasijo   terjatve. 
oziroma   poravnajo  svoje  obveznosti  do 
oodjrtij    v    likvidaciji,   sicer   se    bodo 

dolgovi sodno Izterjali. 

Št. 17/53 3768 
Kmetijska obdelovalna zadruga 

z o. v Negovi, je na podlagi sklepa 
izrednega zbora 'članov z dne 10. Iv. 
1933 prešla v likvidacijo, oziroma 
reorganizacijo. Priglasitveni rok: 
do 15. maja 1953. 

Likvidatorji 

(zgubljene listine 
preklicu jejo 

Ahčin Vinko, Zg. Okrog 4, Kam- 
nik, vojaško knjižico, Izdano od voj- 
nega graničarskega odseka v Mari- 
boru. 5040 

Antolin Marija, Šoštanj, Naselje 
Gradisa osebno izkaznico, reg. št. 
17146, ser. št. 024H56. 3842 

Bajželj Uršula, Naklo 20. Kranj, 
osebno izkaznico, reg. št. 62, izdano 
v Kranju. 5141 

Birtič Frančišek, Dobrava 82, 
osebno izkaznico, reg. št. 20454, ser. 
št. F-0143564, izdano od OLO Ljub- 
ljana okolica. 5090 

Boštič Olga, Brestanica, duplikat 
osebne izkaznice, reg. št. 17835, ser. 
št. 0396045, izdan v Krškem.       5004 

Bregar Ivana, Ljubljana, Celov- 
ška 79. osebno izkaznico, reg. štev. 
7114/51, ser. št. F-0029424, izdano v 
Ljubljani. 5091 

BrezigaT Bernarda, Plave 110, p. 
Anhovo, osebno izkaznico, št. G- 
0301885, izdano v Gorici. 3951 

Breznik Rudolf, Ljubljana, oseb- 
no Izkaznico, reg. št. 63940/51, ser. št. 
F-0086250, izdano v Ljubljani. 5041 

Bučar Štefan, Pivola 75 pri Hočah, 
osebno izkaznico, reg. št. 13991, ser. 
št. 0581946, izdano od OLO Maribor 
okolica. 5019 

Bučevec Franc, Ravenska vas 15, 
Trbovlje, pomočniško spričevalo št. 
125/1946, izdano od Okrajnega zdru- 
ženja obrtnikov v Trbovljah 2. VI. 
1946 ter spričevalo III. razreda stro- 
kovne  nadaljevalne  šole  v  Trbov- 
ljah, izdano 16. IV.  1946. 3791 

Bučinel Marija, Tržič, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 5381, ser. št. 0139991, 
izdano od OLO Kranj okolica.   5100 

Cepuš Jože, šmarjeta 61, p. Rim- 
ske Toplice, šofersko izkaznico štev. 
2196. 3990 

Cijan   Marija,  Celje,  Mariborska 
66, osebno izkaznico, reg. št. 22399, 
ser. št. 0664815. 3998 

Cugel   Amalija,   Ljubljana,   Kra- 
kovski   nasip   1,   osebno   izkaznico, 
reg. št. 12447, ser. št. 0132444, izdano 
od OLO Ljubljana okolica.       5042 

Cunder   Vinko,   Ljubljana,   evid. 
tablico za avtomobil, znamke ^ko- 
da«, št. S-716. 5111 

Cvelbar   Marija,   Mengeš,  osebno 
Izkaznico,   reg.  št.  27738,  ser.  štev. 
0473648, izdano od  OLO Ljubljana 
okolica. 5112 

Čeh Vinko, Ljubljana, Kersnikova 
4, knjižico o predvojaški vzgoji, iz- 
dano v Ljubljani. 5043 

Cerne Dora, Maribor, Kneza Koc- 
lja  16, osebno izkaznico, reg. štev. 
3915, ser. št. 0002427, izdano v Ma- 
riboru. 5035 

Cerne Lado, Mršeča vas 6, p. št. 
Jernej, osebno izkaznico, ser. štev. 
0334508. 5055 

Češnovar  Andrej, Ljubljana,  in- 
deks kemične fakultete TVŠ v Ljub- 
ljani. 5092 

Damlš   Pavla,   Trčova   73   pri Št. 
Petru,  osebno . izkaznico,  reg.  štev. 
2852, ser. št. 0582769, izdano od OLO 
Maribor okolica. 5508 

Damjanič Štefka, Celje,  Mikloši- 
čeva 10, osebno izkaznico, reg. štev. 
14009, ser. št. 0604315. 3977 

De Bassa Aldo, Postojna, Vojko- 
va 11, roj. 1. •. 1925 v Gorici, oseb- 
no izkaznico, št. 16355, izdano v Po- 
stojni. 3812 

Dobrilovič Dušan, Sešče 34, p. Pre- 
bold,   osebno   izkaznico,   reg.. štev. 
42486, ser. St. 0690628.                  3989 
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Cerčnik Vida, Šmartno; Rožna do- ' 
lina, osebno Izkaznico, reg. št. 53761, 
ser. št. 0631870. 3968 

Draksler Helena, Maribor, Rošpoh 
61, osebno izkaznico št. 27561, izdano 
od OLO Maribor okolica. 3953 

Drobne Terezija, Predel 29, p. 
Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, 
reg. št. 14211, ser. št. 0604517.     3997 

Eferl Danica, Zg. Radvanje, Lac- 
kova 48 pri Mariboru, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 12500, ser. štev. 
0012282, Izdano v Mariboru.       5020 

Gačnik Karel, Lenart, Slov. gori- 
ce, osebno izkaznico, reg. št. 11215, 
ser. štev. 0005997, izdano v Mari- 
boru. 5029 

Gerečnik Franc, Maribor, Pobrež- 
je, Muršičeva 8, osebno izkaznico, 
reg. št. 53953 »er. št. 0054826, izdano 
v Mariboru. 5031 

Godec Olga, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 60198/51, ser. štev. 
F-0082508, izdano v Ljubljani.    5044 

Gorza Jože, Ljubljana, indeks 
TVs, elektro fakulteta v Ljublja- 
nI. 5045 

Gostinsko podjetje >Korotan<, 
MariboT, Štampiljko iz kavčuka z 
Imenom: Gostinsko podjetje »Koro- 
tan<, Maribor. 5030 

Gračnar Franc, Planina 8, osebno 
idcaznioo, reg. štev. 54604, ser. štev. 
0691948. 3988 

Gradnik Pavla, Luče, Konjski vrh 
45, osebno izkaznico, reg. št. 10573, 
»er. št. F-0433883. 3578 

Guček Franc, Huda jama, Laško, 
osebno izkaznico, reg. št. 1584, ser. 
«. 0462733. 3967 

Gumpot Marija Maribor, Murkova 
3, osebno izkaznico, reg. št. 46661, 
ser. številka 39383, Izdano v Maribo- 
ru. 5027 

Hochkraut Avgust, Turje 25, p. 
Dol pri Hrastniku, osebno izkaznico, 
ser. št. F-0743412. izdano v Trbov- 
ljah. 3953 

Hojnik Alfred, Celje, Teharska 
18, osebno izkaznico, reg. št. 15569, 
ser. št 0605875. 3995 

Hojs Marija, Maribor, Pobrežje, 
MuTščeva 42, osebno izkaznico, reg. 
št. 52188, ser. št. 0053107, izdano v 
Mariboru. 5021 

Hribernik Angela, Sv. Janž 84, p. 
Vuzenica, osebno Izkaznico, štev. 
21293, izdano v Slov. Gradcu.     3905 

Hriberšek Ivan, Celje, Lokravec 
31, osebno izkaznico, reg. št 9627, 
ser. Št. 0600813. 3996 

Hrovatič Julijana, Šmartno v Rož- 
ni dolini, osebno izkaznico, Teg. št. 
40002, ser. št. 0683572. 3987 

Jager Rozalija, Štore 25, osebno 
izkaznico, reg. štev. 7012, ser. štev. 
0666826. 3983 

Jakopin Anica, Razvanje 64 pri 
Mariboru, osebno Izkaznico, reg. št. 
9762, ser. št. 0585347. izdano od OLO 
Maribor okolica. 5014 

Janžekovič Mihael, Gradiš Šoštanj, 
osebno izkaznico, reg. št. 6088, ser. 
št. 0250401, izdano v Ptuju.       3771 

Japelj Ivanka, Vrhnika. Stura ce- 
sta 49, osebno izkaznico, reg. štev. 

39010, ser. št 0147020, izdano od OLO 
Ljubljana okolica. 5093 

Jordan Franc, Maribor, Erjav- 
čeva 18, vojaško knjižico št. 398, iz- 
dano v Mariboru 1947. 5026 

Jordan Nežka, Ljubljana, Poljan- 
ski' nasip 34, osebno izkaznico, reg. 
št. 67260/51, ser. št F-0089570, izda- 
no v Ljubljani. 5046 

Jurman Ljubica, Ljubljana, Tr- 
novski pristan 4, osebno izkaznico, 
reg. št. 41950/51, ser. št F-0064260, 
izdano v Ljubljani. 5047 

Kačičnik Ljudmila, Loče 9, osebno 
izkaznico, reg. štev. 29376, ser. štev. 
0764036. 3984 

Kajzer Fridl, Jamnica 1, p. Pre- 
valje, osebno Izkaznico, reg. štev. 
0438, ser. št. 071148. 5081 

Kalan Sabina, Jesenice, Blejska 
74, osebno izkaznico, reg. št. 8953, 
ser. št G-353663, izdano na Jeseni- 
cah. 5102 

Kančal Jožef, Lendava, Kranjčeva 
ulica, prometno knjižico motornega 
kolesa >Java<, 350 ccm reg. št S- 
03731, last Avtomoto društva Len- 
dava. 3612 

Klemenčič Stane, Ljubljana, Ze- 
lena jama, osebno izkaznico, reg. 
št. 84026/52, ser. št F-0108336. izdano 
v Ljubljani. 5142 

Kmetijska zadruga v šmartnem 
pri Litiji, izplačilo bariranega Seka 
št. 016373 z dne 21. IV. 1953 za zne- 
sek 15.000 din, 'izdan od Narodne 
banke, podružnica Litija za plačilo 
na ime Povšnar Viktor, Šmartno pri 
Litiji. 5094 

Kočevar Marija, Dobrtesa vas 48, 
p. Šempeter o. S., osebno izkaznico, 
reg. št. 32012, ser. št. 0650522.     3985 

Kobler Jože, Sela 52, Krško, oseb- 
no1 izkaanico. reg. št. 4206, ser. štev. 
0369516, izdano v Krškem. 5082 

Kordež Marija, Topla 5, p. črna 
pri Prevaljah, preklic o izgublje- 
ni osebni izkaznici, reg. št. 1120, ser. 
št. 0265830, izdano v Slov. Gradcu, 
objavljen v Ur. listu LRS št. 14, ker 
se je našla. ad 3561 

Kordež Viktor, Ljubljana, Praža- 
kova 11; osebno izkaznico reg. št. 
20952/51, izdano v Ljubljani.     3917 

Koe Marija, Ljubljana, WoLfova 
12, osebno Izkaznico, reg. št. 8205/51, 
ser. št. 9848, izd. v Radovljici.   5143 

Koter Jožef, Mlaka, Stara cerkev 
pri Kočevju, osebno Izkaznico, reg. 
št. 2153, ser. št 0224863. 3427 

Kotnik Konrad, Kunigunda 35, 
p. Zreče, osebno izkaznico, reg. štev. 
24857, ser. št 0776717. • 3993 

Kotnik Marija, Ljubljana, osebno 
Izkaznico, reg. št 76405/51, ser. št. 
F-0098715, izdano v Ljubljani.   5113 

Kovač Amalija, Turje 25, p. Dol 
pri Hrastniku, osebno Izkaznico, reg. 
Št. 30223, ser. št F-0743533, izdano v 
Trbovljah. 3954 

Kovač Anica, Radgona, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 18453, ser. štev. 
0067281, izdano v Radgoni. 3972 

Kovač Anton, Latkova vas 113, p. 
Prebold, osebno izkaznico, reg. st. 
24507, ser. št. 0673926. 3992 

Kovač Marija, Celje, Ostrožno 92, 
osebno izkaznico, reg. št 9568. ser. 
št. 0600754. 3994 

Kraner Anton, Sv. Jakob v Slov. 
goricah, osebno Izkaznico, reg. štev. 
30903, ser. št 0189756, izdano od OLO 
Maribor okolica. 5011 

Krašovec Marija, Marija Gradec 
4, p. Laško, osebno izkaznico, reg. 
št. 16199, ser. št. 0645111. 3976 

Krivec Iva, Lokve 20, p. Čepovan, 
osebno izkaznico, reg. št. 10193, ser. 
št G-321118. 3663 

Kugler Frančiška, Celje, Levsti- 
kova 6, osebno izkaznico, reg. štev. 
8097,  ser.  št. 0597283. 3986 

Kuhar Jožica, Novo mesto, Ljub- 
ljanska 11, osebno izkaznico, reg. 
št. 13004, ser. št. 0328021, izdano v 
Novem mescu. 5012 

Leban Helena, Kneza 89, Podme- 
lec, osebno izkaznico, reg. št. 17044, 
ser. št G-0395354. 3909 

Linkitz Ernest, Jezica 66, osebno 
izkaznico, reg. št 46991/51, ser. štev. 
F-0069351, izdano v Ljubljani.   5114 

Lisec Janez, Sela 94, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 668, ser. št. 0365978, iz- 
dano v Krškem. 5134 

Lončar Alfonz, Huda Jama, Laško, 
osebno izkaznico, reg. št. 36988, ser. 
št. 0671498. 3991 

Lužar Angela, Ljubljana, Titova 
69, blok št. 16319, izdan 31. I. 1953 
od komisijske trgovine v Kra- 
nju. 3962 

Maček Franc, Dobrava, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 28683, ser. štev. F- 
0143793, Izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 5144 

Mandič Olivera, Ljubljana, Polje, 
osebno izkaznico, reg. št. 327742, ser. 
št.   0313610, izdano v Beogradu. 5043 

Mastnak Ana, Debro 33, Laško, 
osebno izkaznico, Teg. št 17247, ser. 
št. 0646159. 3975* 

Matevžič Slavko, MariboT, Parti- 
zanska 21, osebno izkaznico, reg. št 
42997, ser. št. 0040815. izdano v Ma- 
riboru. 5032 

Maučec Martin, Bratonci 4, p. Bel* 
tinci, osebno Izkaznico, reg. št. 1693, 
ser. št. 0083403, izdano v Murski So- 
boti. , 3957 

Merkuš Stane, Maribor, Kacova 6, 
osebno izkaznico, reg. št. 9428, ser. 
št 0010638, izdano v Mariboru. 5017 

Merkuš Stanislav, Maribor, Kaco- 
va 6, vozniško knjižico za tovorne 
avtomobile do 5 ton, št. 453, izdano v 
Mariboru. SO^ 

Mežnar Ljudmila, Ljubljana, Bi- 
zovik, osebno izkaznico, reg. šfev. 
121, izdano v Ljubljani. 3963 

Mlakar Danijela. Ljubljana štu- 
dentsko izkaznico filozofske fakul- 
tete univerze v Ljubljani. 5049 

Mlinar Nuška, Ljubljana, Vrtača 
10, sindikalno knjižico, izdano v 
Ljubljani. 5095 

Mrak Leopold, Ljubljana, Polako- 
va 13, osebno izkaznico, reg. štev. 
24683/51, ser. št. 0046993. izdano v 
Ljubljani. ,    5096 

Nunčič Ivan, Nova vas 74, p*. Šmar- 
je pri Jelšah, osebno izkaznico, reg. 
št.   2783,   ser.   it. 0789234,. vojaško 
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knjižico  in   knjižico  za  kolo,  štev. Strgar Martin, Lisično 11, Pilštajn, ser.    F-0046954,   izdano   v   Ljubi ja- 
691674.                                              3982 osebno izkaznico, reg. št. 27415, ser. ni.                                                     5051 

Pernat Marija, Črešnjevec 64 pri št. 0684S36.                                       3979 Uršič Jožefa, Krška  vas 23, oseb- 
Slov. Bistrici, osebno izkaznico, reg. Suhar Fantka, Celje, Titov trg 3, no izkaznico, feg. št. 10810, ser. št. 
št. 30554, ser. št. 0765404. izdano od osebno izkaznico, reg. št. 26290, ser. F-0011120, izdano od OLO Ljublja- 
OLO Poljčane.                               5037 št. 0680711.                                       3981 na okolica.                                      5052 

Petovar  Adela,   Ljubljana,  Zalog Svetek Ciril, Ljubljana, štepanja Vedečnik    Marija,   Pečovnik    65, 
123, osebno izkaznico  reg. številka vas, osebno izkaznico, reg. št. 96940/ Celje, osebno  izkaznico,   reg.  štev. 
6067/50, izdano v Ljubljani.       3919 51, ser. št. F-0119250, izdano v Ljub- 2704, ser. št. 0596P38.                    3980 

Pevec Ljudmila, štore 103, oseb- Ijani.                                              5146 Vilar  Božidar,  Ljubljana,  indeks 
no izkaznico, reg. št. 6689, ser. štev. Šajna Silva, Maribor, Koroška 66, kemične  fakultete TVš  v  Ljublja- 
0689285.                                            3974 tsebno izkaznico, rég. št. 1525, ser. ni.                                                     5098 

Pflancer Pavel, Maribor, Taborska št. 008837, izdano v Mariboru.    5018 Vilhar Savo, Ljubljana, Titova 30, 
2,  osebno  izkaznico,   reg. št.  50766, Sapec Olga,   Maribor,   Vatova  5, osebno  izkaznico,  reg.  št.  90205/51, 
ser. številka 0051296, izdano v Mari- osebno izkaznico, reg. št. 36287, ser. ser. št. 0112515,   izdano   v Ljubi ja- 
boru.                                                 5015 št. 0031799. izdano v Mariboru    5016 ni.                                                     3966 

Poiane Frančiška, Primskovo 176, Šarič   Ivan,   Kmetijska   zadruga. Vrečko Favstin, Creta 11 pri Sllv- 
Kranj,  osebno izkaznico,  reg. štev. Ribnica na Dol., roj. 16. VIII. 1927, niči, osebno izkaznico, reg. št. 1042, 
2515, ser. št. 0178825.                    5911 osebno izkaznico, št. 2229/50, izdano ser. št. 0588552, izdano od OLO Ma- 

Potokar  Alojz, šmarje-Sap, oseb- v Sanskem mostu, BH.                5138 ribor okolica.                                5022 
no izkaznico, reg. štev. 51, ser. štev. Šerbec  Alojzija,  Sromlje,   Krško, Vračun Franc, Rakovec 29, p. Št. 
"0000361,  izdano od OLO Ljubljana osebno izkaznico, reg. št. 10009, ser. Vid pri Grobelnem, osebno izkazni- 
okolica.                                          5115 št. F-0375319.                                 3885 co, reg. številka 36790, ser. številka 

P rajnik Caspar, Črna 58 pri Pre- Škapin Vaso,  Ljubljana, Štrosma- 0668300.                                       (    3969 
valjah, osebno izkaznico,  reg. štev. jerjeva 20, osebno izkaznico, reg. št. Zadravec   Anica,   Miklavž ^22   pri 
1523, ser. št. 0266233, izdano v Slov. 15574/50, ser. št. F-0038884, izdano v Ormožu,  osebno" izkaznico,  reg.  št. 
Gradcu, in sindikalno knjižico. 3847 Ljubljani.                                        5097 10863, ser. št. 0844373, izdano v Lju- 

Praznik  Antonija, ločena Pučnik, škorc Drago, Škofja Loka, osebno tomeru.                                          3806 
Maribor,   Maistrova    11,   sindikalno izkaznico,  reg.  št.  52625,   ser.  štev. Zagore Martin,  Šmarje  19, p. Št. 
knjižico   Mestnega   otroškega   vrtca 210139, izdano od OLO Kranj oko- Jernej,   osebno   izkaznico   številka 
v Mariboru, št. 220627-1.              5009 lica, in izkaznico za znižano vožnjo 0314567.                                            5054 

Prihoda  Emilija, Ema, Ljubljana, na železnici št. 371 za relacijo Škof- Zagozda Vinko, Studenice pri Polj- 
Aškerčeva 13, osebno izkaznico, reg. ja Loka—Kranj.                             5118 'Janah, osebno izkaznico,  reg.  štev. 
št.  9907,  ser.  št.  01S6217,   izdano  v Škulj   Jera,   Vrh,   Pijava   gorica, 16781, ser. št. 0771301, izdano v Polj- 
K ran ju.                                            5050 osebno  izkaznico, reg. št. 33449, iz- canali.                                               501O 

Pue  Franc,  Hrušica 37  pri  Jese- dano   od    OLO   Ljubljana    okoli- Zagvoda Marija, Celje, Kersniko- 
nicah,  osebno  izkaznico,   reg.  štev. ca.                                                     3965 va 4, osebno izkaznico, reg. št. 11847, 
12b0, ser. št. 345970.                      5136 ŠD Odred, Ljubljana, fizkulturne ser. št. 0599980.                               3972 

Ravnik Jana roj. Novak, Maribor, Izkaznice, izdane od FSJ (Nogomet- Zakotnik Janez, Škofja Loka, Sp. 
Cankarjeva   10,   osebno   izkaznico, ne zveze Jugoslavije)  v Ljubljani, in trg 1, rojen 22. XI. 1900, osebno iz- 
reg. št. 3311/50, ser. št. 0015630, izda- sicer: na ime Bitenc Zvone, elektro- kaznico, reg. št. 32847.                 5007 
no v Mariboru.                             5038 mehanik, roj. 25. V. 1934 v Ljublja- Zakovšek Milka, Ljubljana, Bizo- 

Rogelj  Anton,  Ljubljana, osebno ni, izkaznico št. 680, izdano 19. IX. vik, osebno izkaznico,  reg.  št. 333, 
izkaznico,   reg. št. 51311/51,  ser. št. 1951; na ime Budna Vid, dijak, •••. ser. št. 0122636,  sindikalno in mla- 
F-0073621,   in   šofersko   knjižico   II. 12. II. 1934 v Lensu, Francija, izkaz- dinsko izkaznico, vse izdano v Ljub- 

t razreda, izdano  v Ljubljani, izkaz- nico št. 966,  izdano  19.  I. 1952;  na ljani.                                                5149 
-  nico Zveze borcev, izdano v Ljub- ime Hace Rudolf, dijak, rojen 25. X. Zalokar Jakob Celje, Miklavžev 

ljani.                                              5145 1934 v Beogradu, izkaznico št. 94, iz- hrib 1, osebno izkaznico, reg. štev. 
Romih  Štefan,  Črešnjevec  48  pri dano 21. III. 1951 in na ime Skorič- 854, ser. št. 0592353.                      3971 

Slov. Bistrici, osebno izkaznico, reg. Mirko dijak, rojen 9. X. 1933 v Tiv- Zamen Joža, Ljubljana, Kersniko- 
št.  50288, ser. št. 0050S08, izadno v tu,  Boka Kotorska,  izkaznico  štev. va 7, osebno izkaznico, reg. št. 61152, 
Mariboru.                                       5013 2854, izdano 13. X. 1950.              3964 sindikalno knjižico in izkaznico za 

Roner Jožica,  Maribor,  Makedon- springer   Janez,  Grč   vrh   18,   p. znižano   vožnjo  na   železnici,_ štev. 
ska 36, zavarovalno polico za dozi- Mirna peč, osebno' Izkaznico, ser. št. 237482, vse izdano v Ljubljani. 5119 
vetje. št. 206477, izdano od Drž. za- 0339164.                                          5053 Zdolšek   Leopold,   Maribor,   Stu- 
varovalnega    zavoda,    poslovalnica Šuman Marija, Vosek 4, šmarjeta denci, Limbuška 13, osebno izkazni- 
Ma ribor za vsoto 36.000 din.      5033 ob Pesnici, osebno izkaznico, reg. št. co, reg. št. 54068, ser. št. 0054930, iz- 

Samec Angel, Črni kal 40, roj. 29. 10643, ser. št. 0583627, izdano v Ma- dano v Mariboru.                        5023 
XII. 1917, osebno izkaznico, reg. št. riboru.                                           5025 Zrimšak   Joža,   Ljubljana,   Bizo- 
10032,  ser. št. G-0210792. izdano 20. Tovarna metalnih izdelkov >Franc vik,    osebno   izkaznico,   reg.   štev. 
IV. 1951 v Sežani.                         3817 Leskošek«, Maribor, evid. tablico št. 102425/53, ser.  št. F-0476735, izdano 

Senjor Stanislav, Nova vas 60, p. S-5547 za tovorni avtomobil >Pionir«, v Ljubljani.                                  5150" 
Ptuj, osebno izkaznico, reg. št. 3909, izdano v Mariboru.                      5024 žaberl Martin, škofija 25, p.  Zi- 
ser. št. 246222. •                             3959 Tratnik  Antonija, Celje,  Dečkov bika, osebno izkaznico, reg. št. 38528, 

Setničar     Janez,     Šmartno     pod trg 59, osebno izkaznico, reg. štev. ser. št. 0676038.                             3978 
šmarno goro, osebno izkaznico, reg. 15387, ser. št. 0605693.                  3973 žerdoner  Ivanka,  Celje,   Košnica 
št. 15023, ser. št. F-0139821, izdano v Ulaga Marija,  Ljubljana,  Prešer- 33, osebno  Izkaznico,  reg. št. 5700, 
Ljubljani.                                      5116 nova 48, osebno izkaznico, reg. štev. ser. št. 0594429.                             3970 

Sîejko Milan, Kobdilj 9, p. Štanjel 67454/51, ser. št. F-0089764, Izdano Žlebnik Amalija, Ljubljana, Za- 
na Krasu, osebno izkaznico, reg. št. v Ljubljani. 5148 puška 8, objavo za sindikalni po- 
4397. ser. štev. 0205107. izdano v Se- Urbane Jože, Ravne lil, p. Šo- pust, št. 255778, izdano v Ljublja- 
žani.                                               3804 stanj,  osebno  izkaznico,   reg.  štev. ni.                                                   5099 

Strehar  Marija,   Krašnja,  osebno 8465, ser. št. 0431775,  Izdano v Šo- Žunkovič Franc, PodLož 8, p. Ptuj- 
izkaznico, reg. štev. 27676, ser. štev. stanju.                                           3805 ska gora, osebno izkaznico, Teg. št. 
F-473586, izdano od OLO Ljubljana Urgl Vida, Ljubljana, Janševa 3, 39702,   ser.   št." 0283939.   izdano   v 
okolica.                    5•7 osebno izkaznico, reg.  št. 24644/51. Ptuju.                                            5140 

Izdaja  »Uradni  Ust  LES« — Direkte« In  odgovorni   urednik:  dr. Rastko  Močnik  —  tiska   tiskarna  »Toneta  Tomžlča. 
X Ljubljani 
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U. člen 

Gostinske obratovalnice so ob nedeljah in praz- 
nikih odprte, kot je to določeno v 7. členu odloka. 

B. SPLOŠNE DOLOČBE 

12. člen 
Določbe tega odloka se nanašajo na vse trgovin- 

ske, obrtne in gostinske obratovalnice ne glede na to, 
ali pripadajo državnemu, zadružnemu ali zasebnemu 
sektorju aH drugim ustanovam in ali je v njih za- 
posleno pomožno osebje. 

13. člen 
Ob času, predpisanem za zapiranje obratovalnic, 

se morajo zapreti vsi dohodi v poslovne prostore, ki 
so določeni za promet s strankami. 

Strankam, ki so ob zapiranju v obratnem pro- 
storu, je treba postreči. 

Imetniku obrti kakor tudi članom njegove dru- 
žine je dovoljeno prebivati in delati v obratnem pro- 
storu tudi ob času, ko je ta za promet z občinstvom 
zaprt 

14. člen 
Notranje delo v obratovalnici preko časa, dolo- 

čenega za njih zapiranje, je dovoljeno tudi s pomož- 
nim osebjem: 

1. ob višji sili, 
2. če je potrebno kaj storiti, da se ne pokvari 

blago, 
3. kadaT se sestavlja inventura obratovalnice, 
4. če se obratovalnica seli, 
•. če se obratovalnica čisti ali se urejajo izložbe. 
Za zaposlitev pomožnega osebja v gornjih prime- 

rih veljajo predpisi o delovnih razmerjih. 

lS.člen 
Če se v obratovalnici, razen v gostinskih obrato- 

valnicah, opravlja več vrst dela, za katere je pred- 
pisan različen čas odpiranja in zapiranja, velja za 
take primere obratovalni čas, kot je določen za glav- 
no delo. 

16. člen 
Obrati morajo biti odprti ves čas, ki je predpisan; 

ob istem času morajo delati vse delavnice, ki spadajo 
k obratu. 

17. Člen 
Za zimski čas se šteje čas od 1- oktobra do 31. 

marca, za poletni čas pa čas od 1. aprila do 30. sep- 
tembra. 

18. člen 
Trgovinske obratovalnice na območju mesta Or- 

moža so odprte v zimskem času od 7.30 do 12. in od 
14. do 17. ure (od 17. do 17.30 notranje delo), v polet- 
nem času od 7. do 12. in od 15. do 17.30 (od 17.30 do 
18. notranje delo). 

Ob sobotah popoldne smejo bitj te trgovinske 
obratovalnice zaprte. > 

Svet za gospodarstvo OLO Ptuj sme po izkazani 
potrebi in na prošnjo določiti za posamezne obrato- 
valnice tudi drugačen obratovalni čas. 

C. KAZENSKE DOLOČBE 

19. člen 
Lastniki in odgovorni ravnatelji, upravniki in 

poslovodje poslovalnic, ki bi imeli proti predpisu tega 
odloka odprte svoje obratovalnice izven časa, določe- 
nega za odpiranje in zapiranje, ali bi imeli obrato- 
valnice zaprte v času, ki je določen za obratovanje, 
se kaznujejo z denarno kaznijo do 3.000 din. 

Upravni kazenski postopek vodi in kazni izreka 
sodnik za prekrške pri okrajnem ljudskem odboru 
v Ptuju. 

č. ZAKLJUčNE DOLOČBE 

20. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS< ter so z njim razveljavijo vsi dosedanji 
predpisi, ki so v nasprotju z določbami tega odloka. 

Št. 1-992/1-53 
Ptuj, dne 15. aprila 1053. 

Predsednik   OLO: 
Janez Petrovič 1. r. 

135. 

Na podlagi 24. člena zakona o planskem vodstvu narodnega gospodarstva (Uradni list FLRJ, 
St 58-569/51) in v zvezi z 2. točko 64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
U. 19-89/52) je Okrajni ljudski odbor Radovljica na skupni seji obeh zborov dne 15. II. 1953 sprejel 

ODLOK 

o družbenem planu okraja Radovljica za leto 1953 

1. člen 

Potrjuje se družbeni plan okraja Radovljica za leto 1953, ki se glasi: 

L DEL 

1. poglavje 

1. Skupni družbeni bruto produkt, ki bo dosežen   v   letu    195"5  po   tem   planu,   xnaéa   »kupno 
11,772 milijonov dinarjev. 

Od tega skupnega družbenega bruto produkta  bo   dosežen   v   posameznih   gospodarskih  pauogah 
družbeni produkt v tehle zneskih in strukturi: 
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Gospodarsku pmiugu iJružbeul St: cu kt ura 
bi uto produkt Amortizacija Narodni dohodek 

i t   tisočih   dinar je i v 

ludubtnja 9,605.437 1,777.929 7.827.50S 
Kmetijstvo 678.897 21.282 652.615 
Gozdarstvo 87.576 8.422 79.154 
Gradbeništvo 419.667 47.799 371.868 
Promet 499.074 253.873 245501 
Trgovina 108.664 2.299 106.365 
Gostinstvo in turizei.i 148.226 10.189 138.037 
Obrt 229/300 12.868 216.422 

Gospodarstvo okraja 11,771.841 2,134.661 9,637.180 

Od tega: 
Gospodarstvo LO MO Jesenice   8,954.662 1,796.570 7,158.092 
Gospodarstvo LO MO Bled 218.730 17556 200.874 

2, Skupni narodni dohodek, ki bo dosežen v letu 1953 po tem planu, znala skupno 
9,637 milijonov dinarjev. 

Od   tega   skupnega   narodnega   dohodka   bo dosežen v posameznih gospodarskih panogah narodni 
dohodek v tphle zneskih in strukturi (v tisočih dinarjev): 

Gospodarska panoga Narodni Struktura Akumulacija Stopnja 
dohodek potroš. sklad in »kladi z dpp AS 

industrija 7,827.508 932.417 6,895.091 739 
Kmetijstvo 652.615 550.347 102568 18,5 
Gozdarstvo 79.154 35.198 43.956 125 
Gradbeništvo 371.868 183.176 188.692 108 
Promet 245.201 103.158 142.043 137 
Trgovina 106.365 53.607 50.758 91 
Turizem   in   gostinstv „ 138.037 71.937 66.100 92 
Obrt 216.432 118.819 97.613 82 

Gospodarstvo okraja 9,637.180 2,050.659 7,586,521 369 
Od tega: 
LO MO Jesenice 7,156.092 1,013.151 6,144.941 607 
LO MO Bled 200.874 86.403 114.471 132 

DRUŽBENI BRUTO PRODUKT PO GOSPODARSKIH STROKAH 

Gospodarska stroka Družb, bto 
produkt 

* Struktu ra 
Amortizacija Potrošni sklad AS z dpp 

v tisočih   dinarjev 
Industrija: 9,605.457 1,777.929 932.417 6,895.091 

od tega: 
Državni sektor 9,593.204 1,765.594 929.111 6,888.499 
111 — Elektroenergija 170.084 34.988 11563 123.833 
114 — Črna metalurgija 8,353.600 1,640.000 732.000 5,861.600 
117 — Kovinska industrija 702.762 55.438 87.179 560.145 
120 — Kemična industrija 6.950 1.175 2.750 3.025 
121 — Industrija gradb. materiala       17.017 2.500 7.377 7.140 
122 — Lesna industrija 179.827 30.920 54.980 93.427 
124 — Tekstilna industrija 217.667 9.088 80.018 178.561 
127 — živilska   industrija 65.797 1.485 3.544 60.768 
Zadružni sektor 
Lesni odseki K? 12.338 2.33« 3.306 6.592 

Kmetijstvo: 6T3.897 21.262 550.847 102568 
od tega: 

Državni sektor 6.539 341 4.033 2.165 
Privatni sektor 667.358 20.941 546.314 100.103 

Gozdarstvo: 87.576 8.422 35.198 48.956 
Gradbeništvo: 419.667 47.799 183.176 188.692 
Promet: 499.074 253.873 103.158 142.043 
Trgovina: 108.664 3599 55.607 50.738 
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Gospodarska stroka Družb, bto 
produkt Amortizacija 

Struktura 
Potrošni sklad AS z dpp 

od tega: 
Državni sektor 88.732 2.030 44.258 42.444 
Zadružni sektor •19.932 269 11.349 8.314 

Turizem in gostinstvo: 148.226 10.189 71.93? 66.100 
od tega: 

Državni sektor 126.680 10.068 63.115 53.49? 
Zadružni sektor 1.535 121 644 770 
Privatni sektor 20.011 8.178 11.833 

Obrt: 229.300 12.808 118.819 97.613 
od tega: 

Državni sektor 104.418 7.969 45.676 50.773 
Zadružni sektor •3.977 208 1.721 2.048 
Privatni sektor 120.905 4.691 71.422 44.792 

Skupaj : 11,771.841 2,134.661 2,030.659 7,586.521 

Družbeni produkt po sektorjih lastništ' va 

Državni 10,925.890 2,106.096 1,407.725 7,412.069 
Zadružni 37.677 2.953 17.020 17.724 
Privatni 803.274 25.632 625.914 156.728 

Skupaj 11,771.841 2,134.661 2,050.659 7,586.521 

•. D E L 

L poglavje 

STOPNJE AKUMULACIJE IN SKLADOV PO 
PODJETJIH 

Glede na temeljne proporce družbenega plana LR 
Slovenije s© določijo za podjetja v okraju Radov- 
ljica tele stopnje akumulacije in družbenih skladov 
za leto 1953: 

Industrija   in   rudarstvo: 

Okrajna   Občinska 
stop. AS   stop. AS 

Stroka  111 — Proizvodnja in razdelitev 
električne energije: 
>Elektrosistem<, Ljubljana 
— osnovna dejavnost 1370   1370 
»Elekîro«, Ljubljana — 
postranska dejavnost 
Savske elektrarne Moste 

Stroka 114 — Orna metalurgija: 
železarna, Jesenice 

Stroka  117 — Kovinska Industrija: 
Tovarna verig, Lesce 
>Plamen«, tovarna vijakov, 
Kropa 

Stroka  120 — Kemična industrija; 
Kemična industrija, Pod- 
nart, 

Stroka 121 — Industrija gradbenega 
materiala: 
Opekarna, Dvorska vas 
>Izolirkac, Jesenice 

Stroka  122 — Lesna industrija: 
>Elan<, tovarna športne- 
ga orodja, Zgoša 
Tovarna drobne lesne 

.    embalaže, Vintgar 

135 
90 

140 

766     780 

645 650 

599 615 

Stroka 412 — 
110 110 

50 60 
204 204 

94 97 

118 122 

Gradbeništvo: 

»Megradc, Radovljica 100 
Mestno gradbeno podjetje, 
Bled 
Mestno gradbeno podjetje, 
Jesenice 
»Primorje«, gradbeno pod- 
jetje, Jesenice 
>Nova Goricac, Jesenice 
»Projekt«, Jesenice 
>Elektrosond«, Moste 
»Gradist, Jesenice 
»Gradiš«, Moste 

200 
200 
200 
200 

Mestna žaga, Bled 193     225 
Lesno industrijsko podjet- 
je, Bled 208     208 
Lesni odsek KZ Rateče 193     195 

Mojstrana 193 
Sred. Dobrava 193 
Lancovo 19^ 
Boh. Bistrica 193 

Žaga  »Jalen«,  Kranjska 
gora 193     200 
Žaga  gradbenega  odbora 
Srednja vas 193     193 

Stroka  124 — Tekstilna industrija: 
Tovarna pletenin in noga- 
vic, Lesce 110 125 
Tovarna čipk in vezenin, 
Bled 140 225 
Industrija sukna, Zapuže 1478 1491 
Tekstilna zadruga, Otoče 1800 1600 

Stroka  12? — živilska industrija: 
»Čokolada«, Lesce 250    250 
Mlinsko podjetje. Globoko, 
Zapuže, Slov. Javornik 110    110 

Kmetijstvo: 
Državna kmetijska posestva 
in državne ekonomije 55      55 

101 

100 107 

100 100 

104 104 
104 104 
105 105 
100 100 
104 104 
104 104 
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P remet: 

Stroka 515 — Mestni  avtoprevoz,   Ra- 
dovljica 
Mestni  avtoservls,  Bled 

Ottijoa   ObCiniU 
stepali IS itti. U 

110 
90 

Trgovina — sedež v okraju: 
»Pletenina«, Radovljica 60 
>Planika<, Gorje 60 
»Škrlatica«, Kranjska gora 60 
»Savica«, Boh. Bistrica 60 
>Koloniale«, Bled 60 
»Izbira«, Bled 60 
»Planinca«, Begunje 60 
»Stol«, Žirovnica 60 
>Orlovina«, Kropa 60 
»Železnina«, Radovljica 60 
Trgovsko podjetje na drob- 
no In debelo, Lesce 60 
»Vino«, Bled 60 
»Vino Gorenjka«, Jesenice 60 
»Kmetica«, Jesenice 60 
»Rožca«, Jesenice 60 
Trgovsko podjetje na drob- 
no In debelo, Jesenice 60 
»Železnina«, Jesenice 60 
»Zadružnik«, Jesenice 60 

Trgovina — sedež izven okraja: 
»Triglav« čevlji, Jesenice 
»Triglav« čevlji, Radovljica 
»Triglav« čevlji, Bled 
»Varteks«, Jesenice 
»JugoviniU,  Jesenice 
»Odpad«, Jesenice 
»Jugokomblnat«, Jesenice 
Trgovsko podjetje železni- 
čar, Jesenice 
DZS — 3 poslovalnice Je- 
senice, Radovljica, Bled 
»Tobak«, — glavno skladi- 
šče, Radovljica-Jesenice 
»Intertrans«, Jesenice 
»Ribnik«, Jesenice 
»Sadje-zelenjava«, Jesenice 
»Koteks«, Ljubljana 
Trgovski odseki KZ 

Gostinstvo : 
Restavracija »Begunjš'31- 
ca«, Begunje 
Grand hotel »Toplice, Bled 
Hotel »Jelovica«, Bled 
Park hotel, Bled 
Hotel  »Triglav«, Bled 
Sporthotel, Pokljuka 
Dom  pod  Prisojnikom, 
Kranjska gora 
Hotel »Razor-Slavec«, 
Kranjska gora 
Hotel »Korotan«, Jesenice 
Hotel »Pošta«, Jesenice 
Dom pod Golico, Jesenice 
Hotel »Triglav«, Mojstrana 
Hotel »Jezero«, Polje 
Hotel »Hom«, Podhom 
Dom v Planici, Rateče 
Hotel pod Voglom, Bohinj 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

120 
100 

60 
70 
70 
65 
65 
65 
65 
63 
65 
85 

68 
70 
65 
60 
65 

65 
65 
60 

70 
70 
70 
60 
60 
80 
60 

60       60 

60       60 

60 60 
60 60 
60 65 
60 60 
60 60 
60 60 

55 65 
55 60 
55 60 
55 60 
55 55 
55 55 

55 60 

55 65 
56 60 
55 60 
55 55 
55 60 
55 55 
55 60 
55 55 
55 53 

Hotel »Zlatorog«, Bohinj 
Hotel »Zelenica«, Žirovnica   55 
Krajevna gostinska podjetja 

Dobrava 
Črna prst, Boh. Bistrica 
Gorjuše 
Kamna gorica 
»špik«, Kropa 
Javornik 
Mojstrana 
Mošnje 
Podnart 
Jalovec, Rateče 
Stara Fužina 
Sred. Dobrava 
Žirovnica 

Restavracija »Dobrča« 
Brezje 
»Kazina«, Jesenice 
Kino-bife, Jesenice 
Restavracija »Turist«, 
Lesce 
Gostilna »Avguštin«, Radov- 
ljica 55 
Restavracija   »Triglav«,  Ra- 
dovljica                                  56 
Restavracija »Triglav«, Jese- 
nice 55 
Bife Svoboda, Jesenice 56 

55 55 
55 55 

55 55 
55 55 
55 55 
55 55 
55 55 
55 55 
55 55 
55 55 
55 55 
55 65 
55 55 
55 55 
55 55 

55 60 
55 55 
55 55 

55       60 

55 

55 

65 
55 

45 55 
45 65 
55 55 

55 55 
45 45 

55 55 
55 55 
55 55 
55 55 

Obrati družbenih organizacij: 
Hotel »Vitranc«, Podkoren    55      65 
Porentov dom, Kranjska 
gora 55      65 
Počitniški domovi: 
Počitniški domovi 

razen: »Radio«, Ribno 
France Rozman, Gozd 

Delavsko-uslužbenske re- 
stavracije: 
Planinske postojanke: 
Zadružni sektor gostinstva: 
Zadružna gostilna, Ribno 

* Srednja vas 
Lancovo 

Putnik, Ljubljana 
Obrt:   * 

Kovinska: 
Mestno   ključavničarstvo, 

Radovljica 50      60 
Bled 50      60 

»Okovje«, Kamna gorica       50      70 
Mehanična  delavnica,  Ra- 

dovljica 50      66 
»Sekira«, Kamna gorica 50      50 
Mestno ključavničarstvo, 

Jesenice 50      60 
Avtoservis, Jesenice 50      70 
Elektrotehnična: 
Mestna elektrotehnična de- 

lavnica, Bled 50      65 
Obrtno predelovanje zem- 

lje in kamna: 
»Mineral«, Polje-Bohinj 50      73 
»Kreda«, Radovna, Bled 50      67 
Krajevno podjetje cement- 

nih izdelkov, Nova vas       50      60 
Opekarna, Ljubno 50     50 
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Stavbene obrti: 

Mestno  soboslikarsko pod-»io», is  jup.»S 
jetje, Radovljica 50      70 

>Sobopleskf, Bled 50      60 
Obrtno predelovanje lesa: 
Mizarsko podjetje, 

Mojstrana 60      50 
Kranjska gora 50      66 
Radovljica 50      6? 
Boh. Srednja vas 50      55 

Lesno-galanterijski obrat, 
Jesenice 50      60 

Mestno mizarstvo, 
Koroška Bela 50      60 

Obrtno predelovanje 
tekstilnega blaga: 

Krojaška podjetja 50      50 
Mestno tapetništvo, 

Jesenice 50      50 
* Obrtno predelovanje usnja 

in gume: 
Čevljarska podjetja 50      50 
>CokIa<, Blejska Dobrava    50      62 
Prehrtutbena obrt: 
Krajevna pekarna, 

Bled 50      60 
Kranjska gora      * 50      60 
••••• 50      60 
Radovljica 50      67 
Jesenice 50     60 

Mestna slaščičarna, Radov- 
ljica 50      73 

Krajevna mesarija, 
Begunje 50      70 
Bled 50      85 
Boh. Bhtric« 50      65 
Kranjska gora 50      70 
Kropa 50     ,65 
Lesce 50    ' 75 
Radovljica 50      70 
Žirovnica 50      65 
Kamna gOTlca 50      65 
Jesenice 50      00 

Zadružna obrt: 
Zadružni sektor: 
Kovaštvo KZ Lanoovo 50      50 
Mizarstvo KZ Mojstrana        50      65 
Mizarstvo — kolarska   za- 

druga Boh. Bistrica 60      60 
Mlekarski odsek KZ 

Boh. Bistrica 45      45 
Mlekarski odsek KZ 

Srednja vaa »     M 
Mlekarski odsek KZ 

Stara Fužina 90      50 
Mesarija   KZ   Boh. Bistrica   90      65 

Y masi akumulacije ta skladov je obeezen twdü 
prometni davek. 

Y stopnjah akumulacije in skladov po posarne«- 
aih podjetjih pa prometni davek ni obsežen. 

•. poglavje 
FORMIRANJE SREDSTEV 

NA OBMOČJU OKRAJA RADOVLJICA 
Y okraju Radovljica se bodo formirala v letu 1955 

tale sredstva: 
Akumulacija in skladi državnih podjetij      7,101.981 
Prometni davek: 344.000 
Dohodnina: 84.900 

70.000 
10.400 
4.500 

1.700 
11.000 

333 
1.800 

14.3» 

7,545.214 

od tega: 
dohodnina privatnih kmečkih 

gospodarstev 
dohodnina obrtniških poklicev 
dohodnina drugih  poklicev 

Drugi dohodki: 
davek od dediščin in daril 
takse 
dohodki uradov in ustanov 
drugi dohodki 

Skupaj: 

HI. poglavje 
RAZDELITEV AKUMULACIJE IN SKLADOV 

L Znesek akumulacije in skladov se deli tako: 
A. Del za samostojno razpolaganje podjetij (v od- 

stotkih od skupnega zneska akumulacije In 
skladov), ki znaša 
v panogi industrije in  rudarstva 2,8 

od tega: 
za prvo skupino podjetij 
železarna, Jesenice 6,0 
za drugo skupino podjetij 
vsa podjetja tekstilne industrije   1,4 
za tretjo skupino podjetij 
vsa druga podjetja 2,8 

v panogi kmetijstva 7,2 
v panogi gozdarstva 8fi 
v panogi gradbeništva 6,3 
v panogi prometa 6.4 
v panogi trgovine 16,6 
v panogi gostinstva in turizma 18,2 
v panogi obrti 10,0 

Del akumulacije za samostojno razpolaganje 
pri industrijskih podjetjih, ki so navedena v 
I. skupini, »e uporabi predvsem za dograditev 
kapacitet, ki so predvidene v temeljni inve- 
sticijski graditvi na podlagi določb družbenega 
plana LR Slovenije za leto 1953. 

B. Prispevek za zdravstveno zaščito (v 
odstotku od sklada za plače delavcev 
in uslužbencev), ki znaia za vse 
panoge 10,0 

C. Prispevek za zvezne sklede (v od- 
stotku od preostalega zneska akumula- 
cije in skladov), ki znaia za vse panoge 66,6 

C. Preostali znesek akumulacije in skla- 
dov se doli za vse panoge tako (v 
odstotkih) 
1. Sklad za socialno zavarovanje 38.7 
2. Sklad za investicije 57,5 
3. Po odbitku skladov za socialno za- 

varovanje in sklada- za investicije 
se izloči 
za republiški proračun Q0% 
za okrajni proračun 40% 

A. Od prometnega davka odpade na re- 
pubÜSki proračun 75% 

«a okrajni proračun 27% 
B. Od davka od dohodka kmetijskih go- 

spodarstev se Izloči 
za republiški proračun U)% 
za okTajni proračun 404* 

C. Drugi dohodki (davek od dohodka »«drug. d» vek 
od dohodka obrtniških gosptninrste». dfek od 
dohodka. drugih   poklicev,   od   pnsoioiwj* ic 
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premoženjskih pravic, takse itd.) ostanejo v ce- 
loti dohodek okrajnega proračuna in proračuna 
ljudskih odborov. 

Posamezni občinski ljudski odbori in ljudski od- 
bori mestnih občin so za kritje svojih proračunov 
udeleženi na ustvarjenih dohodkih na svojem ob- 
močju po zadostitvi obveznosti po družbenem planu 
LRS takole: 

Obilna 
Od kvote Od Od 

družb. dohodka dohodka 
prispevka kmetov obrtnikov 

Od 
dohodka 
drugih 

zavezancev 

% % 
Begunje 100 20 100 100 
Bled 100 40 100 100 
Boh. Bistrica 100 40 100 100 
Črnivec 100 20 50 20 
Dovje-Mojstrana 100 40 100 100 
Gorje 100 20 50 80 
Jesenice 36 40 100 100 
Kranjska gora 100 40 100 100 
Kropa 50 40 100 100 
Podnart 100 20 20 100 
Radovljica 50 28 100 100 
Srednja vas 100 40 100 100 
Žirovnica 100 50 100 100 

Občina 
Od 

promet, 
davka 

Od 
deduciti 
in daril 

Od 
taki 

% 
Begunje 20 
Bled 23 
Boh. Bistrica 27 
Črnivec 10 
Dovje-Mojstrana 20 
Gorje 20 
Jesenice 10 
Kranjska gora 27 
Kropa 14 
Podnart 10 
Radovljica 2 
Srednja vas 27 
Žirovnica 10 

100 

100 

100 

100 

Zaradi uravnovešenja proračuna pa so udeležene 
spodaj navedene občine na okrajnih taksah v tehle 
zneskih: 

Boh. Bistrica 900.000 din 
Kranjska   gora      430XKW đin 
Srednja vas 400.000 dia. 

Razdelitev sredstev, ki se ustvarijo y okraju 
Radovljica 

Sredstva, ki se ustvarijo na območju okraja, se v 
skladu z zakonom o družbenem planu LR Slovenije 
razdelijo takole: 

v  tisočih  din 
L Akumulacija državne- 

ga sektorja 

skupaj: 7,101.981 
od tega: za razdelitev 6,789430 

Del   akumulacije    za 
samostojno  razpolaga- 
nje podjetij 
10%      prispevek     za 
zdravstveno zaščito 

387.729 

140.880      52Ü.609 

Ostanek za delitev na 
zvezne sklade 6.260521 
66,6%     prispevek    za 
zvezne sklade 4,169.492 

Ostanek za delitev na 
republiške sklade 
38,7 %    prispevek    za 
soc. zavarovanje 
67,5% prispevek za in- 
vesticijski sklad 

2,091.029 

809.222 

1,202.336   2,011.558 

31.787 

28.000 

10400 

4.500 

Ostanek za razdelitev 
na     epubliške   in 
okrajne sklade 79471 
Od tega 
60% prispevek za »e- 
publiški proračun 47.684 
40% ostanek za okraj- 
ni proračun 

•. Dohodnina kmečkih 
gospodarstev: 70.000 
od tega 
60% prispevek za re- 
publiški •••••••• 42.000 
40%   prispevek    za 
okrajni proračun 

Dohodnina   obrtnikov 
za  okrajni  proračun 
Dohodnina   zadrug 
za okrajni proračun 
Druga    dohodnina 
za okrajni proračun 
P rometni   davek 
od tega 
73% prispevek  za  re- 
publiški proračun 
27% ostanek za okraj- 
ni proračun 
Drugi   dohodki   za 
okrajni proračun 
davek od dediščin in daril 
takse 
dohodki uradov in ustanov 
Drugi dohodki 

•. Dopolnilna sredstva okraja 
a) Del   akumulacije   za   samo- 

stojno razpolaganje podjetij 
b) Zaradi višjih stopenj aku- 

mulacije in skladov (razlika 
med republiško in občinsko) 
je presežen znesek akumula- 
cije in skladov, predviden v 
republiškem družbenem pla- 
nu kot absolutna obveznost 
okraja, za 312.851 
Od  tega  zneska  se   uporabi 
za potrebe delovnih kolekti- 
vov 1,8% v znesku 5.701 
ostanek 98,2%   za  investicije 
ljudskih odborov v znesku 307.150 

344.000 

251.120 

1.700 
11.000 

333 
1.300 

387.729 

92.880 

14.338 
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Od tega za potrebe: 
a) okraja Radovljica 185.675 
b) mestne občine Jesenice 106.88? 
c) mestne občine Bled 5.923 
č) drugih občin                                8.665 

Razlika med zadolžit v, jo mase akumulacije po 
republiki In okrajno stopnjo znaša 185,675.000 din in 
se porazdeli za tale investicijski program: 
Zdravstvo: 

1. Idejni  na'črt  za  bolnico  na 
Jesenicah 10.000 

2. Načrt za materinski dom na 
Jesenicah 150.000 

3. Ureditev operacijske sobe v 
bolnici na Jesenicah 100-000 

4. Rentgenska cev za TBC di* 
»panzer na Jesenicah 500.000 

5. Načrt za novo ambulanta v 
Kranjski gori 100.000 

6. Načrt za. novo ambulanto v 
Boh. Bistrici 100.000 

7. Druge investicijske potrebe 
zdravstva 1,695.000    2,655.000 

Kultura in prosveta: 
1. Obnova in oprema osnovne 

Sole v Begunjah 400.000 
2. Graditev nore gimnazije na 

Bledu *2••).000 
3. Načrt za osnovno šok> in pri- 

pravljalna dela v Gorjah 1,000.000 
4. Gradnja osnovne šole Gozd     5,000.000 
5. Gradnja osnovne šole Lipnica 12,000.000 
6. Gradnja osnovne šole Breznlca   5,000.000 
7. Dograditev kulturnega doma 

v Mošnjah 250.000 
8. Dograditev kino dvorane v 

Radovljici 4,000.000 
9. Načrt za kulturni dom v Les- 

cah 300.000 
10. Osnovna   Sola   v   Radovljici 

(dograditev) 5,000.000 
11. Internat   v   Boh.   Bistrici 

(oprema) 200.000 
12. Prosvetni  dom  v  Begunjah    1,550.000   46,700.000 
Okrajna cestna uprava: 
1. Načrt   za   betonski   most   v 

Podnartu 30.000 
3. Obnova mostu v Podnartu       1,500.000 
3. Razširitev in preložitev ceste 

Kropa—Jamnik 6,110.000 
i- Razširitev   ceste   Jesenice— 

Poljane 10•37•00 
''   Most na Fortuni 8,572.000 
h- Asfaltiranje ceste hotel Uni- 

on—Jelovica na Bledu 2,983.000 
7. Propust na ceste Jesenice— 

Gorje—Bled 200.000 
8. Cesta Pokljuka—Gorjuše— 

Koprivnik 14,000.000 
4- Načrt za preložitev ceste Če- 
* šnjica-Srednja vas in prva dela 1,000.000 

'0- Načrt za preložitev ceste v 
Kamni gorici (8 km) in pri- 
prave 1,000.000 

11. Delno   popravilo   mostu   na 
Lanoovem 3O0.OO0 

12. Brana ob potoku Zgoša 200.000 
13. Oporni zid pri Lipnici (30 m)   3,000.000 
14. Načrt za preložitev ceste 

Prezrenje—pod Dobravo— 
Lipnica 2/300.000 

15. Odkop hriba — odcep proti 
Kropi v dolžini 0,5 km 800.000 

16. Razširitev ovinka na cesti 
Hlebce—Begunje 450.000 

17. Načrt za podaljšanje ceste 
Srednja vas — Uskovnica— 
Rudno polje 1,000.000 

18. Načrt za podaljšanje ceste 
PeriČnik—Vrata In prva dela   1,000.000 

19. Kamnolom v Kamni gorici — 
trafo postaja, daljnovod, elek- 
trična žica in žrčnica 400 m    3,000.000 

20. Kanalizacija Begunj 500.000   57,782.000 
Komunalna dejavnost: 

1. Načrt za vodovod Bohinja 500.000 
2. Izdelava generalnega urba- 

nističnega načrta Bohinja 1,000.000 
3. Graditev vodovoda -, Moj- 

strani 10,000.000 
4. Izdelava generalnega urba- 

nističnega   načrta   Kranjske 
gore 1,000.000 

5. Obnova vodovoda v Radov- 
ljici 10,000.000 

6. Urbanistični načrt Radov- 
ljice 1,000.000 

7. Graditev vodovoda v Žirov- 
nici 5,000.000 

8. Čolnarna   in   kopališče   ob 
Boh. jezeru 1,200.000   29,700.000 

Hudourniki: 
1. Krotnjek, Podkoren 4,000.000 
2. Močilnlca, češnjica v Bohinju   1,800.000 
3. Hudournik v TJkancu v Bo- 

hinja 500.000 
4. Suha in Ribnica pri Srednji 

vasi 1,200.000    .7,500.000 
Kmetijstvo: 

1. LrauSevanje močvirij: Polj- 
ska blata, Bled—ReHca, Ra- 
teče—Podkoren in na Po- 
kljuki 1,500.000 

3. Pomoč kmetom v zvezi s ra- 
berkulinizacijo govedi 1,500.000    3,000.000 

Elektrifikacija: 
i. Vae Rupljemk 4,550.000 
2. Vas Dobravica 1,000.000     5,550.000 

34,650.000 
6,500.000 

Žičnica Bled-Kokošenica 
Rezerva 

S k u p a j :   194,037.000 

IV. poglavje 
RASST^rP^RAČXJNSKIH SREDSTEV, KI SE 

BODO USTVARILA V OKRAJU RADOVLJICA: 
I. Sredstva na območju okraja se razdele: 

v tisočih   din 
1. na sredstva, ki izvirajo iz osnov- 

ne   delitve    narodnega   dohodka 
(osnova družbeni prispevek 
7•471 din) 34.767 
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2. na del dohodmue privatnega sek- 
torja  kmetijstva (osnova  70.000) 

S. na dohodnino privatnega sektor- 
ja obrti 

11. Sredstva,   ki  izvirajo   iz   ponov- 
ne delitve narodnega dohodka: 

1. Dohodnina ostalih  poklicev 
2. Prometni davek  (osnova  344.000) 
3. Davek od dedišiin in daril 
4. Takse 
5. Dohodki  uradov in  ustanov 
6. Drugi dohodki 

Po namenu pa se ta sredstva raz- 
dele: 
za prosveto In ljudsko kulturo 
za ljudsko  zdravstvo 
za socialno  skrbstvo 
za državno  upravo 
za javno varnost 
za proračunsko   rezervo 

28.000 

10.400     70.187 

4.500 
92.880 
1.700 

11.000 
333 

1.300   111.713 
181.900 

48.717 
16.504 
17.492 
56.355 
42.754 

78     181.90« 

2. člen 

Svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 
Radovljica se pooblašča, da izvrši potrebne korekture 
presežka akumulacije • njegove razdelitve, če se 
spremeni republiška stopnja akumulacije. 

Svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega od- 
bora se obenem pooblašča, da z gospodarskimi organi- 
zacijami uredi vprašanje delitve skladov za samo- 
stojno razpolaganje in o tem obvesti oba zbora Okraj- 
nega ljudskega odbora Radovljica. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS<, njegove določbe pa se uporabljajo od 1. janu- 
arja 1953. 

Št. 299/7-53 
Radovljica, dne 15. februarja 1953. 

Predsednik  OLO: 
Milan Kristan 1. r. 

136. 
Na podlagi 16. člena in t. tcrike 64. Člena iei v zvezi s 96. členom zakona o okrajnih ljudskih odboriti 

izdaja Okrajni ljudski odbor Tolmin na skupni seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 18. (e- 
bruarja 1953 

ODLOK 
o družbenem planu okraja Tolmin za leto 1955 

l.čleii 
Potrjuje se družbeni plan okraja Tolmin za leto 1953, ki se glasi: 

L poglavje: 

DRUŽBENI BlUMu 1'RODUKT PO GOSPODARSKIH PANOGAH IN STROKAH 
Skupni družbeni bruto produkt, ki bo dosežen v letu   1953,  znaša   skupno   2,393.648.000  dinarjev. 
Od tega skupnega družbenega produkta bo dosežen v posameznih gospodarskih panogah in strokah 

bruto produkt v tehle zneskih in strukturi: 

Gospodarska panoga 
in stroka 

Družbeni bruto 
produkt 

Struktura 

Amortizacija     Potrošni sklad     Akumulacija 
in skladi 

Gospodarstvo okraja Tolmin       Skupaj 
Industrija In rudarstvo skupaj 
Stroka 11 — Proizvodnja in razdeljeva- 

nje električne energije 
Stroka 115 — Barvasta metalurgija 
Stroka 116 — Proizvodnja, plemenitenje 

In   predelovanje   nekovin- 
skih rudnin 

Stroka 117 — Kovinska industrija in pre- 
delovanje kovin 

Stroka 121 — Industrija gradbenega ma- 
teriala 

Stroka 122/513 — Lesna .industrija In eks- 
ploatacija gotttov 

Kmetijstvo — «kupaj 
Držami sektor 
Zadružni sektor 
Privait»! sektor 

Gradbeništvo — skupaj 
Država! sektor 
Zadraani sektor 

2,393.648 
1.165.477 

120.207 
974.000 

1.000 

vtiso'ïlh   dinarjev 
432.465 941.017 1,020.146 
268.482 157.228 730.767 

24.860, 
236.000 

100 

7.850 
120.000 

500 

87.497 
618.000 

400 

5.080 400 2.600 2.080 

6.715 600 3.455 2.660 

58.476 6.522 22.823 29.130 
712.163 Î5.520 Ï65.643 91.000 

4.259 220 2.606 1.43-- 
4.305 300 3.900 105 

703.599 •>5.000 559.137 89.462 
110.840 12.074 51.758 47.008 
95.090 10.574 42.258 42.258 
16.750 1300 9.500 4.750 
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Strukt ura 
Gospodarska panoga 

in stroka 
Družbeni bruto   " 

produkt Amortizacija Potrošni sklad Akumulacija 
in skladi 

Promet — skupaj 175.535 79.810 42.353 53.872 

Državni sektor — skupaj 172.336 78.123 41.633 52.580 
Stroka 511 —   železniški   promet 97.383 51.610 18.733 27.040 
Stroka 515 —  Cestni promet 44.825 18.785 12.400 13.640 
Stroka 516 —  Poštni promet 30.128 7.728 10.500 11.900 

Zadružni sektor — skupaj 3.199 1.687 720 792 
Stroka 515 — Cestni promet 3.199 1.687 720 792 

Trgovina — skupaj 85.962 6.163 49.754 30.045 
Državni sektor 44.283 1.593 26.461 16.229 
Zadružni sektor 39.732 4.524 22.105 13.103 
Podjetja družbenih organize" 1.947 46 1.188 713 

Turizem In gostinstvo   — skup«- 43.190 4.129 18.562 20.499 
Državni sektor 29.100 2.849 12.862 13.389 
Zadružni sektor 8.690 880 4.200 3.610 
Privatni sektor 3.400 400 1.500 3.500 

Obrt — skupaj 98.478 6.012 •54.969 37.497 
Državni sektor 54.924 4.130 •27.590 23.204 
Zadružni sektor 19.919 1.6• 10.635 7.671 
Privatni sektor 23.250 250 16.500 6.500 
Podjetja družbenih organizacij 385 19 244 122 

II. p og I a v j e 
tORMIFUNJE SREDSTEV NA OBMOČJU 

OKRAJA TOLMIN 

Na območju okraja Tolmin se bodo formirala v 
letu 1953 tale sredstva: 

(v tisočih dinarjev) 
Akumulacija in skladi državnih podjetij 
Prometni davek, ki je zajet v družbenem 

produktu 
Prometni davek, ki ni zajet   v družbe- 

nem produktu 
Dohodnina, ki  je zajeta v družbenem 

produktu 
Dohodnina,   ki 

produktu 
Drugi dohodki 

ni   zajeta v družbenem 

874.736 

•23.882 

6,400 

75.000 

9.200 
14.000 

Skupaj:   1,003.218 

HI poglavje 
RAZDELITEV SREDSTEV, KI SE FORMIRAJO NA 

OBMOČJU OKRAJA 

Sredstva, ki se formirajo na območju OLO Tal- 
oün, se v skladu z zakonom o družbenem planu LR 
Slovenije razdelijo takole: 
'• Akumulacija    državnega 

sektorja skupaj 
od tega za razdelitev 
Del akumulacije za samo- 
stojno    razpolaganje    pod- 
jetij 
!0%   prispevek   za   zdrav- 
stveno zaščito 
Ostanek za delitev ne zvez- 
ne sklade 
66.6 % prispevek za zvezne 
sklade 

(v tisočih dinarjev) 
874.736 
739.020 

28.766 

31.664 

679.020 

Ostanek   za   dplltev   na re- 
publiške sklade 

452.340 

226550 

38.7% prispevek za social- 
no zavarovanje 87.791 
57.5 %   prispevek   za   inve- 
sticijske sklade 130.439   218.230 
Ostanek za razdelitev na 
republiške sklade m okraj- 
ne sklade 8.620 
Prispevek za republiški 
proračun — 
Ostanek akumulacije za 
okrajni proračun R.620 

2. Dohodnina kmečkih gospo- 
darstev 75.000 
Prispevek     za     republiški 
proračun — 
Ostanek   za   okrajni   pro- 
račun 75.000 
Dohodnina        obrtni- 
kov, za okrajni proračun 3500 
Dohodnina    zadreg, 
za okrajni proračun 200 
Druga dohodnina, za 
okrajni proračun *-80° 
Prometni davek 30.282 
Prispevek     za     republiški 
proračun — 
Ostanek za okrajni proračun 30.282 
Drugi   dohodki,   za   okraj- 
ni proračun 14.000 

3. Dopolnilna sredstva okraja 
a) Del akumulacije za samostojno 

razpolaganje podjetij 28.766 
Od tega se uporabi za potrebe 
delovnih   kolektivov    98.5%   v 
znesku 28.360 
Ostanek za potrebe ljudskih od- 
borov ,  .• 416 

b) Zaradi  višjih  stopenj  akumula- 
cijo in skladov jo presežen zne- , -     , 
sek   akumulacije    in    skladov, 
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predviden  v  republiškem  draž- T  looodin 
benem planu kot absolutna ob- 
veznost okraja, za 122.575 
Od tega se uporabi za potrebe de- 
lovnih kolektivov 12% v znesku    14.530 
Ostanek za potrebe ljudskih od- 
borov 

4. Dotacije 
Dotacije   LR   Slovenije   za   kritje 
presežka izdatkov nad dohodki 
Skupna sredstva okraja 

IV. poglavje 

RAZDELITEV OKRAJNIH SREDSTEV 

Sredstva,   razpoložljiva   na   območju okraja,   se 
razdelijo takole: 
1. Skupna sredstva 310,534.000 
2. Razdelitev 310,554.000 

Družbeni   skladi  skupaj 202,102.000 

108.036 

65.000 
310.554 

prosveta in ljudska kultura 
socialno skrbstvo 
ljudsko zdravstvo 
državna    uprava,   ceste   in 
komunalna dejavnost 
proračunska rezerva 
Investicije   iz sredstev 
ljudskih odborov 

3. Druge investicije skupaj 
Investicije iz investicijskih 
kreditov 
Investicije iz sredstev pod- 
jetij 

51,319.800 
39,874.500 
21,344.100 

87,494.676 
2,069 024 

39,000.000 

42,889.000 

108,452.000 
81,889.000 

V, poglavje 

INVESTICIJSKA   GRADITEV 

Skupna vrednost Investicijske 
graditve znaša 
Od tega: 
investicije v gospodarstvu 49,000.000 
investicije za družbeni 
standard 141,341.000 

Najvažnejši objekti investicijske izgradnje v 
spodarstvu bodo tile: 

190,341.000 

go- 

Objekt Skupni Rok Zmogljivost 
znesek devrait«       p0  dovriitri 

Mlin na Slapu 22,200.000 1953 10 ton žita dnevno 
Hotel .Planinski orel' redna ležišča 22 
v Trenti — dovrgitev skupna ležišča 20 
adaptacije in dopol- št obrokov 250 
nitev opreme 7,500.000 1933 št. sedežev 

vobednici 150 
Skladišče Splošnega 
gradbenega podjetja 
»Standardi v Tol- 
minu 11,000.000 1953 

Najvažnejši  objekti  izgradnje  družbenega   stan 
darda bodo tile: 

Objekt Sknpnl znesek 
ta L 1953 

Rok 
dovrMtr* 

Stanovanjske zgradbe v Idriji 49,000.000 1954 
Počitniški dom rudnika živega 
»rebra v Idriji  na' Vojskem 12,000.000 1954 
Elektrifikacija vasi 10,000.000 1953 

1.364 
101 

515 

80 

77 

110 
120 
110 

150 

VI. poglavje 

STOPNJE AKUMULACIJE 
IN DRUŽBENIH SKLADOV 

Glede na temeljne proporce družbenega plana 
LR Slovenije se določijo za podjetja na območju 
OLO Tolmin tele stopnje akumulacije in družbenih 
skladov: 

Industrija In rudarstvo 
Stroka 111 Proizvodnja in razdeljevanje 

električne energije 
Elektroenergetski sistem, Ljubljana 
Elektro Tolmin 

Stroka 115  Metalurgija barvastih kovin 
Rudnik  in  topilnica živega srebra, 
Idrija 

Stroka 116 Proizvodnja, oplemenitenje in 
predelovanje nekovinskih rudnin 
»Kreda<, Srpenica 

Stroka 121 Industrija gradbenega materiala 
Opekarna, Kobarid 

Stroka 122 Lesna industrija in eksploatacija 
In 313 gozdov 

Lesno podjetje »OLIP<, Klavže 
Mizarsko podjetje, Idrija 
Mizarsko podjetje, Cerkno 
LIP   Ajdovščina,  gozdna   manipula- 
cija, Idrija 

Kmetijstvo 
Stroka 211 Državna kmetijska posestva 

in 214 Kmetijska posestva OLO Tolmin. 
Staro selo 
Mestna ekonomija, Tolmin 

Gradbeništvo 
Stroka 412 Gradnje 

Splošno   gradbeno   podjetje   »Stan- 
dard« Tolmin 
Gradbeno podjetje »Zidgrad«, 
Idrija 
Podjetje za zadružne gradnje 
Tolmin 

Promet 
Stroka 511 železniški promet 

J. d. železnice 
Stroka 515 Cestni promet 

Avtoprevozniško podjetje, Tolmin 
Avtoprevozniško podjetje, Cerkno 
Avtopromet Gorica 
Avtoprevozništvo   Zadružnega   trg. 
podjetja, Idrija 

'troka 516 Poštni promet 
Pošta,  telegraf, telefem 

Trgovina 
Stroka 611 >Odpad<, Ljubljana 

do 617 Druga podjetja 
Turizem    in    gostinstvu 

Stroka 618 Gostinstvo 
Stroka 619 Turizem 

Obrt 
Stroka 711  Proizvodna obrt 

čevljarsko podjetje, Tolmin 
Lesno podjetje, Bovec 
»Rempodi, Cerkno 
Klavnica, Idrija 
Klavnica, Tolmin 
Drugi 

100 

100 

50 

150 

110 
110 
110 

110 

115 

80 
60 

55 
55 

55 
50 
80 
80 
90 
50 
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Stroka 712 Storitvena obrt 
Remontno podjetje, Bovec 60 
Remontno podjetje, Idrija 60 
Remontno podjetje, Tolmin. 60 
Remontno podjetje, Most na Soči 55 
Remontno podjetje, Cerkno 55 
Drugi 50 

Poleg akumulacije in skladov po stopnjah, dolo- 
čenih v tem planu, plačujejo podjetja le prometni 
davek po uredbi o tarifi prometnega davka. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1953. 

Št. 1-40/1-1-53 
Tolmin, dne 18. februarja 1953. 

Podpredsednik OLO: 
Lado Božič 1. r. 

13?. 
Zaradi zavarovanja ribogojstva in Iz higienskih 

ter estetskih razlogov izdaja Mestni ljudski odbor 
Maribor na podlagi 30., 70. in 117. člena zakona o 
ljudskih odborih mest in mestnih občin na 10. redni 
seji z dne 14. novembra 1952 

ODLOK 
o odstranitvi naprav, postavljenih zaradi ribarjenja, 
ia o prepovedi prostega kopanja kopalcev v Dravi 

L člen 
Iz interesov ribogojstva in zaradi estetskega Hca 

reke in obrežja Drave morajo vsi, ki so namestili 
stave ab steze ali druge naprave zaradi ribarjenja ob 
levem ali desnem obrežju Drave na območju mesta 
Maribora od Mariborskega otoka do tovarne svile v 
Melju, te odstraniti v 15 dneh po uveljavitvi tega 
odloka. 

Po preteku navedenega roka bo stave, steze in 
druge naprave, postavljene zaradi ribarjenja, odstra- 
nila Komunalna uprava v Mariboru na stroške tistega, 
ki jih je dolžan odstraniti po prvem odstavku tega 
člena. 

2. 'člen 
Iz higienskih razlogov je kopalcem zabranjeno 

prosto kopanje v Dravi med iztoki zbiralnih kanalov, 
ia to med studenško brvjo in tovarno svile v Melju. 

Sončenje na obrežju Drave, ki je navedeno v pr- 
vem odstavku tega člena, je dovoljeno na mestih, ki 
jih posebej označi svet »a komunalne in gradbene 
*&deve ter jih opremi s prhami. 

3. člen 
KTlltev 1. člena tega odloka se kaznuje z denarno 

kaznijo do 2.000 din, kršitev 2. člena pa z denarno 
kaznijo do 500 din po predpisih zakona o prekrških. 

4. člen 
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi r 

>Uradnem listu LRS«. 
5t. 12157/1-52 
Maribor, dne 14. novembra 1952. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledinek L r. 

138. 

Na podlagi 23. in 78. člena zakona o ljudskih od- 
borih mest in mestnih občin (Uradni Ust LRS, štev. 
19-90/52) ter 8. člena temeljnega zakon* o prekrških 
(Uradni list FLRJ, št. 46-428/51) izdaja Ljudski odbor 
mestne občine Idrija na I. redni seji dne 19. decem- 
bra 1952 

ODLOK 
o obratovalnem času za gospodarska podjetja 

na območju mestne občine Idrija 

A. OBRATOVALNI CAS 

L Ob delavnikih 

Trgovske obratovalnice 

1. člen 
Trgovine so odprte, če ni v naslednjih členih 

drugače določeno, od 8. do 12. m od 14. do 18. ure. 
V poletnih mesecih — maj, junij, julij, avgust 

in september — so trgovine odprte od 8. do 12. ter 
od 15. do 19. ure. 

Lekarna mora biti odprta ob delavnikih od 8. do 
18. ure, v poletnih mesecih (od maja do septembra) 
pa do 19. ure. 

V času, ko je lekarna zaprta, mora biti imeno- 
van dežurni. Naslov dežurnega mora biti razglašen 
na vidnem mestu na lekarni in ponoči razsvetljen. 

Trgovsko podjetje »Preskrba« in Izbira« v Idriji 
morata vzpostaviti dežurno trgovino v delavnikih od 
12. do 14. ure oziroma do 15. ure in ob nedeljah ter 
praznikih od 8. do 12. ure. Dežurna trgovina naj bo 
organizirana tako, da bo teden dni dežurna poslo- 
valnica »Preskrbe«, teden dni pa poslovalnica >Izbi- 
re«, vedno pa ista izmed dveh določenih poslovalnic. 
Kateri poslovalnici naj bosta odprti v določenem ča- 
su, določita podjetji sami, vendar pa naj bosta poslo- 
valnici v sredlžču mesta. 

Obratovalni ičas za bencinske črpalke je ob de- 
lavnikih od 5. do 20., ob nedeljah in praznikih pa od 
8. do 12. ure. 

2. člen 
Prodajalmice svežega mesa so odprte v poletnem 

času od 6. do 11. ure, v sfimskem času od 7. do 12. 
ure; če prodajajo tudi prekajeno meso In mesne iz- 
delke, obratujejo popoldne kakor druge trgovine. 

Slaščičarne so odprte od 7. ure neprekinjeno do 
20. ure. 

3. '51©n 
Časopisi, revije ia pečeni konstanj se smejo pro- 

dajati od 6. do 20. 
4. Men 

Za prodajo blaga na sejmih in tržnicah veljajo 
določbe sejemskih in tržnih redov. 

Obrtne   delavnice 

s. a« 
Obrtne delavnice so, če nI v naslednjih členih 

drugače določeno, odprte od 8. do 12. in od 14. do 18. 
ure, v poletnih mesecih — maj, junij, julij, avgust, 
leptember — pa od 7. do 12. in od 15. do 18. ure. 

6. ilea 

Brivske In vse v to stroko spadajoče obratoval- 
nloe so odprte od 7, do 12. la od 14. do 18. ure, ob 
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sobotah in dnevih pred priznanimi državnimi prazniki 
pu ud 7. do 12. in od U. do 20. ure. 

Ob nedeljah so brivntce odprte od 6, do 12. ure, 
zato pa ob ponedeljkih ne delajo. 

7. člen 
Pekarne in slaščičarne obratujejo od 6. do 17. ure. 
Pripravljalna dela smejo pričeti ob 2. uri, toda 

le z nujno potrebnim osebjem. 
Ob ponedeljkih in dnevih po državnih praznikih 

smejo pekarne obratovati ou 5. do IS. ure, a priprav- 
ljalna dela smejo pričeti ob 3. uri. 

8. člen 
Določbe 1. odstavka 3. člena veljajo tudi za Iz- 

vrševanje rokodelskih obhodnih obratov. 

9. člen 

Čez poldne smejo biti odprte podkovnice konj 
in avtomobilske delavnice, če je treba izvršiti neod- 
ložno In nujno popravilo vozil ali jih oskrbeti s po- 
trebnimi nadomestnimi deli. 

Gostinske   obratovalnice 
10. člen 

Gostinske obratovalnice so odprte: 
1. gostike in bifeji v mestu Idriji do 23. ure, v 

območju mestne občine pa do 22. ure; 
2. kavarne in hotelske restavracije so odprte vsak 

dan od 5. do 24 ure. 
Pred 5. uro zjutraj ni dovoljeno odpirati gostin- 

skih obratovalnic. Odprte pa morajo biti najpozneje 
ob 7. uri; 

3. okrepčevalnica pri avtobusni postaji se odpira 
vedno eno uro pred odhodom avtobusa ter zapira pol 
ure po odhodu avtobusa 

11 člen 
Dovoljene igre, n. pr. balinanje, keglanje Ud., se 

smejo na prostem igrati do 22. ure. Po 22. uri se Z 
godbo in petjem ali sicer z obratovanjem v gostin- 
skih obratih ne sme motiti soseščina. Do 24. ure je 
izjemoma dovoljena godba le v zaprtih gostinskih 
obratih. 

II. Ob nedeljah In državno priznanih praznikih 
12. člen 

Ob nedeljah in državno priznanih praznikih mo- 
rajo biti vse trgovine in obrtne delavnice zaprte, ko- 
likor v naslednjem niso    dovoljene izjeme. 

13. člen 
Ob dnevih, omenjenih v 12. členu, smejo biti 

odprte: 
1. prodajalne cvetja od 8. do 12. ure 
2. slaščičarne od 7. do 20. ure 
3.*fotografske delavnice od 7. do 12. ure 
4. brivnice In podobni obrati od 6. do 12. ure 
5. dežurne trgovine od 8. do 12. ure 
6. lekarne od 8. do 12. ure 

B. SPLOŠNE DOLOČBE 
14. člen 

Določbe tega odloka se nanašajo na vse trgovin- 
ske, obrtne in gostinske obrate ne glede na acktor, 
katerem« pripadajo, 

Odlok velja za črpalke pogonskega goriva in 
mazilnih olj, prodajo časopisov in monopolskih pred- 
metov ter za vse vrste industrijskih obratov. 

Odlok ne velja za Rudnik. 

15. «fen 
V času, predpisanem za zapiranje obratovalnic, 

se morajo zapreti vsi dohodi v prostore, ki so dolo- 
čeni za promet s strankami. 

Strankam, ki so ob zapiranju v obratovalnem pro- 
storu trgovin in obrtnih obratov, je treba postreči, 
vendar ta ne sme trajati dalj kot pol ure po času, 
določenem za zapiranje. 

Imetniku obrti kakor tudi članom njegove dru- 
žine je dovoljeno prebivati in delati v lokalu tudi 
ob času, ko je ta za promet z občinstvom zaprt. 

16. člen 
Notranje delo v obratovališčih čez čas, določen 

za njih zapiranje, je dovoljeno, in sicer s pomožnim 
osebjem: 

1. ob višji sili, 
2. če je treba kaj storiti, da se ne pokvari blago, 
3. ob sestavljanju inventarja, 
4. ob čiščenju in urejevanju Izložb, 
5. ob selitvah. 
Promet s strankami je tedaj izključeu. 

17. člen 
Če se v lokalu obrata ali v dveh ali več lokalih 

obrata, ki so med seboj vezani, razen gostinskih obra- 
tov, opravlja dvoje ali več obrti, za katere je določen 
različen čas odpiranja in zapiranja, velja Sas odpi- 
ranja in zapiranja, ki je določen za tisto vrsto obrata, 
za katerega je predpisan krajši delovni čas. 

18. Člen 
Delovni Čas pomožnega osebja • obratih je ure- 

jen s predpisi za varstvo delavcev. 

19. člen 

Svet za gc-spodaTStvo pri Ljudskem odboru mest- 
ne občine Idrija je pooblaščen, da sme po potrebi 
obratovalni čas za posamezne obrate in vrste obratov 
za določen čas skrajšati ali podaljšati. 

C. KAZENSKE DOLOČBE 

20. člen 
Lastniki obratovalnic, ki bi imeli proti predpisom 

tega odloka svoje obratovalnice odprte izven Časa, 
določenega za odpiranje in zapiranje obratovalnic, se 
kaznujejo z denarno kaznijo do 2000 din. 

21. člen 

Ta odlok prične veljati osmi dan po razglasitvi na 
krajevno običajni način.  ' 

St. 137/7 
Idrija, dne 20. decembra 1952. 

Predsednik LO MO: 
Franc Skok 1. r. 

139. 

Na podlagi 12. točke 78. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin izdaja Ljudski odbor 
mestne občine Kamnik na svoji 3. seji dne 19. febru- 
arja 1953 
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ODLOK 
9 proračuna Ljudskega odbora mestne občine 

Kamnik za leto 1958 

1. člen 
Občinski proračun za leto 1953 obsega: 
dohodke v znesku 4,236-000 din 
izdatke v znesku 4,256.000 din. 

2. fiten 
Izdatki državne uprave se ne morejo povečati iz 

Metkov, ki so odobreni za financiranje proavete in 
ljudske kulture ter za socialno zaščito ljudstva. 

3. ölen 
število delovnih mest je določeno z odločbo 

Okrajaeg» ljudskega odbora Ljubljana okolica, štev. 
3*69/5 z dne 80. IV. 1952, v zvezi z navodilom, Štev. 
8*65/3 z dne 26. V. 1952. Nove nastavitve so dopustne 
samo v mejah potrjene sistematizacije, če so v ta na- 
men zagotovljene v proračunu potrebna sredstva. 

4. člen 
Svet za gospodarstvo mestne občine Kamnik usta- 

vi izplačevanje osebnih izdatkov, ki niso v skladu z 
zakonskimi predpisi. 

5. Sen 
Računovodja ljudskega odbora mestne občine 

Kamnik je odgovoren za svoje delo odredbodajalcu 
£& izvrševanje mestnega proračuna. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva, ko je bil sprejet, upo- 

rablja pa se od 1. januarja 1953 dalje. 
St. P 302/4-53 
Kamnik, dne 19. februarja  1958. 

Predsednik LO MO: 
Alfred Janko L r. 

140. 
Na podlagi drugega odstavka 23. členu in 2. točke 

76. člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin (Uradni list LRS, št. 19/52) in v zve« z uredbo 
o delitvi sklada za vzdrževanje hiš (Uradni list FLRJ, 
št. 12/53) izdaja LO mestne občine v Novi Gorici na 
aej4 dne 22. aprila 1953 

ODLOK 
o delitvi sklada za vzdrževanje hiš 

1. člen 
„   Sklade za vzdrževanje   hiš na območju   mestne 

občine lahko uporabijo ljudski odbor mestne občine 
In zasebni lastniki za vzdrževanje obstoječih stano 
vanjskih hiš na svojem območju. 

2. člen 
Ljudskemu odboru mestne občine v Novi Gorici 

pripada 70& celotnega sklada vplačanih sredstev za 
vzdrževanje In graditev stanovanjskih hii na obmoîju 
mestne občine. 

3. Sten 
Zasebnim lastnikom se dodeli 30% od njih vplu 

canega zneska, če predložijo ljudskemu odboru mest 
ne občine v Novi Gorici dokazila Jraowne) o popra- 
vilu oziroma o vzdrževanju hiše. 

4. člen 
Ta odlok velja takoj in se objavi v »Uradnem 

listu LRS«. 
Št 668/1-53 
Nova Gorica, dne 22. aprila 1953. 

Predsednik LO MO: 
Ludvik Gabrijelo* L r. 

141. 
Na podlagi prvega odstavka 23. člena ter 2. točke 

78. člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin (Uradni list LRS, št. 19/53) izdaja ljudski odbor 
mestne občme Nova Gorica na seji dne 22. aprila 
1953 

ODLOK 
o določitvi sejmiških dnevov in pristojbin 

1. člen 
V mestni občini Nova Gorica so sejmi vsako sredo 

v tednu, razen ob državnih in od države priznanih 
praznikih. 

2. -člen 
Sej miške pristojbine mestnega sejmišča na Potoku 

v Novi Gorici se določijo in se od 1. maja 1953 dalje 
pobirajo v tehle zneskih: 

1. od prašičev, ovc in koz do 6 mesecev starosti 
po 20 din, 

2. od prašičev, ovc in koz nad 6 mesecev starosti 
m od telet po 50 din, 

3. od goveje živine in konj po 100 din od posamez- 
ne glave, 

4. od voza kmetijskih pridelkov (sena, drv, kore- 
nja, krompirja in podobno) po 50 din, 

5. od ročnega vozička kmetijskih pridelkov po 
20 din. 

3. člen 
Ta odlok velja od 1. maja 1953 in se objavi r 

>Uradnem listu LRS« 1er v »Primorskih novicah«. 

Št. 666/1-58 
• Nova Gorica, dne 22. aprila 1953. 

Predsednik LO MO: 
Ludvik Gabrijelčič 1. r. 

142. 
Na podlagi 9. točke 136. člena zakona o ljudskih 

odborih mest Jn mestnih občin (Uradni list LRS, St 
19-90/52) razglaša predsednik Ljudskega odbor« mestne 
občine Novo mesto na seji ljudskega odbora mestne 
občine dne 23. aprila 1953 na podlagi 1. in 2. Člena 
ure°£e o delitvi sklada za vzdrževanje hiš (Uradni 
list FLRJ, št. 12-68/53) izdani 

ODLOK 
o delitvi sredstev sklada za vzdrževanje hi* 

1. člen 
Na podlagi uredbe o povišanju najemnin za sta- 

novanjska in poslovne prostore (Uradni list FLRJ, 
SI 54-631/52) in uredbe o dajanju poslovnih prostorov 
v najem (Uradni list FLRJ, «t. 12-69/63) se delijo 
vplačana sredstva na dva dela: 75% teh sredstev se 
uporabi za vzdrževanje hiš, iz katerih ta sredstva 
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izvirajo, £>% pa uporabi Ljudski odbor mestne občine 
Novo mesto za zgraditev stanovanjskih hiš v svojem 
območju. 

2. člen 

•• odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS«. 

Št. 725/2-53 
Novo mesto, dne 23. aprila 1953. 

Predsednik LO MO: 
1     Alojz Ivanetič L r. 

143. 

Občinski ljudski odbor Črenšovci je na VI. redni 
seji dne 5. maja 1953 na podlagi 13. in 88. člena za- 
kona o volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih od- 
borov sprejel tale 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 

Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 
št. Vil, ki obsega celotno vas Žižki, ker je prenehal 
mandat Žižku Ivanu, odborniku občinskega ljudskega 
odbora v ČrenŠovcib, ki je bil izvoljen v tej volilni 
enoti. 

Volitve bodo v nedeljo dne 21. junija 1933, od 7. 
do 19. ure. 

II 

Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS< in na 
krajevno običajni način v volilni enoti št. VII. 

Št. P-31/5-53 
Črenšovci, dne 7. maja 1953. 

Predsednik Obč. LO: 
Jožef Franc 1. r. 

144. 

Na podlagi 13. in 88. člena zakona o volitvah in 
odpoklicu odbornikov ljudskih odborov izdaja občin- 
ski ljudski odbor Krka na seji dne 10. maja 1953 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1 
Razpišejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 8. ki jo sestavljajo vasi Velike Lese, Male Lese in 
Gabrovčec, ker je prenehal mandat odborniku Bre- 
garju Francu, tajniku občinskega ljudskega odbora 
Krka, ki je bil izvoljen v tej volilni enoti. 

• 
Volitve bodo v nedeljo, dne 19. julija 1953. 

• 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS< in na 

krajevno običajni način v volilni enoti it. 8. 

Št. 227 
Krka, dne 13. maja 1963. 

Predsednik Obč. LO: 
Ignacij Sadar 1. r. 

145. 

Na podlagi 13. in 88. člena zakona o volitvah in od- 
poklicu odbornikov ljudskih odborov izdaja občinski 
ljudski odbor Krka na seji dne 10. maja 1953 

ODLOK 
o razpisa nadomesanih volitev 

i 
Razpišejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

štev. 6, ki jo sestavljajo vasi Krška vas In Znojile, ker 
je prenehal mandat odborniku Hrovatu Jožetu, organu 
Ljudske milice v Novem mestu, ki je bil Izvoljen v 
tej volilni enoti. 

II 
Volitve bodo v nedeljo, dne 19.'julija 1953. 

III 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način v volllnj enoti štev. h. 

Št. 227 
Krka, dne 13. maja 1953. 

Predsednik Obč. LO: 
Ignacij Sadar 1. r. 

Pregled „Uradnega lista FLRJ" 
Št. 18 z dne 29. aprila 1953: 

107. Odlok, da smejo kmetijske zadruge prosto kupo- 
vati žita od samih pridelovalcev. 

108. Odlok o razveljavitvi odločbe o dopolnitvi tarif 
za prevoz blaga v železniškem in rečnem prometu. 

109. Odlok o preimenovanju Uprave za rudarska raz 
iskovanja in rudarske študije. 

110. Odločba o prodajnih cenah na debelo za mast 
in jedilno olje. 

111. Pravilnik o Izpitih za kapetana, majorja in pol- 
kovnika ljudske milice. 

112. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe 
o pobiranju davka pri izplačilu računov zaseb- 
nikom. 

113. Odredba o sporočitvi podatkov o dolgovih in 
terjatvah v tujini na dan 31. decembra 1932. 

114. Navodilo za sestavljanje odločb o pritrditvi k 
zaključnim računom gospodarskih organizacij in 
za obračun dohodka po družbeni evidenci za 
leto 1952. 

115. Odločba o izročitvi razglednih poštnih dopisnic 
v promet. 

Popravek uredbe o davku od sklada za plače. 

št. 19 z dne 6. maja 1953; • 

116. Uredba o davku od dobička iz deviznega poslo- 
vanja. 

117. Uredba o pregledu filmov za javno predvajanje. 
118. Uredba o pravici ljudskih pdborov, da lahko 

predpisujejo takse in prometni davek. 
119. Uredba o pravici podjetij rečnega brodarstva, da 

lahko predpisujejo tarife za psevoz blaga in 
druge storitve v zvezi s prevozom blaga v rečnem 
prometu. 

Izdaja »Uradni list LRS« — Direktor In odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik - tiska .lskarna »Toneta Tomšiča« — vsi 
v LJubljani — Naročnina: letno 720 din - Posamezna Številka: 8 din do s strani, vsake nadaljnje 4 strani 4 din več, po 
pošti 8 din  veô — Uredništvo In uprava: LJubljana,  Erjavčeva ulica lia, poštni predal 236 — Telefon uprave 23-579 - 

Čekovni račun: •-»•«-• 
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JÜBLJANA 

URADNI LIST 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto IX v LJUBLJANI dne 28 maja 1953 Številka 16 

VSEBINA 
57. Navodilo z\ izkoriščanje voznih olajšav slepih na avto- 

busih v Sloveniji In o načinu obračunavanja popusta. 
Odloki ljudskih odborov: 

1«. Finančni odlok MLO LJubljana za proračunko leto 1953 
W. Odlok o varstvu hldrotehnlčnlh objektov na vodozblmem 

področju okraja Murska Sobota. 
M«. Odlok   o   delitvi   sklada   za   vzdrževanje   his   v   okraju 

Murska Sobota. 
149. Odlok o gostinskih obratih v okraju Postojna. 
150. odlok o Javnem redu In miru v okraju Postojna. 
•. Odlok   o   obratovalnem   času   trgovskih,   gostinskih   in 

obrtnih obratov v okraju Sežana. 

152. Odlok o proračunu mestne občine Jesenice za leto 1933. 
•. Odlok o plakatiranju na območju mestne občine Jesenice. 
IM. Odlok o potrditvi sklepnega računa mestne občine Nova 

Gorici za leto 1952. 
'55. Odlok   o   delitvi   sklada 

občini Skolja Loka. 
za   vzdrževanje   MS   v   mestni 

15«. Odlok   o   razpisu   nadomestnih   volitev 
ät. 3, naselje Trata v občini Velka. 

v   volilni   enoti 

J.-Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti St. 2. 
naselje Kil v občini Zagradec. 

57. 

Na podlagi 2. točke odredbe o voznih olajšavah za slepe v avtobusih  (U rudni  list LRS, št.  12-46'53) 
izdaja Državni sekretariat za proračun in  državno administracijo LRS 

NAVODILO 
za izkoriščanje voznih olajšav slepih  na avtobusih v LRS in o načinu obračunavanja popusta 

i. Slepi s pravico popusta na avtobusnih vožnjah 
se morajo izkazati s posebno >knjižico vožnje< za 6 
voženj letno, ki jo je izdala Zveza slepih Jugoslavije, 
Zvezni svet Beograd, z veljavnostjo od leta 1953 do 
leta 1957, in ki jo mora vsako leto potrditi Glavni 
odbor Združenja slepih Slovenije. 

2. Vsako vožnjo evidentira na ustreznem mestu 
v knjižici s štampiljko avtobusno podjetje na avto- 
busni postaji, oziroma jo evidentira sprevodnik med 
vožnjo, kar pomeni, da je vožnja izkoriščena in je 
ni mogoče več koristiti. 

3. Objave, ki jih izda Glavni odbor Združenja 
slepih Slovenije za spremljevalce slepih do vštetih 
10% vida, so strogo vezane na legitimacijo slepega. 
V objavo morajo biti vneseni vsi podatki iz legiti- 
macije. 

4. Za vsako potovanje, to je za odhod in povratek, 
se izda posebna objava, na kateri je treba evidentirati 
vožnjo prav tako kot v »knjižici vožnje«. 

5. če se spremljevalec vrača brez slepe osebe in 
ae ne more izkazati z njegovo legitimacijo, zadostuje 

za povratno potovanje le objava, nu kateri je soglas- 
nost podatkov iz legitimacije slepega že preverjena 
ob nastopu potovanja. 

6. Obračun za ugodnostne in brezplačne vozov- 
nice slepih morajo avtobusna podjetja predložiti pod 
posebno postavko v potrditev pristojnemu ljudskemu 
odboru enako kot za druge ugodrostne in brezplačne 
vozovnice. Ljudski odbor pregleda in potrdi obračun 
ter ga predloži v likvidacijo Državnemu sekretariatu 
za proračun in državno administracijo LRS. 

7. To navodilo velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«, uporablja pa se od dneva, ko je stopila 
v veljavo odredba o voznih olajšavah za slepe na 
avtobusih. 

St. 1-85/3-1953 
Ljubljana, dne 16. maja 1953. 

Državni sekretar za proračun 
in državno administracijo LRS: 

Dr. Danilo Dongan L r. 

Odloki ljudskih odborov 
•. 

Na podlagi 25. člena in v zvezi s 3- točko 65. člena 
zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19-89/52) je Mestni ljudski odbor 
glavnega mesta Ljubljane na skupni seji obeh zborov 
dne 11. aprila 1953 sprejel 

FINANČNI ODLOK 
Mestnega ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane 

za proračunsko leto 1953 
1. člen 

Mestni proračun m leto 3933 obsega: 
!• Mestni proračun; 

z dohodki v znesku 1.336,619.000 din 
2 izdatki v znesku 1.336,619.000 din 

II. Predračun ustanov s samostojnim 
finansiranjem: 
a) z dohodki v znesku 675,713.692 din 
b) s subvencijo iz pro- 

računa MLO        189,173.000 din 
c) s subvencijo iz pre- 

sežka dohodkov 
ustanov 2,402.000 din  191,665.000 din 

Skupaj dohodki 
Skupaj isdatkl 

867,878.692 din 
867,378.692 din 

2. člen 
l. Presežke    proračunskih    dohodkov    razporeja 

mestni ljudski odbor. ' 
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2. Primanjkljaji v predračunih ustanov g samo- 
stojnim finansiranjem, ki znašajo skupaj 191,665.000 
dinarjev, se krijejo s subvencijami. Presežke dohod- 
kov posameznih ustanov, ki znašajo 10,205.030 din, 
razporeja mestni ljudski odbor na predlog sveta za 
gospodarstvo, razen subvencije iz odstavka c) pred- 
njega 'člena. 

3. člen 
Virmane med partijami in pozicijami Izvršuje 

mestni ljudski odbor. Sredstva za materialne izdatke 
se ne morejo virmirati oa osebne Izdatke. 

4. člen 
Proračunsko rezervo razporeja mestni ljudski od- 

bor. Mestni ljudski odbor razporeja nove dohodke, kj 
dotekajo iz gospodarstva, izključno za razvijanje 
gospodarstva. 

5. člen 
Svet za gospodarstvo je pooblaščen, da sme pre- 

gledovati osebne in materialne Izdatke v predračunih 
mestnih organov in ustanov ter kontrolirati uporabo 
dotacij iz mestnega proračuna. 

6. -člen 
Predsednik gospodarskega sveta lahko ustavi iz- 

plačevanje osebnih izdatkov, ki niso v skladu z za- 
konskimi predpisi. 

Ce se pristojni odredbodajalec ne strinja z usta- 
vitvijo, odloči o tem mestni ljudski odbor. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva, ko ga je sprejel mestni 

ljudski odbor, uporablja pa se od 1. januarja 1953 
dalje. 

Tajn št. 758/53 
Ljubljana, dne  11. aprila  1953. 

Predsednik MLO: 
Jaka Avšič 1. r. 

147. 

Na podlagi 15. in 108. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 8- 
člena temeljnega zakona o prekrških (Uradni list 
FLRJ, št. 46-428/51) izdaja Okrajni ljudski odbor 
Murska Sobota po sklepu seje okrajnega zbora dne 
8. aprila 1953. 

ODLOK 
o  varstvu  hidrotehničnih  objektov  na  vodozbirnem 

področju okraja Murska Sobota 

1. 'člen 
Da bi se zavarovali vodni tokovi, čistoča voda, 

korita, obale, nasipi in drugi objekti za urejanje vodo- 
tokov, kanalov, naprav za preprečevanje poplav in 
namakanja, ki ležijo na vodozbirnem področju Prek- 
murja, je- prepovedano: 

t. metati v korita vodnih tokov predmete, ki 
zmanjšujejo odtočnost struge in povzročajo kopiče- 
nje proda; 

2. odlagati v vodo In vodna korita smeti in druge 
odpadke, ki onečlščujejo vode in bregove vodnih 
strug; 

3. voziti z vozovi In drugimi vozili, goniti živali, 
jahati, kuriti po obrambnih nasipih, obalah tokov in 
koritih, razen na za to določenih mestih; 

4. napajati živino Izven za to določenih mest; 
5. odvažati gramoz iz vodnih korit brez poprej- 

Injega dovoljenja pristojnega državaega organa; 

6. zasajati drevje ali grmičevje po obrambnih na- 
sipih do 6 metrov od podnožja zunanje strani nasipa; 

7. kopati zemljo bliže kakor 5 metrov in orati 
bliže kakor 2 metra od podnožja nasipa. 

2. člen 
Za prekrške se kaznuje do 3.000 din denarne 

kazni, kdor prekrši prepovedi S., 5., 6. in 7. točke 
1. člena tega odloka. Kazni za te prepovedi izreka 
sodnik za prekrške okrajnega ljudskega odbora. 

Kazni do 100 din izrekajo pooblaščeni organi po 
mandatnem postopku kršilcem, ki kršijo prepovedi 
1., 2. in 4. točke 1. člena. Po tem postopku se smejo 
kaznovati tudi manjše kršitve prepovedi 3. točke. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva objave v »Urad- 

nem listu LRS« In se objavi na krajevno običajni 
način. 

St. 2998/2-53 
Murska Sobota, dne 8. aprila 1953. 

Predsednik OLO: 
Štefan šabjan 1. r. 

148. 

Na podlagi 15. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52 in 1. člena 
uredbe o dodelitvi sklada za vzdrževanje his (Uradni 
list FLRJ, št. 12/53) sta sprejela okrajui zbor in zbor 
proizvajalcev Okrajnega ljudskega odbora Murska 
Sobota na seji dne 14. maja 1953 

ODLOK 
o delitvi sklada za vzdrževanje hiš 

1. 'člen 
Sklad za vzdrževanje hiš, ki se vplačuje po uredbi 

o zvišanju najemnin za stanovanjske In poslovne pro- 
store (Uradni list FLRJ, št. 112-68/52) se deli tako, da 
se 60% od tega sklada uporabi za vzdrževanje hiš, 
iz katerih sredstva tega sklada izvirajo, 40% pa sme 
uporabiti občinski ljudski odbor za vzdrževanje In 
graditev  stanovanjskih  hiš  na svojem  območju. 

2. člen 
Svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 

predpiše natančnejša navodila za izvajanje tega od- 
loka. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 
St. 4905/1 
Murska Sobota, dne 14. maja 1953. 

Predsednik OLO: 
Štefan šabjan 1. r. 

149. 
Na podlagi prvega odstavka 15. člena v zvezi s 5. 

točko 64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih 
sta okrajni zbor in zbor proizvajalcev Okrajnega 
ljudskega odbora Postojna na seji dne 18. aprila 1953 
sprejela 

ODLOK 
o gostinskih obratih 

1. člen 
Gostinski obrati se delijo v tele vrste: 
1. Menzà je gostinski obrat, ki daje hrano in pl- 
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jačo praviloma samo stalnim gostom ter je odprt le v 
času glavnih dnevnih obrokov. 

2. Gostilna je gostinski obrat, ki daje gostom vse 
vrste pijač, mrzla In topla jedila, ue more pa postreči 
hkrati več kakor 50 gostov. 

3. Restavracija je gostinski obrat, ki daje gostom 
vse vrste pijač, mrzla in topla jedila, postreči pa more 
hkrati več kakor 50 gostov. 

4. Točilnica je gostinski obrat, ki daje gostom vse 
vrste pijač ter mrzla jedila. 

5. Kavarna je gostinski obrat, ki daje gostom to- 
Ple pijače, žgane pijače, hladne brezalkoholne pijače, 
vino v zaprtih steklenicah ter manjše mrzle in tople 
Prigrizke. 

6. Bar je gostinski obrat, ki opravlja kavarniške 
storitve pretežno v nočnem času in nudi gostom 
možnost za ples. 

7. Hotel je gostinski obrat, ki lahko daje preno- 
čišče hkrati več kakor dvajset gostom. 

8. Prenočišče je gostinski obrat, ki lahko da pre- 
nočišče hkrati do dvajset gostom. 

9. Pension je gostinski obrat, ki daje gostom po- 
polno oskrbo; 

2. člen 
Gostinski obrat mora poslovati tako, da so gostom 

v obratovalnem času zagotovljene storitve, ki so pred- 
met poslovanja posameznega obrata. 

Gostinski obrati se morajo pri poslovanju držati 
načel kulturno postrežbe in zdravega tekmovanja 
"led podjetji 

3. člen 
Premoženje in poslovanje gostinskih obratov mo- 

ra biti evidentirano v knjigovodstvu podjetja. Obrati 
morajo voditi predpisano potrjene poslovne knjige, 
iz katerih se vidi stanje njihovih poslov. 

4. člen 
Gostinski obrati morajo poslovati tako, da je 'vsak 

čas mogoča kontrola njihovega poslovanja (izobeša- 
nje cenikov, izdajanje računov na zahtevo gostov in 
podobno). 

5. člen 
Poslovni prostori gostinskih obratov morajo ustre- 

zati pogojem, ki so predpisani za tehnično in zdrav- 
stveno-tehnično varnost dela; poskrbljeno mora biti 
tudi za pravilno ravnanje z blagom. 

6. 'člen 
Za poslovni prostor po tem odloku se štejejo ne 

le prostori, v katerth se gostom streže, temveč tudi 
prostori, v katerih se opravlja katerokoli delo, po- 
trebno za izvrševanje gostinskih storitev. 

To velja zlasti tudi za kuhinje, kleti in garaže, 

7. člen 
Gostinski obrat mora poslovati le z dovoljenjem 

okrajnega ljudskega odbora. 

8. člen 
Gostinski obrati smejo izvrševati gostinske sto- 

ritve praviloma samo v svojih poslovnih protorih. 
Za izvrševanje storitev Izven poslovnih prostorov je 
potrebno posebno dovoljenje okrajnega ljudskega 
odbora. 

To velja zlasti za točenje pijač ob semanjih dne- 
vih, ko zaradi velikega navala ne zadostujejo poslov- 
ni prostori za postrežbo gostov. 

9. člen 
Vsak gostinski obrat mora biti vpisan v register 

gostinskih obratov pri okrajnem ljudskem odboru. 

10. člen 
Prošnja za Äovoljenje po 7. členu tega odloka mo- 

ra obsegati tele podatke: 
a) firmo podjetja; 
b) označbo vrste obrata (1. člen tega odloka); 
c) podatke o strokovni usposobljenosti osebja; 
č) podatki o osebi, ki bodo za obrat podpisovale 

denarne listine. 
11. člen 

Zasebnik, ki prosi za dovoljenje, mora predložiti 
še dokazila o tem, da ne obstoji nobena okoliščina, 
ki izključuje možnost za izdajo dovoljenja (12. člen 
tega odloka). 

12. člen 
Oseba, ki ni državljan FLRJ ali so ji odvzete 

državljanske pravice in oseba, ki ni opravilno spo- 
sobna, ne more dobiti dovoljenja za gostinski obrat. 

13. člen 
Odločbe o dovoljenju za poslovanje gostinskega 

obrata izdaja načelnik za gospodarstvo okrajnega 
ljudskega odbora glede na krajevne potrebe In načrt 
gostinske mreže po ugotovitvi okrajne komisije za 
ogled poslovnih lokalov, da prostori ustrezajo pogo- 
jem po 5. členu tega odloka, po ugotovitvi, da ima 
osebje, ki bo zaposleno v obratu, potrebno strokovno 
izobrazbo, in po zaslišanju okrajne gostinske zbor- 
nice ter pristojnega občinskega ljudskega odbora. 

14. člen 
Zasebniku   dano   dovoljenje   za   gostinski   obrat 

ugasne: 
a) če zasebnik, na čigar ime je izdano dovoljenje, 

izgubi državljanstvo FLRJ ali opravilno sposobnost; 
b) če je zasebnik, na čigar ime je izdano dovo- 

ljenje, obsojen na prepoved opravljanja gostinske- 
ga poklica ali na kazen strogega zapora, daljšo od 
dveh let. 

15. člen 
Načelnik oddelka za gospodarstvo okrajnega ljud- 

skega odbora lahko z odločbo odvzame zasebniku iz- 
dano dovoljenje za gostinski obrat: 

a) če ta zasebnik brez dovoljenja načelnika od- 
delka za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 
ustavi poslovanje za več kot tri mesece; 

b) če je bil v zvezi z delom gostinskega obrata 
zaradi špekulacije ali drugih podobnih dejanj obsojen 
za kaznivo dejanje ali če je bil ponovno kaznovan 
za prekršek po tem odloku; 

č) če prepusti vodstvo gostinskega obrata drugI 
osebi brez opravičenega razloga In brez dovoljenja 
načelnika oddelka za gospodarstvo okrajnega ljud- 
skega odbora. 

16. člen 
Svet aa gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 

ukrene vse potrebno za redno poslovanje gostinskih 
obratov. 

17. čleu 
Prekrfek stori in se kaznuje z denarno kaznijo 

do 3000 din, kdor odpre ali vodi gostinski obrat brez 
dovoljenja ali v nasprotju z določbami 1., 2., 3., 4., 5., 
6., 8„ 14. in 15. člena tega odloka ali kdor se ne ravna 
po zakonitih ukrepih, ki jih zaukaže svet za gospo- 
darstvo po določbi 16. člena tega odloka. 
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18. člen 
Proti storilcu prekrška po 17. členu tega odloka 

lahko načelnik oddelka za gospodarstvo okrajnega 
ljudskega odbora izda odločbo, s katero se mu odvza- 
mejo sredstva, dosežena s poslovanjem, ki je v na- 
sprotju s predpisi tega odloka. 

19. člen 
Gostinski obrati, ki so začeli poslovati, preden je 

začel veljati ta odlok, morajo spraviti svojo organi- 
zacijo in svoje poslovanje v sklad s predpisi tega 
odloka 

20. člen 
Dovoljenja za delo gostinskih obratov, izdana 

pred uveljavitvijo tega odloka, ostanejo v veljavi za 
tiste gostinske obrate, ki na podlagi izdanega dovo- 
ljenja poslujejo na  dan, ko začne veljati ta odlok. 

21. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
Št.  7/9 
Postojna, dne 19. aprila 1933. 

Predsednik  OLO: 
Miro Jelerčič 1. r. 

150. 
Okrajni ljudski odbor Postojna je na podlagi II. 

odstavka 15. člena in 1. točke 69. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, številka 
19-89/52), v zvezi z 8. členom zakona o prekrških zo- 
per javni red in mir (Uradni list LRS, št. 16-88/49 in 
št. 40-184/51) in s 3. in 8. členom temeljnega zakona 
o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46-428/51) na II. 
seji okrajnega zbora dne 18. aprila 1953 sprejel 

ODLOK 
o javnem reda in mira 
L SPLOŠNE DOLOČBE 

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. 

Kršitve družbene discipline po I. odstavku se .ka- 
znujejo po določbah tega odloka, kolikor posamezno 
dejanje ne prehaja v strožje kaznivo dejanje. 

U. VARSTVO MIRU 

2. člen 
Prepovedano je vsako dejanje ne samo na jav- 

nem, ampak tudi v zasebnem prostoru, ki moti niir 
okolice. 

Za prekršek se kaznuje tudi, kdor uporablja 
zvočnike, radijske aparate, gramofone, glasbila ali 
kakršnekoli druge naprave na tak način, da občutno 
motijo okolico, kolikor se to posebej ne dovoli za 
posamezne primere. 

Prepovedano je tudi uporabljati v nočnem času 
po strnjenih naseljih motorna vozila, ki niso oprem- 
ljena z izpušno dušilko. 

3. člen 
Od 22. do 5. ure so prepovedana vsa dejanja, ki 

kakorkoli motijo nočni mir. Izvzete so  motnje, ki 

izvirajo iz sezonskega kmetijskega, obrtniškega aH 
industrijskega dela. 

Prireditve in zabavni sporedi, ki trajajo čez 22. 
uro, se morajo izvajati v zaprtih prostorih in tako, 
da ne motijo nočnega miru. Za izvajanje v odprtih 
prostorih po 22. uri je potrebno še posebno dovolje- 
nje oddelka za notranje zadeve. 

4. člen 
Cerkveno zvonjenje je dovoljeno samo v zvezi z 

rednimi cerkvenimi obredi in ne sme trajati več ka- 
kor 5 minut. 

Izjeme dovoljuje oddelek za notranje zadeve OLO 
Postojna. 

•. VARSTVO DRUŽBENE DISCIPLINE 
5. člen 

Vsak državljan se mora v javnih prostorih spo- 
dobno vesti in se izogibati dejanj, s katerimi se krši 
družbena disciplina, moti gibanje, delo ali razvedrilo 
sodržavljanov ali se zavajajo ti v nedisciplino ali s 
katerimi se ogroža varnost ljudi oziroma premoženje. 

Tako je prepovedano: 
1. kljub opominom se zadrževati v gostinskem 

lokalu po končanem obratovalnem času; 
2. vsako igranje kart in družabnih iger za denar 

na javnih prostorih In v javnih lokalih; 
3. poškodovati ali odstraniti napisne table, dru- 

ge javne znake ali naprave; 
4. ugasniti, poškodovati ali odstraniti svetilko, na- 

mesečno za razsvetlitev javnega prostora; 
5. opustiti popravilo zgradb ali naprav, če ogro- 

žajo premoženjsko ali osebno varnost; 
6. pustiti ob javnih potih ograjo ali živo mejo 

v takem stanju, da ogroža varnost, ovira promet ali 
kazi zunanje lice, ali postavljati ograjo iz bodeče 
žice ob javnih potih; 

t. z metanjem kamenja ali drugih predmetov 
ogrožati premoženjsko ali osebno varnost; 

•. dražiti ali plašiti živali, če to ogroža javno 
varnost; 

9. poškropiti aH pomazati ljudi ali pročelje stavb 
z brezobzirno vožnjo; 

10. motiti javne shode, zborovanja, sestanke ali 
drage javne prireditve, če dejanje nima znakov sod- 
no kaznivega dejanja Iz 158. člena kazenskega za- 
konika; 

11. puščati živino in perutnino na pašo na tuje 
zemljišče; 

12. hoditi izven potov in stez po travnikih In 
njivah tako, da se škoduje pridelkom; 

18. puščanje vprege na javnem prostoru, ki ni 
posebej za to določen, za dalj kot 20 minut; 

14. ovirati promet na pločnikih ali drugih javnih 
prostorih z zlaganjem kuriva ali drugih predmetov 
preko časa, ki je nujno potreben za odstranitev teb 
predmetov, ali pa tudi sicer uporabljati javni prostor 
za odlaganje kakršnegakoli materiala; 

15. uporabljati javna pota za športne igre. 

IV. VARSTVO ZDRAVJA, SNAGE IN ZUNANJEGA 
LICA NASELIJ 

6. člen 
Prepovedana so vsa dejanja, ki ogrožajo zdravje 

ljudi, nasprotujejo pravilom <w"?p olì kazün zuna- 
njost strnjenih naselij. 

Tako je prepovedano; 
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UVOD ¥ FINANCE 
Avior dr. Jože Pokorn je v tem delu poudaril namen, 

pokazali tiste temelje, ki so skupni vsem vrstam financiranja in 
vsem finančnim panogam. Strokovnjaku naj poveže vse različne 
finančne pojave v enoten finančni sistem, laiku naj razloži pogla- 
vitne pojme in vprašanja iz splošne finančne teorije, študentu 
naj nudi tisto znanje, ki je potrebno kot podlaga za študij financ. 

V uvodnem delu je razčlenjen poiem financ, sledi poglavje 
o narodnem bogastvu in narodnogospodarskem pridelku. Poglavje 
o denarju vsebuje razdelke o splošnem menjalnem pripomočku, 
o meri vrednosti, o vrstah denarja, denarnem prometu in obtoku 
ter pomenu denarja v socializmu. Sledi poglavje o pojmu dohod- 
kov, o izvirnih in prenesenih dohodkih in o narodnogospodarskem 
dohodku. Obsežen je del knjige, ki analizira pojem financiranja 
in razpravlja o posredovanju in posredovalcih financiranja, o 
finančnih organih in finančnih panogah ter finančnih sistemih. 
Naslednje poglavje o finančnih razmerjih obravrjava a) dohod- 
kovna razmerja, in sicer narodnogospodarski dohodek in denarni 
obtok, narodnogospodarski dohodek in družbeni pridelek ter 
družbene preteže narodnogospodarskih dohodkov, ter b) pre- 
moženjska razmerja, in sicer narodno premoženje, lastninske in 
finančne oblike premoženja, splošno ljudsko premoženje, pre- 
našanje premoženjskih naložb In premoženjske bilance. Delo 
zaključuje nauk o financah, kjer je obravnavan predmet in raz- 
členitev finančnih znanosti. 

Knjigo odlikuje lahko tekoč in razumljiv jezik brez nepo- 
trebnih tujk. Danes, ko iščemo novih, lastnih poti pri ustvarjanju 
socializma, še posebno potrebujemo teoretičnega preučevanja 
gospodarskih in finančnih vprašanj. Zato je io delo pomemben 
prispevek k nadaljnjemu spoznavanju finančne znanosti pri nas. 
Strani 150, cena 370 din. 

* 
Od doslej  izdanih  knjig  ima založba »Uradni list LRS« med 

drugimi na zalogi še te publikacije: 

NAJEMNINE IN VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH POSLOPIJ, 
na katero še posebej opozarjamo ljudske odbore, uprave zgradb 
in hišne lastnike. V njej so zbrani pravni predpisi o: najemninah 
in vzdrževanju stanovanjskih poslopij s pregledom pravnih pred- 
pisov, urejenih oo letih. Dodana je tudi razprava o najemninah 
in vzdrževanju stanovanjskih poslopij. Cena 80 din. 

PREDPISI O NAZIVIH IN PLAČAH   USLUŽBENCEV   DRŽAVNIH 
ORGANOV. Cena 245 din. 

ZAKON O OKRAJNIH LJUDSKIH ODBORIH- Cena 58 din. 

ZAKON O VOLITVAH IN ODPOKLICU LJUDSKIH ODBORNIKOV 
LJUDSKIH ODBOROV. Cena 38 din. 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1945—1947. Cena 60 din. 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1949. Cena 55 din- (Za 
leto 1°48 je že razprodan.) 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1950. Cena 120 din. 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1951. Cene 280 din. 

8HEMA ZVEZNIH ORGANOV OBLASTI in 

SHEMA ORGANOV OBLASTI LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE. 
Cena po 10 din. 

STATISTIČNI  REPERTORI)  (D. Vogelnik in M. Blejec). Cena 100 din 

Razglasi in objave 
5252 

Novoimenovanemu švicarskemu 
konzulu v Zagrebu gospodu Geor- 
ges-u Perrin-u, v katerega teritori- 
alno pristojnost spada tudi LR Slo- 
venija, je Državni sekretariat za zu- 
nanje zadeve FLRJ dne 7. IV, 1953 
izdal eksekvaturo pod št. 667. 
Odsek za zunanje zadeve pri Izvr- 
šnem svetu Ljudske skupščine LRS 

Št. III-l 12/52-28 3930 
Z odločbami državnega sekretarja 

za pravosodno upravo LRS z dne 6. 
V. 1932, št. III-112/52-24, III-112/52-25 
in III-l 12/52-26, sta bila postavljena 
za stalna sodna tolmača Petek 
Andrej, v. d. direktorja gimnazije 
v Črnomlju, za angleški jezik in 
Šterbenk Karol, profesor v Čr- 
nomlju, za nemški jezik za območje 
okrožnega sodišča v Novem mestu; 
Vernik Feliks, profesor v Črnom- 
lju, pa je bil razrešen dolžnosti 
stalnega sodnega tolmača za angle- 
ški jezik, ker je za stalno zapustil 
območje sodišča, za katero je bil 
postavljen. 

Te odločbe se objavljajo po 5. čle- 
nu uredbe o stalnih sodnih tolmačih 
z dne 16. II. 1949, Uradni list LRS, 
št. 7/49. 

Državni sekretariat 
za pravosodno upravo LRS 

Sprememba rodbinskega imena 
Št. IV-3768/1-52 7521 

Z odločbo Ministrstva za notranje 
zadeve LRS, št. IB-3768/1-52 z dne 
13. avgusta 1952 je bila na podlagi 
21. člena zakona o osebnih imenih 
dovoljena sprememba priimka Zaje 
Stanislava, roj. 14. XI. 1927 v Mela- 
vi, okraj Maribor okolica, v priimek 
»Mark o«. 
Ministrstvo za notranje zadeve LRS 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vptsi 
8?8. 

Besedilo: Trgovsko podjetje >Pe- 
nonljac, Ljutomer. 

Poslovni predmet: Trgovina i 
knjigami, šolskimi in pisarniškimi 
potrebščinami na drobno. 

Ustanovitelj: OLO Ljutomer, od- 
ločba št. 1536/1 z dne 7. IV. 1953. 

Podjetje ima poslovalnico: Pano- 
nija Ljutomer, Ormoška cesta 4. 
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Odgovorni poslovodja je Beg Ju- 
li Jana. 
OLO Ljutomer, odd. za gospodarstvo 

dne 12. maja 195V 
Št. 1536/2-53 4065 

879. 
Besedilo: »Petrič Božidar« državni 

obrtni mojster, modno krojaštvo, 
Maribor, Glavni trg 5. 

Poslovni predmet Opravljanje 
obrti krojaštva moških oblek. 

Podjetje je ustanovil: MLO Ma- 
ribor, odločba Št. 1176/3-53 z dne 31. 
III. 1953. 

Gospodarski upravni organ je: 
Svet za gospodarstvo MLO Maribor. 

Za podjetje podpisujeta: 
Petrič 1 Božidar, državni obrtni 

mojster, poslovodja, podpisuje sa- 
mostojno, v okviru zakonitih dolo- 
čil in pravil podjetja Petrič Frida, 
knjigovodja, ki podpisuje poleg po- 
slovodje listine denarnega, mate- 
rialnega, kreditnega in obračunske- 
ga pomena. 

MLO Maribor, 
odd.  za  gospodarstvo 

dne 24. aprila 1953. 
Pov  II 4/51 1980 

880. 
Besedilo: Krajevno podjetje »Kra- 

jevni mlin«, Beltinci. 
Poslovni predmet: Mletje žitaric 

za trgovino in privatnike. 
Ustanovitelj in gospodarski vodi- 

telj; KLO Beltinci. 
Za podjetje podpisujejo: 
Toplak Franc, mlinar in poslo- 

vodja, Zadravec Ivan, strojnik, in 
Verban  Jože, knjigovodja. 

OLO Murska Sobota,' 
poverjeništvo za finance 

dne 10. aprila 1952. 
Št. 3209/1-1952 3661 

881. 
Besedilo: Občinsko podjetje »Re- 

mont«, Grad. 
Poslovni predmet: Vsu gradbena, 

tesarska in pleskarska dela pri grad. 
benih  in   remontnih  interesentih. 

Ustanovitelj in gospodarski vo- 
ditelj: Obč. LO Grad, odločba štev. 
232/1-53 z dne 15. IV. 1953. 

Za podjetje podpisuje: 
Kovač .Franc, poslovodja, listine 

finančnega pomena sopodpisuje po 
47. členu szdgp Gjergjek Rudolf, 
računovodja. 

OLO Murska Sobota, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 13. maja 1953. 
Št II. 4260/2-53 4074 

882. 
Besedilo: Občinska gostilna, Žu- 

žemberk. 
Poslovni predmet: Priprava in 

prodaja jestvin ia pijač. 
Ustanovitelj in gospodarski vodi- 

telj; Obč. LO Žužemiertk, odločba 
8t. 267/1 z dne 16. IV. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Globokar Edvard, ( upravnik, v 

vseh zadevah, skupaj z njim J.arc 

Franc, predsednik Obč. LO, po pia» 
rilih podjetja. 

OLO Novo mesto, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 27. aprila 1953. 
Št II-4034/1-53 1943 

883. 
Besedilo: »Elan«, • tovarna šport- 

nega orodja Zgoša, p. Begunje. 
Poslovni predmet: Proizvodnja 

športne in telovadne opreme. 
Ustanovitelj podjetja: Predsedstvo 

vlade LRS, odločba št. 518 z dne 
7. XI. 1950; podjetje je prešlo pod 
operativno upravno vodstvo Fizkul- 
turne zveze Slovenije po zapisniku 
z dne 22. XII. 1950. 

Gospodarsko    upravno    vodstvo: 
Fizkulturna zveza Slovenije. 

Za podjetje podpisujeta: 
Finžgar Rudi, direktor, skupaj z 

njim Stroj  Niko, računovodja, vse 
listine. 

• OLO Radovljica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 29. aprila 1953. 
Št. 1821/1-53 1954 

Spremembe 
884. 

Besedilo: Keramična industrija 
Liboje, Liboje pri Celju. 

Izbriše se špacapan Anton in 
vpiše: 

Stegu   Rado,   direktor,   ki   podpi- 
suje samostojno, v obsegu zak. po- 
oblastil • pravil podjetja. 

Državni   sekretariat  za  proračun 
in drž. administracijo LRS, 

dne 23. aprila 1953. 
Št. [II-326/3-1953 4002 

885. 
Besedilo: Kemična tovarna, Dom- 

žale. 
Izbriše se Zaje  Franc in  vpjše 
Badovinac "Milan, direktor, ki "pod- 

pisuje   samostojno,   v   obsegu   zak. 
pooblastil  in  pravil  podjetja. 
Državni   sekretariat  za  proračun 

in  drž. administracijo LRS, 
dne 24, aprila 1953. 

Št. III-427/1-1953 4003 
886. 

Besedilo: »Gradbeni material«, 
Ljubljana. 

Pri že registriranem Tutta Rajku 
se vpiše, da kot namestnik direk- 
torja podpisuje v odsotnosti direk- 
torja, v istem obsegu.    . 

Vpiše. se 
Troha Eva, namestnik gl. računo- 

vodje, ki sopodpisuje v odsotnosti 
gì. računovodje, v iste. , obsegu. 
Državni   sekretariat za  proračun 

in drž. administracijo LRS, 
dne 27. aprila 1953. 

Št. 439/1-1953 4006 
887. 

Besedilo: »Geodetski zavod« v 
Ljubljani. 

Zavod je z odločbo vlade LK Slo- 
venije, št. II-663/1-52 z dne 24. VII. 

1992   postal   ustanova   s   samostoj- 
nim finansiranjem. 
Državni sekretariat za proračun 

in drž. administracijo LRS, 
dne 30. aprila 1953. 

Št 111-453/1-1953 4008 
888. 

Besedilo: Tovarna glinice in alu- 
minija, Strnišče. 

Besedilo odslej: >Tovaxna glinice 
in aluminija Borisa Kidriča« v Ki- 
dričevem. 
Državni  sekretariat  za  proračun 

in drž. administracijo LRS, 
dne 5. maja 1953. 
Št III-436/2-1953 4009 

889. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Slo- 

venija avto«, Ljubljana. 
Besedilo odslej: Uvozno in trgov- 

sko podjet;e Slovenija avto. 
Poslovni predmet: odslej: Trgovi- 

na z motornimi vozili in kolesi in 
njih delj  na debelo in na drobno, 
uvažanje motornih vozil in njihovih 
rezervnih delov, avtomobilskih gum, 
električnega materiala za motorna 
vozila,   specialnega  avtomobilskega 
orodja kakor tudi avtomehaniškega 
orodja in pribora. 
Državni  sekretariat za  proračun 

in drž. administracijo LRS, 
dne 11. maja' 1953. 

Št. III-480/1-1953 4100 
890. 

Besedilo: »Gostinstvo I. rajona«, 
Ljubljana, Wegova 2. 

Z odločbo MLO gl. mesta Ljub- 
ljane, Preds št. 141/52 z dne 23. 
aprila 1952 je prenehalo podjetje z 
dnem 1. aprila 1952 obstojati In je 
na podlagi odločbe Odd. za gospo- 
darstvo MLO gl. mesta Ljubljane, 
G-št. 1700-1/1952 z dne 18. VII. 1952 
preš'o v likvidacijo. 

Besedilo odslej: »Gostinstvo I.ra- 
jona«, Ljubljana v likvidaciji. 

Za   podjetje  v Jikvidaclji   podpf 
Jejo:   Vaks "_ 

direktorja  Mestne   tiranilnice   ljub' 
sujeto: <selj   Bojan,    pomočnik 

Ijanske, Ljubljana predsednik, Sa- 
jovic Fedor, računovodja gostinske- 
ga podjetja »šestica«, Ljubljana in 
Modrijan Franc, uslužbenec pod- 
jetja »Gostinstvo I. rajona«, Ljub- 
ljana, člana likvidacijske komisije. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 27. aprila 1953. 
G-Št.3087/53       .        1961 

891. 
Besedilo:  >Slovenijaspori«,  Ljub- 

ljana, Titova 18. 
Izbrišeta se Zaje Danilo in Biažič 

Anton ter vpišeta: 
Bahovec   Anton,   računovodja,  ki 

sopodpisuje  listine  finančnega  po- 
mena, in Hočevar Jože,   kalkulant 
ki  podpisuje   v   odsotnosti   računo- 
vodje, v istem obsegu. ' 

MLO glavnega mesta Ljubljano, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 8. maja 1953. 
G-li. 3312/53 4071 
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•••. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »So- 

kol«, Ljubljana, Gornji trg 4. 
Izbriše se Zurman Marija ter vpiše 

Hribar Svetozar, računovodja, ki so- 
Podpisuje listine po 47. členu szdgp. 

Sedež je odslej: Ljubljana, Cirfl- 
Metodova 18. 

MLO glavnegu mesta Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 11. maja 1953. 
G-št. 3345/53 4073 

893. 
Besedilo: »Delikateso«, Ljubljana, 

Mačkova 1. 
Sedež podjetju je odslej: Ljub- 

ljana,  VVolfova 8/1. 
Švigelj     Antonija,     računovodja 

Podietja, je spremenila priimek in 
se bo odslej  podpisovala s priim- 
kom Jurman. 

MLO glavnegu mesta Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 15. maja 1953. 
•"-št. 3408/53 4109 

894. 
Besedilo: Lesno predelovalno pod- 

ietje, Celje. 
Besedilo odslej: Lesno podjetje, 

Celje. 
Poslovni predmet: Odkup in na- 

kup okroglega in rezanega lesa. 
Predelava lesa na žagi ter prodaja 
o* drobno in na debelo. Vse dose- 
danje poslovalnice se ukinejo. Se- 
dež podjetja je odslej: Celje, La- 
va 7. 
MLÒ Celje, odd. za gospodarstvo 

dne 23. aprila' 1953.     • 
Št. H-3306/1-53 1883 

895. 
Besedilo: »Krojaštvo« Občinskega 

LO Vransko. 
Št.   11-1/175-1953 1927 

Besedilo. »Mizarstvo« Občinskega 
LO Vransko. 

št. U-l/178-1953 1929 
Besedilo: »Otroška restavracija« 

KLO Vransko. 
Št. U-l/174-1933 1926 

Besedilo: »Soboslikarstvo« Občin- 
skega LO Vransko. 

Št. 11-1/176-1953 1928 
Podietja so z odločbo Obč. LO 

Vransko, št. 304/53 z dne 28. II. 1953 
Prešla v likvidacijo. 

Za podjetja v likvidaciji podpi- 
sujejo: Jurak Maks, šlndelfeld Mi- 
lica In Lajbaher Oton. 

OLO Celje okolica, 
oddelek  za gospodarstvo 

dne 21. aprila 1953. 
896, 

Besedilo: »Tovarna kovinskih iz- 
delkov in livarna«, Vitanje-Slove- 
ttlja. 

Izbriše  se  Kos  Edvard  in   vpiše 
Kraljic Ivan, direktor, ki podpi- 

suje  po   zakonitih   pooblastilih  in 
pravilih podjetja. 

OLG Celje okolica, 
oddelek  za  gospodarstvo 

dne 6. maja 1953. 
Št IM/230-1953 4051 

897. 
Besedilo: Občinsko podjetje »Pe- 

karna«, Višnja gora. 
Izbrišejo se Novak frane, Lokar 

Jože in Zupančič Slavko ter vpišeta 
Bartol Jože, poslovodja, in Kerin 

Anka, knjigovodja. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek  za  gospodarstvo 

dne 24. aprila 1953. 
Št. VII 24/145-1953 4035 

898. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Koč- 

na«, Kamnik. 
Izbriše se Repanšek Puvla in vpiše 
Berdajs Jože,  računovodja. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek  za  gospodarstvo 

dne 5. maja 1953. 
Št.   VIl-24/Ì 13-1953 4097 

899. 
Besedilo:   Mestna  žaga,   Kamnik. 
Izbrišejo se Iskra Julij, Plahutnik 

Anton, Meteln Drago, Brvar Ivanka 
in Krapež Julči ter vpišejo: 

Ponikvar Slavko, upravnik, Burja 
Anton, namestnik upravnika, Bra- 
tuš Ksenija računovodja, in Cer- 
kvenik Anica, namestnik računo- 
vodje. 

Št.   VII.  •24/1+8-1953 4093 

Besedilo: Mestno prevozništvo, 
Kamnik. 

Izbrišejo se Iskra Julij, Bcrvar 
Ivanka, Plahutnik Anton, Krapež 
Julči  in   Meteln   Drago  ter   vpišejo 

Ponikvar Slavko, upravnik, Slter 
Ludvik, namestnik, Bratuš Ksenija, 
računovodja, in Cerkvenik Anica, 
namestnik. 

Št.   VU-24A47-1953 4094 
OLO Ljubljana okolica 

oddelek  za gospodarstvo 
dne 9. maja. 1953. 

900. 
Besedilo: Trgovina združenja sle- 

pih Maribor, Gosposka 24. 
Izbrišeta se Novak Milan in Gra- 

dišar Jože ter vpišet*. 
Križnik Marija, knjigovodja, ki 

podpisuje poleg predsednika vse li- 
stine denarnega, materialnega, obra- 
čunskega in kreditnega pomena, in 
Sitar Jakob, tajnik, ki podpisuje v 
istem obsegu kot predsednik, s po- 
sebnim   njegovim   pooblastilom. 

MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 
dne 16. marc.   1953. 

Po v št. U 4/37, 1992 
901. 

Besedilo: »Glasbila«, Maribor (Slo- 
venska 8). 

Izbriše se Gonza Jože in vpiše 
Dajčer Ivan, poslovodja, ki pod- 

pisuje  samostojno,  v okviru zako- 
nitih določil In pravil podjetja. 

MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 
dne 3. marca 1953. 

Pov   St.   II-4/30 1990 

902. 
Besedilo: Trgovsko podjetje s 

tekstilom in galanterijo »Dom« (Ma- 
ribor, Gosposka 18). 

Vpiše se obrat: Bife Maribor, Go- 
sposka 18. 
MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne 24. aprila 1953. 
Pov II 4/49 1982 

903. 
Besedilo: Mestno podjetje »Obla- 

čila-:, Slovenska Bistrica. 
Podjetje je 2. III. '953 prenehalo 

s poslovanjem in prešla v likvida- 
cijo. Za podjetje v likvidaciji bodo 
podpisovali: f, -dsednik komisije 
Tajnik Milojko, in člana Remec 
Angel ter Stancr Franc. 

OLO  Maribor okolica, 
oddelek  za  gospodarstvo 

dne 22. aprila 1953. 
Št. II-2206/2-53 1890 

•04. 
Besedilo: Krajevno podjetje »Kra- 

jevni mlin« v Beltincih. 
Besedilo odslej: Občinsko pod- 

jetje »Mlin«, Beltinci. 
OLO Murska Sobota, 

oddelek  za  gospodarstvo 
dne 29. septembra 1952. 

Št. II. 1369/2-52 8132 
905. 

Besedilo: Državno trgovsko pod- 
jetje   »Potrošnik«,   Murska   Sobota. 

Izbriše »e Lrl Cìeza kot šef ko- 
merciale in vpiše 

Hojcr Ernest, šef komerciale ter 
Kri Geza, kot pomočnik šefa ko- 
merciale. 

OLO Murska Sobota, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 28. aprila 1953. 
Št. II. 3968/2-53 1940 

906. 
Besedilo: »Opekarna Puconci«, 

Puconci. 
Vpiše so 
Kuhar Rudolf, ki sopodplsuje sku- 

paj z upravnikom podjetja. 
OLO Murska Sobota, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 11. maja  1953. 

Št. II 4049/1-53 4054 
907. 

Besedilo: Občinski mlin, Serdica- 
Rogašovci. 

Besedilo odslej: Občinski mlin in 
žaga, Serdica-Rogasovci. 

Poslovni predmet odslej še: Ža- 
ganje lesa, hlodovine v deske in 
drug lesni material, za državni, za- 
družni in privatni sektor. 

OLO Murska Sobota, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 12. maja 1953. 
Št. II 4329/1-53 406« 

908. 
Besedilo;   Restavracija   »Pr5  sej- 

mišču«, Ptuj. 
Izbriše se Ljubeč Konrad m vpiše 
Lovrenc Anton, upravnik. 

OLO Ptuj, odd. za  gospodarstvo 
dne 4. maja 1953. 
Št. •12-1471/3-53 4016 
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90•. 
Besedilo: Mestna lekarna, Ormož. 
Vpiše se 
Vipavec   Ivanka,   knjigovodja,   ki 

sopodpisuje  listine  denarnega,  ma- 
terialnega, obračunskega in kredit- 
nega pomena. 

OLO Ptuj, odd. za gospodarstvo 
dne 8. maja  1953. 
Št. 11/12-1580/2-53 4053 

910. 
Besedilo: Krajevno gostinsko pod- 

jetje »Hotel Hom«, Podhom. 
Izbrišejo se Klinar Matija, žvan 

Anka, Vogelnik Franc in Ogris Kri- 
•pin ter vpišeta 

Rekelj Anton, upravnik, in Repe 
Ianko v. d. tajnika Obč. LO Gorje, 
i podpisujeta skupaj. 

OLO Radovljica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 12. marca 1953. 
Št.   1763/1-52 1547 

911. 
Besedilo: Mestno gostinsko pod- 

jetje »Park hotel«, Bled. 
Izbriše se Knafli'5 Anton in vpjše 
Kunčič  Anton,  direktor,  ki  pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zakon- 
skih pooblastil in  pravil  podjetja. 

OLO Radovljica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 9. maja 1953. 
Št. 869/255/6-53 4057 

912. 
Besedilo: Tovarna igel, Kobarid, 
Izbriše se Ukmar Branko in vpiše 
Panjtar Jožko, direktor,  ki pod- 

pisuje z istimi pooblastili. 
OLO Tolmin, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 28. aprila 1953. 

Št. •4-36/68-53 4000 
913. 

Besedilo: Krajevne brivnlce, 
Hrastnik. 

Izbrišejo se Kraus Jože, Zupan 
Ivanka in Gole Marija ter vpišejo 

Grajner Janez, poslovodja, Flajs 
Milka, brivska pomočnica, Lisac Ro- 
zalija knjigovodja, ki podpisujejo 
v okviru zakonskih pooblastil. 
OLO Trbovlje, odd. za gospodarstvo 

dne 9. maja  1953. 
Št.  2773/1-1953 4049 

Izbi Isl 
914. 

Besedilo: Okrajno podjetje »Mle- 
kopromeU, Ljutomer. 

Ker je bilo ukinjeno z odločbo 
OLO Ljutomer, št. 1-809/1 z dne 
17. •. 1953. 
OLO Ljutomer, odd. za gospodarstvo 

dne 5. maja 1953. 
Št. II 809/3-53 4022 

915. 
Besedilo: Občinska žaga, Serdica- 

Rogašovci. 
Zaradi spojitve z Občinskim mli- 

nom, Serdica-Rogašovci. 
OLO Murska Sobota, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 12. maja 1953. 

Št. II 4329/1-53 4061 

916. 
Besedilo: Trgovsko podjetje za- 

družnega sklada, Ilirska Bistrica. 
Ker se je združilo z državnim tr- 

govskim podjetjem »Preskrbac, se- 
daj  »Snežnik«. 
OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 

dne 11. marca 1953. 
UP-št. 96/52 1611 

917. 
Besedilo: Avtoprevozniško pod- 

jetje, Šmartno ob Paki. 
Št.   64/35-53 1803 

Besedilo: Okrajni magazin, Šmart- 
no ob Paki. 

Št.  64/34 1789 

Podjetji se izbrišeta zaradi uki- 
nitve poslovanja. 

OLO Šoštanj, odd. za gospodarstvo 
dne 1*. aprila 1953. 

918. 
Besedilo: Lekarna Tolmin. 
Ker je z odločbo OLO Tolmin, 

št. 1-18/4-1-1953 <- dne 17. I. 1953 po- 
stalo ustanova s samostojnim finan- 
siranjem. 
OLO Tolmin, odd. za gospodarstvo 

dne 11. maja 1953. 
Št.   II/4-%/78-53 4070 

Registei 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

Vpisi 
919. 

Besedilo: Otroški vrtec »Savska 
tiolonija«, Ljubljana, Savska lh 

Naloge ustanove so: Javno pro- 
svetno delo, vzgoja predšolskih ln< 
šolskih otrok v starosti od 3. do 14." 
leta v skladu s cilji socialistične 
družbe, skrb za njihov zdrav telesni 
razvoj ter nuditi šolskim otrokom 
pogoje za učenje. Sprejema prven- 
stveno otroke zaposlenih mater ter 
jih oskrbuje z delno prehrano. 

Organ, pod katerega vodstvo 
spada ustanova: Svet za prosveto in 
kulturo MLO glavnega mesta Ljub- 
ljane. 

Ustanovitelj ustanove: MLO gl. 
mesta Ljubljane, odločba Tajn Št. 
116/53 z dne 15. I. 1953. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 29. aprila 1953. 
G-Št 3128/53 1959 

920. 
Besedilo: Ekonomija Lava, Celje. 
Naloge  ustanove: Vzgajanje ple- 

menske  živine ter   proizvodnja in 
prodaja kmetijskih proizvodov. 

Ustanovitelj in organ za splošne 
naloge ustanove: MLO Celje, odloč- 
ba št. 5374/2 z dne 14. IVi 1953. 

Za ustanovo podpisujejo: 
Maslo Drago, v. d. ravnatelja, sa- 

mostojno, v okviru zakonitih določb 
in pravil ustanove, ter Braček Emilf 
knjigovodja ki sopodpisuje vse li- 
stine finančnega značaja. 
MLÒ Celje, odd. za gospodarstvo 

dne 27. aprila 1953. 
Št. 11-3374/2-53 1953 

921. 
Besedilo: Vrtnarska šola, Medlog. 
Naloge ustanove; Vzgo'a učencev 

za kvalificirane vrtnarje v dveletni 
šoli. proizvodnja in prodaja kme- 
tijskih proizvodov ter umetno in 
okrasno vrtnarstvo. 

Ustanovitelj in organ za splošne 
naloge ustanove: MLO Celje, od- 
ločba št. 3374/3      dne  14. IV   1953. 

Za ustanovo podpisujejo.- 
Ing. Ogner Janez, ravnatelj, sa- 

mostojno, v, okviru zakonitih do- 
ločb in pravil ustanove, ter Lavren- 
čič Majda, knjigovodja, ki sopod- 
pisuje vse listine finančnega po- 
mena. 
MLO  Celje, odd.  za  gospodarstvo 

dne 11. maja  1953. 
Št.  •-3374/3-53 4056 

922. 
Besedilo: Prešernovo gledališče, 

Kranj. 
Naloge ustanove: Dviganje In šir- 

jenje kulture oz. dramske umetno- 
sti z uprizarjanjem gledaliških iger 
in drugih kulturno-prosvetnih prire- 
ditev na območju mesta Kranj. 

Ustanovitelj: LO mestne občine 
Kranj, odločba št. 2984 z dne 4. IX. 
1952. 

Ustanova spada pod upravo sveta 
za kulturo in prosveto LO MO 
Kranj. 
LO MO Kranj, odd. za gospodarstvo 

dne 24. aprila 1953. 
Št, 2984 1906 

923. 
Besedilo: Okrajna lekarna, Gor- 

nja Radgona, Kerenčičcva 7. 
Poslovni predmet: Oskrbovanje 

prebivalstva z zdravili in zdrav; 
stvenimi pripomočki ter sanitarnimi 
predmeti. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: OLO Ljutomer, odločba štev. 
1796/1 z dne 7. IV. 1953. 

Za ustanovo podpisujeta: 
Mr. Renko Marija, upravnik, sa- 

mostojno, v obsegu zakonitih po- 
oblastil in pravil ustanove, Novak 
Mira, farmacevtski pomočnik, v od- 
sotnosti upravnika, z istimi poobla- 
stili. 
OLO Ljutomer, odd. za gospodarstvo 

dne 11. maja 1953. 
Št.  •-2119/1-53 4067 

924. 
Besedilo: Kino, Mežica. 
Poslovni predmet: Predvajanje 

filmov. 
Ustanovitelj: Obč. LO Mežica, od- 

ločba z dne 20, HI. 1953, 
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Za ustanovo podpisujejo: 
Vončina Rajko, upravnik,  Vončt- 

Oa    Terezija,    blagajnik,     Prosen 
Marko. 

OLO Slovenj Gradec, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 5. maja 1953. 
Št. 13/V-187/108-58 4041 

995. 
Besedilo: Lekarna, Tolmin. ' 
Poslovni predmet: Oskrbovanje 

prebivalstva z zdravili in zdravstve- 
nimi pripomočki. 
, ustanovitelj: OLO Tolmin, odloč- 
be št. 1-18/4-152 z dne 17. I. 1953. 

Gospodarski voditelj: Svet za 
ljudsko zdravstvo in socialno politi- 
ko pri OLO Tolmic. 

Za ustanovo podpisujeta: 
Žešlin Ljudmila, upravnik, in Kuk 

Angela, knjigovodja. 
OLO Tolmin, odd. za gospodarstvo 

dne 11. maja 1953. 
Št. •4-72/14-53 4069 

986. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo, 

*K»t na Soci. 
Naloge   ustanove   so:    Predvsem 

Kgozdovanje. gojitev, varstvo, ure- 
nje ter izkoriščanje gozdov na 

gozdno gospodarskem območju z 
Jezdnimi upravami Bovec, Idrija, 
"tedmeja in Trnovo. 
„ Ustanovitelj: Vlada LRS, odločba 
*1. •-136/1-53 z dne 31. I. 1953. 

Ustanova spada pod  vodstvo go- 
spodarskega sveta vlade LRS. 
OLO Tolmin, odd. za .'gospodarstvo 

dne 12. 'maja !-•953.- 
Št- II/4-72/12-33 'r '     4068 

Zadružni registei 

107. 
Vpisi 

Besedilo: Trgovsko podjetje Okraj- 
ne zadružne zveze Celje »Vino«, Ce- 
lje. 

Poslovni predmet: Odkup in pro- 
dam alkoholnih pijač, žganj ekuhe. 
polnjenje steklenic vina in žganja. 

Za podjetje podpisujeta: 
Naglav Jurij, direktor, Celje in 

Suènik   Anica,  računovodja,  Celje. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 8. maja 1953. 
.. Zadr VI 163/17 5056 
308. 

Besedilo: Trgovsko podjetje Okraj, 
ne aadrnžne zveze, Celje. 

Poslovni predmet: Odkup in pro- 
zia kmetijskih pridelkov, proizvo- 
9** lesa in njegovih proizvodov, 
»lavne in plemenske živine. Prede- 
nje in nabavlja meso in njegove 
Proizvode na debela In drobno, od- 
Qy* v ta namen poslovalnice na 
območju OLO in MLO Celje. Zala- 
8* vse sektorje s semenjem, umetni- 
m» gnojilj in reprodukcijskim ma- 

terialom, orodjem, opremo i stroji 
in s strojnimi napravami, prodaja 
na debelo industrijsko blago člani- 
cam, posreduje uvozno trgovino za 
večjo mehanizacijo in gospodarsko 
krepitev KDZ, zadružnih etonomij, 
kmetijskih zadrug in državnih po- 
sestev. 

Za podjetje podpisujeta: 
Steblovnlk Edo, direktor, CeHe, in 

Rojs   Drago,    računovodja,   Celje, 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 11. maja 1953. 
Zadr VI 165/16 5057 

?09. 
Besedilo : Kmetijsko posestvo hme- 

ljarskega instituta OZZ Celje v 
Žalcu. 

Poslovni predmet: Kmetijska pro- 
izvodnja in prodaja lastnih pridel- 
kov. 

Direktorja in računovodjo imenu- 
je upravni odbor OZZ Celje. 

Za podjetje podpisujejo: 
ing. Kač Alojz, direktor, Lenko 

Franc, hmeljarski referent, in Ma- 
ček Jožef, knjigovodja, vsi v Žalcu. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 8. maja  1953. 

Zadr VI 165/18 5059 
310. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Laškem. 

Zadruga obsega področje občine 
Laško, Rimske Toplice in Breze ter 
vasi Laška vas. Vel. Gorelce, Mišji 
dol, Razbor, Kujert in deluje po po- 
trjenih pravilih. Ustanovljena je 
bila na ustanovnem zboru 8. III. 
1953. Zadružni delež znaša 1000 din, 
za družinske člane 250 din. Vsak 
zadružnik jamči za obveznosti za- 
druge z lOkratnim zneskom vplača- 
nega deleža. Upravni odbor sestav- 
lja 11 do 18 cianoiidi,:. 

Člani upravnega'odbora so: 
Pinter Avgust, rudar, Lahomnp, 

Knez Tone, nameščenec, Lahomno, 
Krajne Jože uslužbenec, Lahomšek, 
Stark Valentin, upokojenec. Laško, 
Deželak Franc, poljedelec, Stopče, 
Maček Jože kmet, Šempeter, šuhel 
Ernest, sodar, Krištof, Jančič Anton, 
kmet, Vel. Grahovše, Sejh Jakob, 
kmet, Brodnice, Poteko Martin, 
kmet Jagoče, Košar Mak*, komer- 
cialist, Laško. 

Okrožno sodiače v Celju 
dne 12. maja 1953. 

Zadr VIII 117/i 5061 
Ml. 

Besedilo: čevljarska zadruga z 
omejenim jamstvom v škof ji Loki. 

Na ustanovnem zboru 9. IV, 1953 
je bua zadruga ustanovljena za ne- 
določen čas in deluje po potrjenih 
pravilih. Izvršuje vsa čevljarska de- 
ta z delovno silo svojih članov, 
predvsem na podlagi akorda; na- 
bavlja surovine, material in sred- 
stva za lastno proizvodnjo in pro- 
daja svoje izdelke; dviga strokovni 
nivo svojih članov; sprejema in 
strokovno izobražuje svoje učence 

ter prilagodi svoje delo splošnemu 
državnemu gospodarskemu načrtu. 
Delež znaša 3000 din. člani odgo« 
varjajo za obveznosti zadruge s 15- 
kratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. Upravni odbor sestavlja 5 
do 9 članov. 

Člani upravnega odbora so-. 
Kržišnik Jože, Stara cesta 17, šk. 

Loka, Kržišnik Štefan, Poljanska ce- 
sta 32,  šk. Loka,  Langerholc Jože, 
Partizanska cesta 9, šk. Loka, Ježe 
Franc, čevljarski pomočnik, Bitnje 
115, Ziherl janko, Sv. Duh 60. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 16. maja 1953. 

Zt 6/53 - Zadr VIII101/1    5186 
Spremembe 

312. 
Besedilo: Kmetijska zadruga, Slad- 

ka gora. 
Na občnem zboru 1. III. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila, po kate- 
rih zadruga deluje. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j., Sladka gora. 

Zadruga obsega  področje Sladka 
Pora, del Šmarja pri Jelšah in del 

onikve pri Grobelnem. 
Zadružni delež znaša 500, družin- 

ski delež 200 din. Vsak zadružnik 
jamči za obveznosti zadruge s pet- 
kratnim zneskom svojega enkratne- 
ga deleža. Upravni odbor šteje 6 do 
8 članov. Za zadrugo podpisujeta po 
dva člana  upravnega odbora. 

Izbriše se Medved Janez in vpiše- 
ta nova člana upravnega odbora: 

Grobin Avgust, Sv. Mihael 21, Vr* 
bovšek Alojz, Dolga gora 10, kmeta. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 22. aprila 1953. 

Zadr VII 122 3738 
313. 

Besedilo: Kmetijska »druga, Zi- 
bika. 

Na občnem zboru zadruge 2. II. 
1953 so bila sprejeta nova zadružna 
pravila, po katerih odslej zadrug* 
deluje. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j., Zibika. 

Zadruga obseça naselja: Sv. Jer- 
nej, Pustika, Zibiška vas, škofija, 
Magdalena, št. Janž, Strtenica, 
Bezgovica in del Tinskega. 

Zadružni delež znala 500 din, dru- 
žinski delež 100 din. Vsak zadružnik 
jamči za zadrugo z lOkratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega deleža. 
Upravni odbor šteje 5 do 7 članov, 
Za zadrugo podpisujeta po dva čla-. 
na upravnega odbora. 

Izbrišeta se Stih Alojz In štancer 
rranc ter vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 
. Krivec Franc, Sv. Jeimej 17, Vr- 
bek Janez, Bezgovica 1, Lipnik 
Adolf, Pustike 22 in Pevec Ivan, 
Strtenica 25, kmetje.        ' - 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 5. mata 1953. 

Zadr VII 103 5064 
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314. 
Besedilo: Kmetijska zadruga Sv. 

Lovrenc pri Štorah. 
Na občnem zboru 12. II. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila, po kate- 
rih odslej zadruga deluje. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j., štore. 

Zadruga obsega področje štore, 
Sv. Lovrenc, Svetina, Laška vas, Te- 
harje, Zvodno in Prežin. 

Zadružni delež znaša 1000, dru- 
žinski delež 100 din. Vsak zadruž- 
nik jamči za obveznosti zadruge z 
lOkratnim zneskom svojega enkrat- 
nega deleža. Upravni odbor šteje 7 
do 11 članov. Za zadrugo podpisuje- 
ta po dva člana upravnega odbora. 

Izbrišejo se Mravljak Janez, Klepej 
Franc, Romih Ivan in vpišejo se no- 
vi člani upravnega odbora: 

Mravljak Franc, Sv. Janez 21, 
Kolšek Miha, Svetina, in Bezgovšek 
Roža, Kanjuce 3, kmetje. 

Zadr VII 86 6070 

Besedilo: Kmetijska zadruga, Vi- 
tanje. 

Na občnem zboru 1. •. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila, po- kate- 
rih odslej zadruga deluje. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j., Vitanje. 

Zadružni delež znaša 1000, dru- 
žinski delež 250 din. Vsak zadruž- 
nik jamči za obveznosti zadruge z 
lOkratnim zneskom enkratnega de- 
leža. Upravni odbor ëteje 7 do 14 
članov. Za zadrugo podpisujeta po 
dva člana upravnega odbora. 

Izbrišejo se Oprešnik ••••1, Sev- 
lek Florijan in Jurak Drago ter 
vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Pogladič Gabriel, kmečki sin. Pa- 
ka 23, Rožer Jcžef, kmet, Sp. Dolič 
10, Friškovič Hinko. matičar, Vita- 
nje trg 62. 

Zadr VII 50/11, 5071 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 8. maja 1953. 

315. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j. v Orehovi j ah. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

15. •1. 1953 se izbrišejo Silič Jožef, 
Drufovka Franc, Furlan Vladko, 
Brumat Edi, Žigon Ivan, Rusjan Kri- 
stina in Žigon Alojz, vpišejo pa novi 
izvoljeni 'člajii upravnega odbora: 

Lestan Ivan, Orehovlje 5, predsed: 
nik; Klančič Davorin, Miren 35, Mo- 
zetič Ferdinand, Miren 12, Lestan 
Stanislav, Orehovlje 12, kmetje; Pe- 
trovčič Olga, delavka, Orehovlje 56, 
Saksida Ivan, čevljar, Miren 176, 
Kogoj Milan, Miren 120. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 7. maja 1953 

Zadr VT/43-10 5156 
316. 

Besedilo: Vinogradniška obdelo- 
valna zadruga »Ostri vrh«, Planina 
pri Ajdovščini. 

Po sklepu izrednega občnega zbo- 
ra 26. VII. 1952 je zadruga prešla v 
likvidacijo. 

Besedilo: kakor doslej, s pristav- 
kom >V likvidaciju. 

Likvidatorji so: Petrič Ivan, Pla- 
nina 64, Petrič Jožef, Planina 97, 
Pangerc Anton, Planina 16, Žvokelj 
Ignac, Planina 31, Trbižan Franc, 
Planina 23. 

Zadr VII/197-11 3861 

Besedilo: Kmetijska zadruga na 
Vršnem. 

Na občnem zboru 8. II. 1953 so bila 
sprejeta nova pravila. Besedilo od- 
slej: Kmetijska zadruga z o. j. 
»Krn« na Vršnem. 

Delež znaša 1000, delež družin- 
skega člana zadružnika 100 din. 
Član odgovarja za obveznosti za- 
druge s 5kratnim zneskom vpisane- 
ga enkratnega temeljnega oziroma 
družinskega deleža. Upravni odbor 
sestavlja 7 do 9 članov. 

Izbrišejo se Gregorčič Ivan, Gre- 
gorčič Franc, Šturm Franc, Kutin 
Franc. Vrsno 9 in Kutin Franc, Vrs- 
no 41, vpišejo pa novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Šturm Franc, kmet, Vrsno 29, 
Skočir Leopold, Vrsno 4, Gahršček 
Ivan, Vrsno 11, Rutar Maks, Krn 16, 
Kutin Alojz, Krn 7, Kurinčič Jože, 
Libušnje 8, Sivec Ivan, Libušnje 11. 

Zadr VII 41-17 3865 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 29. aprila 1953. 

Kmetijska      zadruga, 
317. 

Besedilo: 
Cerkno. 

Na občnem zboru 15. III. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z omejenim jamstvom, Cerkno. 
'Osnovni delež znaša 600 din, ne- 

kmetovalci in kmetovalci s 5 ha ob- 
delovalne zemlje vplačajo 1 delež, 
kmetovalci od 5 do 10 ha zemlje 2 
deleža, kmetovalci z več kot 10 ha 
zemlje pa 3 deleže. Delež družin- 
skega člana znaša 250 din. Član od- 
govarja za obveznosti zadruge z 
lOkratnim zneskom vpisanih temelj- 
nih ozir. družinskih deležev. Uprav- 
ni odbor sestavlja 9 do 15 članov. 

Izbrišejo se Bevk Gabrijel, Peter- 
nelj Gabrijel, Podobnik Jože in Ru- 
tar Stanka, vpišejo pa novi izvoljeni 
•člani upravnega odbora: 

Zlatoper Ivan, kmet, Cerkno 20, 
Makuc Julka gospodinja Reka, 
Štravs Andrej, Ravne 22, Seljak An- 
drej, Zakrlž, Hadalin Karol, Zakriž 
28, kmetje; Mlakar Ciril, kočar, Cer- 
kno 65. 

Zadr 1/1-34 5157 

Besedilo: Kmetijska zadruga z. o. 
j., Volge. 

Na občnem zboru 12. IV. 1958 so 
bila sprejeta nova pravila. 

Delež znaša 1000. delež družinske- 
ga člana pa 250 din. Član odgovarja 
za obveznosti zadruge s 5kratnim 
zneskom temeljnega deleža oiir. z 

enkratnim zneskom družinskega de- 
leža. 

Upravni odbor sestavlja predsed- 
nik in 6 do 10 članov. 

Na podlagi sklepov občnega zbora 
Kmetijske zadruge čiginj z dne 20. 
XI. 1952 in občnega zbora Kmetij- 
ske zadruge z o. j. Voice z dne 12. 
IV. 1953, v zvezi z odločbo gospodar- 
skega sveta OLO Tolmin IT/l štev. 
14/139 z dne 30. IV. 1953 se Kmetij- 
ska zadruga Čiginj pridruži tej za- 
drugi. 

Izbrišejo se Gabršček Josip, Jug 
Ciril, Rutar Franc, Bajt Andrej, 
Ipavec Franc in Fon Jožef, vpišejo 
pa novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Konec Anton, kmet, Voice 85, 
predsednik, Fortunat Miha, Voice 84, 
Velikonja Anton, Voice 89, Veliko- 
nja Ivan, čiginj 43, Jug Alojz, Či- 
ginj 11, Rutar Franc, Kozaršče 17, 
Jug Franc, Ušnik 16, Strgar Ivan, 
Rute 26, kmetje. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 8. maja 1953. 

Zadr VI/41-21 5161 
318. 

Besedilo: Elektrostrojnn zadruga 
Podblica-Jamnlk, zadruga z omeje- 
nim jamstvom. 

Na podlagi odločbe OLO Kranj, 
tajništvo za gospodarstvo, št. 2406/1 
z dne 3. IV. 1953 se vpiše: Žaga 
Elektrostrojne zadruge, Podblica- 
Jamnik. 

Zadr III 95/40 3867 

Besedilo^ Kmetijska zadrugo z 
omejenim jamstvom v šmartnem pri 
Litiji. 

Izbrišejo se: Dobravec Anton, 
Mandelj Stane, Mrzelj Jože, Flisek 
Adolf, Hostnik Pavel, Simončič An- 
ton in vpišejo novi članj upravnega 
odbora: 

Penne Ludvik, posestnik, Mala 
Kostrevnica 46, Hostnik Martin, Vin- 
tarjevec 15, Jan Anton, mizar, Za- 
vrstnik, Trčon Franc, logar, Drago- 
ško 2, Flisek Viktor, mesarski moj- 
ster, Ustfe 27, Groznik Anton, po- 
sestnik, Črni potok 7. 

Zadr II 99/42 3866 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, Vnanje 'gorice. 

Na zboru 1. III. 1953 so se spreme- 
nila zadružna pravila v 18. in 32. 
členu. 

Upravni odbor sestavlja 7 do H 
članov. Delež znaša 500 din. 

Izbrišejo se Marinko Anton, Zde- 
šar Anton, Burger Ivan, Brolih An- 
ton, Kermavner Jože, Nartnik Ivana 
in vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Novak Ludvik, kmet, Vnanje go- 
rice 10, Seliškar Ivan, kmet, Vnanje 
gorice 124, Kavčnik Franc, 'čevljar, 
Vnanje gorice 101, Kavčnik Valen- 
tin, tesar, Vnanje gorice 69, Rakovec 
Štefan, kmet, Vnanje gorice 35, De- 
bevc Filip, kmet, Vnanje gorice 26, 
Marinko  Ferdinand,  kmet,  Vnanje 
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gorice 7, Vampelj Ivan, pos. sin, 
Vnanje gorice 124, Marinko Anton, 
kmet, Vnanje gorice 4, Pezdir An- 
ton, kmet,  Vnanje gorice 13. 

Zadr VI 2/2 3868 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga »Mladi vrh« v Podobenem. 
Izbrišejo se člani: Dolenc Jože, 

Štibelj Lovro, Mrak Jakob, čadež 
Anica, Kisovec Janez in vpišejo 
novi člani' upravnega odbora: 

Pustavrh Marija, kmečka delavka, 
Zakobiljek   5,  Peternelj   Frančiška, 
kmečka delavka, Delnice 21, Bene- 
dik Jakob, kmet, Jazbine 7. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5. maja 1953. 

Zadr VII 5/3 3874 
319. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Cerkljah. 

Na zboru 8. II. 1953 so bila spreje: 
ta nova pravila, po katerih odslej 
zadruga deluje. Upravni odbor iteje 
3 do U članov. 

Izbrišeta se Bolka Alojz in Musič 
Jože ter vpišeta nova člana uprav- 
nega odbora: 

Grošelj Franc, Poženk 15, Zupin 
Tomaž, Pšata 10, kmeta. 

Zadr VT 203/6 5073 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, češnjica pri 
Železnikih. 

Na občnem zboru 1. II. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila, po kate- 
rih odslej zadruga deluje. Delež 
znaša 3.000 din. Upravni odbor šteje 
3 do 11 članov. 

Izbrišejo sé temperie Janko, 
Šmid Valentin, Zupane Anton, Šifrer 
Franc in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Benedičlč Franc, posestnik. Stu- 
deno 13, Kavčič Franc, posestnik, 
Podlonk 1, Čeferin Franc, mizar, 
Češnjica 5, šolar Franc, mizar, 
Selca 46, Luskovec Alojz, elektr. 
monter, Češnjica 32, Gartner Polde, 
mizar, Češnjica 29. 

Zadr VI 45/9 5074 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Godešiču. 

Izbrišejo se Starman Anton, Ku- 
ralt Janez, Krajnik Anton, Avguštin 
Valentin, Čarman Jane;, šturh Kri- 
sta, Križaj Anica in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Alič Janez, Godešič 34, Bobnar 
Miha, Godešič 31, Rant Jože, Reteče 
6, Janko Janez, Gorenja vas 28, po- 
sestniki; Križaj Janez mizar, Gode- 
šič 54, Krmelj Alojzij, železničar, 
Reteče 38, Žagar Valentin, železni- 
•••, Gorenja vas 4. 

Zadr VIII 44/4 5076 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Selcih. 

Na zboru 1. II. 1953 so bila spre- 
jeta nova pravila, pr katerih odslej 

zadruga deluje. Upravni odbor šteje 
3 do 11 članov. 

Izbrišeta se Marek Alojz in Dem- 
šar Marica ter vpišejo novj člani 
upravnega odbora: 

Šmid Valentin, upokojenec, Selca 
52, Štalcer Mirko, Dolenja vas 20, 
Megušar Jože, Dolenja vas 11, Rih- 
taršič Ivan, Lajše 13, kmetje. 

Vpiše se obrat: Žaga Kmetijske 
zadruge Selca. 

Zadr VI 31/9 5075 
Okrožno sodišče v Ljublanj 

dne 8. maja 1Ö53 
320. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Lipovci. 

Zadruga temelji odslej na novih 
pravilih, sprejetih na zboru 2. III. 
1953. 

Izbrišejo se Cigan Štefan, Miholič 
Štefan, Erjavec Štefan in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Baligač Štefan, Mesaric Martin, 
kmeta, škerget Kari, učitelj, Sraka 
Ana, gospodinja, Sraka Martin, 
kmet, vsi v Lipovcih. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 18. aprila 1953. 

Zadr III 48 3594 
321. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Jarenina. 

Zadruga temelji odslej na novih 
pravilih, sprejetih na zboru 29. III. 
1953. 

Izbrišejo se Truntič Franc, Donko 
Mirko, spari Franc, Kapel Jože, 
Gungl Jernej, Rokavcc Rudolf, Za- 
lar Fani, Kolarič Draga in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Fras Lojze, Gačnik, Vlasak Av- 
gust, Gačnik, črnko Just, Jarenin- 
ski vrh, spari Lojze, Jareninski vrh, 
Polanec Alojz, Gačnik, Polančjč 
Jože, Jareninski dol, kmetje. 

Zadr III 94 3833 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Hotiza. 

Zadruga temelji odslej na novih 
pravilih, sprejetih na zboru 25. II. 
1953. 

Izbrišejo se Koroša Mihael, Kra- 
mer Jožef, Olctič Baltazar, Tibaut 
Štefan, Kolarič Franc in vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Matajič Štefan, Tivadar Štefan, 
Horvat Ivan, Horvat Ignac,- Balažič 
Ivan, kmetje v Hotlzi. 

Zadr III 63 3947 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Ribnica na Pohorju. 

Zadruga temelji odslej na novih 
pravilih, sprejetih na zboru 22. III. 
1953. 

Izbrišejo se Vlltužnlk Jožef, Za- 
vršnik Jožef, Mihellč Alojz, Gregi 
Maks, Urh Marija in vpišejo novi 
izvoljeni Člani upravnega odbora: 

Završnik Ivan, Ribnica, Ričnik 
Ivan, Pušnik Jože, Orlica, Ladinek 

Lojze,   Zapečnik   Jože,    Hudi   kot, 
kmetje. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 8. maja 1953. 

Zadr • 85 3948 
322, 

Besedilo: Kmetijska zadruga a 
o. j., Lenart v Slov. goricah. 

Izbrišejo se Budja Alojz, Fras 
Štefan, santi Ivan, Šijanec Ignac, 
Toplak Franc, Damiš Ivan, Kram- 
berger Olga, Murko Franček, Ornik 
Rudolf in vpišejo novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

šuman Franc, upok. Lormanje, 
predsednik; Babic Jožef, kmet, Le- 
nart, podpredsednik; Polanec Lernč- 
ka, Lenart, tajnik; Fras Ivan, Lor- 
manje, Kramberger Franc, šeta ro- 
va, Kraner Ivan, Sp. Porčič, Mlasko 
Jakob, Lenart,' škamlec Ivan, Zg. 
Žerjavci, kmetje; Polanec Ludvik, 
veterinar, Lenart. 

Vpiše se zadružni obrat: Trgovina 
z mesom in mesnimi izdelki na 
drobno v Lenartu, Ptujska 8. 

Zadr U  127 5122 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Pesnica. 

Izbrišejo se Kipa Tomo, Likavec 
Ernest, Sajovic Stanislav, Petrič 
Adolf, Drozg Ivan, Vrčkovnik Ivan, 
Fras Franjo, Vujica Pepca in vpiše- 
jo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Bezjak Mirko, uslužbenec, Harc 
Ivan, miz. pomočnik, Pesnica, Trčak 
Franc, kmet, Jelenče, Flajšaker 
Mirko, uslužbenec, Pesnica, Babic 
Andrej, Eder Ivan, Gačnik, Laufer 
Jože, Pesniški dvor, kmetje; Filipič 
Nada, gospodinja, 'Jelenče. Trčak 
Franc je predsednik, Filipič Nada 
tajnik. Kipa Tomo pa upravnik za- 
druge. 

Vpiše se obrat: Kotarska delav- 
nica. 

Zadr II 101 5123 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Predanovci. 

Zadruga temelji odslej na norih 
pravilih, sprejetih na zboru 14. III. 
1953. 

Izbrišejo se Vitez Štefan, Podle- 
sek Franc, Podlesek Štefan, Janoš 
Franc, Friškovič Franc, Sapoč Franc 
in vpišejo novi Izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Jonoš Franc, Merica Štefan mL, An- 
drejč Ludvik, Vlaj Koloman, Meri- 
ca Štefan st, In Krančič Kari, kmetje, 
Pre<janovci. Sočič Franc je «pred- 
sednik, Janoš Franc podpredsednik 
In Merica Štefan ml. tajnik odbora. 

Zadr III 30 5129 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Trojica v Slov. gor. 

Zadruga temelji odslej na novih 
pravilih, sprejetih na zboru 30. III. 
1953. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j., Gradišče v Slov. goricah. 
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Izbrišeta se Heric Stanko, Perko 
Ivan in vpišeta nova izvoljena člana 
upravnega odbora: 

Pihlar Franci kmet, Gor. Veriane,- 
Bunderla Rudolf, upravnik Okraj, 
posestva Osek. Zavernik Avgust je 
predsednik odbora. 

Zadr III 98 5124 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 13. maja 1953. 
323, 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j. v Sinjem vrhu. 

Na občnem zboru 1. III. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila, po kate- 
rih odslej zadruga deluje. 

Članski delež znaša 1.000 din z 
lOkratnlm jamstvom. 

Izbrišejo se Žalec Matija, Horvat 
Viktor, Žagar Ivan ml., Fortun Ma- 
tija, Žalec Ivan, Horvat Peter, Žalec 
Jože in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Žalec Matija, Sinji vrh 14, Žalec 
Ivan, Sinji vrh 21, Žagar Ivan. Da- 
rnel j 5, špehar Silvo, Draga 15. For- 
tun Ivan, Draga 7, Horvat Franc, 
Daljne njive 1, Štravs Tine, Špehar- 
i'i 8, kmetje, Madronič Peter, cestar, 
)pljne njive 12. 
Upravni   odbor   sestavlja   5 do 9 

članov. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 6. maja 1953. 
Zadr III 131/6 3924 

324. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Preloki. 
Na občnem zboru so bila spreje- 

ta nova pravila. Zadruga deluje od- 
slej po novih pravilih. Clanski delež 
znaša 1.000 din z tokratnim jam- 
stvom. 

Izbrišejo se: Novak Stanko, Iva- 
nuš Milko, Miketič Jože, Radovič 
Franc ter vpišejo novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

Starešinič Jože, kmet, Videne 17, 
Plut Alojzij, kmet, Preloka 18, Sta- 
rešinič Angela, delavka, Preloka 58, 
Dragičevič Peter, kmet, Milici 15, 
ČadoniČ Marko, delavec, Grduni 2. 

I'pravni odbor sestavlja 7 do 11 
Čl-il :iO.V. 

Upravičeni   za   podpisovanje   za- 
druge so: Plut Alojzij, Kozan Fani 
in Simčič Miko, cestar, Preloka 1. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 7. maja 1953, 
Zadr •188/3 3926 

5251 • . 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Leekovcn pri Krškem. 
Ma občnem zboru 35. I. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. Zadruga 
deluje odslej po novih pravilih. 
Članski delež znaša 500 din. Kmetje 
do 5 ha skupne'zemlje vplačajo en, 
kmetje nad 5 ha zemlje dva osnov- 
na deleža. Delež družinskega 'članu 
zadružnika znaša 100 din. člani od- 
govarjajo za obveznosti zadruge z 

tokratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega ozir. družin- 
skega deleža. 

Izbrišejo se Vahčič Anton, Pacek 
Jože, Grebene Anton, Strgar Franc, 
Pacek Slavko, Voglar Leopold, Meke 
Alojzij, Žičkar Jože in pooblaščenca 
za sopodpisovanje Vahčič Anton in 
Strgar Franc ter vpišejo novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Mlakar Jože, Gorenja vas 16, 
Vovko Vinko, Leskove«- 41, Svetec 
Pavel, Leskovec 20, Longo Avgust, 
Vel. Podlog 38, Vodopivec Anton, 
Velika vas 8, Voglar Anton, Selce 5, 
Dime Vinko, Senuše 13, kmetje in 
upravnik zadruge Petan Zdravko, 
komercialist, Leskovec 145. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 11 
članov. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 9. maja 1953. 
Zadr III 53/7 3999 

326. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Brestanica, 
prej Rajhenburg. 

Na občnem zboru 22. II. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila. Zadruga 
deluje odslej po novih pravilih. 
Članski delež znaša 500 din, družin- 
ski delež člana zadružnika 100 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge 
s 5kratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega ozir. družin- 
skega deleža. 

V upravni odbor, ki ga sestavlja 
7 do 11 članov, so ponovno izvoljeni 
dosedanji 'člani  upravnega odbora. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 12. maja 1953. 
Zadr II 83/11 5131 

Izbrisi 
327. 

Besedilo:   Potrošniška   zadruga  z 
o, j. v Ajdovščini v likvidaciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
Zadr VI/10-14     ,       5154 

Besedilo: Kmetijska zadruga v Či- 
ginju. 

Zaradi pridružitve h Kmetijski 
zadrugi z o. j. Voice. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 8. maja 1953. 

Zadr VII/17-30 5221 
328. 

Besedilo: Kmetijska strojna za- 
druga. Novo mesto. 

Ker se je spojila s Kmetijsko za- 
drugo z o. j. v šmihelu. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 25. aprila 1993. 

Zadr I 7/9 3W7 

Obratni predmet: Izvrševanje go- 
stilniîarske obrti. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 8. maja 1953. 

Zt  10/53-2 3923 

Trgovinski register 

Razglasi sodišč 
• ——•-- - T "N j 

Vpisi m. 
Besedilo: »Gostilna Skvarča An- 

ton (Podkraj). 
Imetnik: Skvarča Anton, Podkraj 

it 84. 

Oklic o skrbnikih in razpravah 
Postavljeni skrbniki bodo v tozbab za- 
stopali tožence, katerih bi val 156 e ni zna- 
no, na njihovo " e varnost In strolke, 
dokler »e samt ne zglasljo ali ne Ime- 

nujejo pooblaiCence. 

Tožbe za razvezo zakona: 
G  195/53-3 5241 

Pastirk Marija, normirka MTT, 
Maribor, Meljska 87, zoper Pastirka 
Jožefa, delavca neznanega bivališča. 
Razprava bo 26. VI. 1953 ob 8. uri, 
v sobi št. 86•1 pri tem sodišču. 
Skrbnik je Guček Janko, prav. re- 
ferent pri tem sodišču. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 15. maja 1953. 

Oklic dedičem 
naj v danem roku priglasijo sodUcn 
svoje dedne pravice ali Imenujejo po- 
oblaščenca, ker Jih bo sloer pri zapu- 
ščinski razpravi zastopal skrbnik, nespre- 
Jétl deteti pa bodo izročeni državi oal- 
roma Jih bo za dedite, kl so znani, a 
neznanega blvallita, hranil skrbstveni 

organ. 

O 333/52-27 5168 
Kopač Ana roj. Krivec, gospodi- 

nja, Zgor. Bitnje 94,' je umrla 10. 
IV. 1952, brez sporoča« poslednje 
volje. Vdovec Kopač Franc biva ne- 
znano kje. Priglasitveni rok: šest 
mesecev od te objave. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 24. februarja 1953. 

O 256/53-3 5002 
Mrak Andrej, zidar iz Kanade, je 

bil za mrtvega razglašen za dan 1. 
XI. 1919 in ni zapustil naredbe po- 
slednje volje. Morebitni potomci za- 
pustnikove pred njim umrle sestre 
Marijane so nekje v Ameriki. Pri- 
glasi t veni rok: šest mesecev od te 
objave. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 28. aprila 1953. 

Zp 53/46-39 3712 

OKLIC 
Na podlagi uredbe o likvidaciji 

razmerij, nastalih z zaplembo pre- 
moženja z dne 15. III. 1949 (Ur. list 
FLRJ, št. 23/49) in navodila o upo- 
rabi 5. člena uredbe o likvidaciji 
razmerij, nastalih z zaplembo pre- 
moženj« (Ur. list FLRJ, št. 79/49) se 
uvede na predlog Javnega tožilstva 
LRS likvidacijski postopek o spodaj 
ozna'čenem zaplenjenem premoženju 
Južna Janeza ml. iz Dobravic 5, in 



St. 16 - 28. V. 1953 URADNI LIST Stran 173 

sicer nepremičnine, vL št. 9, 10, 44,      Boštjančič Jože, >Gradis«, Jeseni- osebni izkaznico, objavljen v Ur. •- 
95, 102, 124 in 389 k. o. Dobravice.   ce, Prešernova 13, osebno izkaznico, stu LRS dne 25. VI. 1952, ker se je 

Da bi ohranili svoje pravice na-    reg. št. 42758, izdano v Gorici.     5379 našlo.                                             3770 
Si    Mpl-t!ìjen^"i  Ìrenn°oS       Bož* Alojz,  Veličina 2, Slov. go- Drozg   Veronika,  Jakobskl  dol  v 
te£ •°,1•••£   „VKŽk?   rice' delavko  knjižico  pekovskega Slov. gor.cah, osebno izkaznico, reg. 
e/nnÄ?„ "JA £•   Sdî   Pomočnika, izdano v Radgoni.   5212 št. 30510, ser. št. 0173643, izdano od 
llu^ofXìTeTodflZTt      Božič   Karel,   Ljubljana,   reg.  št. OLO Maribor okolica.                 5199 
razvidne iz  oklica   na   sodni  deski   74835/51, ser. št. F-0097145. izdano v Ekonomija  >Gostinstva-Vic«,   Ce- 
tega sodišča.    Prepozno predložene   Ljubljani.                                      5176 sta dveh cesarjev 401, vojaško knji- 
Prijave in predloge bo sodišče za-      Brodar   IgnaC(   Cemšenik,   osebno žico za konja >Pubija<.             5295 
r    °'                                                      izkaznico, reg. štev. 20479, ser. št. F- Felle  Mira   Liubliana   reg   štev. 

Okrajno sodišče v  Metliki           0733789, izdano v Trbovljah.      5423 99992-51, ser.'št. F-0122302, Izdano v 
dno 21. aprila 1953.                    Brunčič Jožica, Maribor, Pobrežje, Ljubljani.                                      5290 

Ulica XIV. divizije 88, osebno izkaz- Ferjančič Leopoldina, roj,  19. X. 
meo,   reg. št.  52720,  ser. st- 003640, im  v ••1> zd-  y KianjU/ goro« 
izdano  v   Mariboru.                    5340 ska ig/m, osebno izkaznico, reg. št. 

Brunčič Karel, Maribor, Pobrežje, 4?28> izdano v Kranju.               5101 
Ulica XIV. divizije 88, osebno izkaz- Fermolšek Simon,  Lovnik  12  pri 
niço, reg. št. 52543, ser. št. 0053462, Poljčanah, osebno izkaznico, reg. št. 
izdano v  Mariboru.                     5•41 805, ser. št. F-0761759, izdano v Pplj- 

Izgubljene listine 
preklicu! e Jo 

Andreje  Anton,  Brestanica, oseb- Centa   Vida,   Ljubljana,  Slomško- čanah.                                            5197 
no izkaznico, reg. št. 30898, ser. št. va   19,   osebno   izkaznico,   reg.  št. Mister Frune, Lipce 1, BLejska Do- 
0409208, izdano v Krškem.         5260 40608/51, ser. št. F-0062918, Izdano v brava, osebno izkaznico, reg. št. 2937, 

Antelej Marija, Celje, Nova vas 30, LJublJaD1-                                      5289 ser, št. G-299647, izdano  v  Radov- 
osebno izkaznico, reg. št. 11596, ser. Cirkovski   Dimitrijev,   Celje,   Sa- U1C1-                                               '245 
št. 0399729.                                    2428 vinjska 8, osebno izkaznico,  reg. št. piajs   Marica,   Brezovica   120,   p. 

Auda Katarina, Maribor, Punccr- 16869" scr' št %m74-                  2429 P«ü><*je. osebno izkaznico, reg. št 
jeva 4,   osebno   izkaznico,   reg. št. Cizmazija    Jožef,    Turnišče    206, 51593,   ser.   st.   F-0409903,  izdano   v 
39682, ser. št. 0031428, izdano v Ma- M. Sobota, osebno izkaznico, reg. št. irskem.                                        52?> 
riboru.                                           5352 15097,  ser.  št. G-0239407,   izdano  v Frangeš  Veronica,   Trniče 52,  p. 

Babic Angelca, Črnomelj. Gostin- ^••••1-                                      ,845 Starše,, osebno   izkaznico,   reg. št. 
sko podjetje, osebno izkaznico, reg. čadež dr. Vladimir, Kobarid, voz- ll16-3,   ser>   8t   02•1403    ••%•,1 
št. 11324, ser. št. 0494634.  izdano  v niško     knjižico,     izdano     v     Toi- Ptuju"                                               •* 
Črnomlju.                         .            5132 minu.                                             5362 Gajšek   Julij,   Maribor,   Studenci, 

Badovinec Giana, Bregana pri Za- čebul j  Mihael . Suhadole, p.  Ko- Joc?v-   59I P10•?0 «fe£Ueaie ff 
grebu, osebno izkaznico, reg. Št. 7763. menda,   osebno  izkaznico,    reg   št. g8•"" av*° znam„k,e »^F«. "g. št 
ser.    št.   034485,    izdano   v   Man- 767, ser# št. 0447077, izdano od £>LO S'5649' ,zdano T Mariboru.         5358 

u'                         '                    5361 Ljubljana okolica.                       5386 Gerkman Jože, Jarše 16, učno s-pri- 
Bahan   Matilda,   Maribor,   Tezno, čecelič Jože, drž   posestvo   Klevž Ceval° kleparske stroke, izdano leta. 

Žmavceva 2a, osebno izkaznico, reg. Dri âmarjeti, osebno izkaznico, ser. 193° v Ljubljani.                         5374 
SÄ"* St- •1• UdaVo * °315445-                                    • «W Bojan   Ljubljana, osebno 

«VI,   T«5n   4B,,*>,,^ 7R   „,k      • izkaznico, reg. št. 417/50, ser. št. F- 
Bečan Mirko, Salinci 16, p. Veržej, J^co   re*   «Ä   8385   £   ali' °°2721- izdan« " Ljubljani.        5387 

•%%•^•°- reg- Št 82r0,5ie89 ^S                                          SSo Gombač   Jožef.   roj.  6.  IV.   1926, 

Beie Katarina, Zahenberc 1. p. Ro- JÎÏJÏ2? Aft ft,6« wt M^irT ŽrA 
SS"  sorgst0  ÌÌìlS •• &••••• *? ,                                             ** &•~•    i           P-0?75228-  izdan°.I sko  izkaznico,  izdano  v Slovenjem Göttlich  Ivui,   Maribor.  Koroška 
roljcanah.                                     5003 Gradcu                                          5190 128a, osebno Izkaznico, izdano v >Ma- 

Belovič Loyro. Slov. Bistrica, to- ••••• FranC| 5kofja Loka, Suha '«l»ru.                                           5133 

ÄÄÄÄ iftîÈTM' £ 3ffi •••••<' FadbU8e,**£?/• v Slov  Riçtriri                            5•5• ìfT'   ât> ,02,lüö14'.   *zaan°   op   \•• evid.  tablico osebnega  avtomobila 
oisinci.                            ?••• Kran|  okoiica> ln  spričevalo  delo- znamke >Mercedes<, št. S-5592.    5167 

Benko Berta roj. Bizjak, Branik, vodske šole T. letnika, izdano leta ~   ,  ..  ....     ,.   .,        ,_ ,      , 
Pečenkova   145,   osebno   Izkaznico, 1952 na TVŠ, Ljubljana.            5456 *»»«»  Mutilda, Maribor,   Taborska 
reg. št. 24206, ser. št. 0308285.     5279 rt „ ,   t          »•••,*        v lir °^>nV•,,iC?^reg- Št" *•   •' DolŠek Janez, Vmtarjl 2, p. Kar- ser.   št.   001<932,   izdano   v   Man- 

Berlot   Leopold,   Morsko   pri   Ka- lovlca,   osebno   izkaznico,   reg.  št. boru.                                              5347 
nalu  23,  dijaško izkaznico za  zni- 17447   «er   St. 0017757.                 5309 n.              • •      •   .^        « , 
žauo voznino za leto 1952/53, št. 4 •*7' Se?   *                                     W „fl

Gie.gt,reCi  ¥°••'   Mallbor
{   

SP>- 
za smer  Kanal-Gorica,  izdano od Dolšina   Marija,   Ljubljana,   Pre- •*s\\ PJ^.od 3- °,se^n«T^

kf ?lC0' 
žel. postaje  v Kanalu.              5188 dovičeva  5, osebno  izkaznico,   reg. f &n\ 6°   '         5t' ^^8342' Ild*Ç? 

n    . ,   \           x     ..        o* •      • št.   6790,  izdano   v   Karlovici,    Ko- v Mariboru.                                  ,357 
Bezjak Janez, Maribor, Studenci, x'Vie                                           •%• ^             A      .       .„,,.,, 

Ulica Pohorskega bataljona 42, oseb- cevje'                                            •• Gregom Angela roj. CtoSelj, Tr- 
no izkaznico, reg. št. 45267, ser. št. Domitar Katarina, Maribor, Trza- novec 4, p. Rečica ob Savinji, oseb- 
0047453, izdano v Mariboru.       5548 ška  47, osebno  izkaznico,   reg. št. no izkaznico  št.  144, izdano  v  £6- 

. Blažič Katica. 'Merci 60. osebno "£*.•«• • °°•16' ÌZdan0 • 5^ ""^                                           *• 
izkaznico,   reg.  st.   5851/1,   ser.  št. ••••• ,                                          °1•0 Gril Marica, Ljubljana,  Breg 20, 
0062557,    Izdano    v    Gornji    Rad- Drnovšek Zvonka, Breg 20, p. Do- osebno  izkaznico,   reg.  st.  79397/52, 
Roni.                                              3084 brovo v Brdlh, preklic o izgubljeni ser.  št.  F-0101707,  sindikalno  knji- 
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žico   in  izkaznico   za  znižano   vož- Jerič Lenči, Zagorjj, Kolodvorska Krstić Marija, Maribor, Barvarska 
njo   na  železnici,   izdano   v   Ljub- 15, osebno Izkaznico, reg. it 21435, 6, osebno Izkaznico, reg. št. 48812, 
liani.                                              3254 ser.   št.   F-0734745.   izdano    v    Za- ser.   št.   0049334,    izdano   v   Mari- 

gorju.                                            5310 boru.                                              5354 
Grohar   Anton,   Javornlk,  osebno ,    ,      ,    ..   ,.      .,        „. »•    •    .      D          , .  , ,               u izkaznico, reg.  št.  10518,  ser. štev. .Jevïenak   Marija.   Slov.   Konjice, Kozlevcar Franc, Ljubljana, oseb- 

1RAS2A   i-rHano v  Kranju            5252 librava  11, osebno izkaznico, reg. no izkaznico, reg. št. 4965,  ser. št. 186828. izdano v  Kranju.           5232 §{  ^^ ^  ^ m7m,            ^ ^^ izdano y Ljubljani#      ,178 

Haler  Jože,  ArtiČe 9,  osebno  iz- Kamnar hani( Hrastje. osebno iz- Kresal   Franc,   Ljubljana,   spriče- 
£f,z,^'   r€B-  St'  12294'  ser-  št

41£ kaznioo,  reg.   št.   100836/53,  ser.  št. vaio I. razreda I. gimnazije v Ljub- 
0377604.                                       5168 F-0476146, izdano od OLO Ljubljana ljani, Šiška.                                 5233 

Harnik Julijana, Brezno 23 na Po- okolica.                                          5364 Kržanko Ibolka. Vučja gomila 72, 
Si^JuMM^fL reSi ••• Kari5 Edvard, Povir 62, p. Sežana, p.  Bogojina, osebno izkaznico,  reg. 
24»0, ser. št 0161434. izdano od OLO oseb      izkaznico, reg. št. 6523. izda- št. 0120309, ser. št. 38599, izdano v 
Manbor okolica.                         5346 no y s^aaL                                ,1?7 Lendavi.                                      5103 

Hlebec Marijan. Rogoza 71 pri Ho- Kavas Štefanija, Kranj, Tomšiče- Kuzmič Emilija, Vescica 25, p. M. 
Sah, osebno izkaznico, reg. št. 9178, va g,  izkaznico tujega državljana, Sobota,  osebno  izkaznico,   reg.   št. 
•er. 8t. 0580463, Izdano od OLO Ma- reg. št. 79, ser. št. 010279, izdano od 6022,  ser. št. 0087732,   izdano v  M. 
libor okolica.                               5214 OLO Kranj.                                  5452 Soboti.                                           5250 

Hermonko Rudolf, jamski nadzor- Kejžar Fani, Labinje 18, p. Cerk- Lampe Mirko, Idrija, Tomšičeva 7, 
nik   Mežica  92,   osebno  izkaznico, no, osebno izkaznico, reg. št. 22333, prometno knjižico za osebni   avto- 
reg.  št. 2840,   izdano  v  Slovenjem ser. §t. 0813243.                             5227 mobil S-7626 znamke »Balillac, mo- 
Gradcu.                                         5169 „  ..    . .  T       ,.     o                 v torna ät. 084392.                           5301 Ketinski Terezija, Ravne  na  Ko- 

Hofbauer Ana, Mariboi    Koroška roškem,  osebno  izkaznico,   reg.  št. Lazar Ema roj. Velikonja, Kranj, 
7, osebno izkaznico,   reg.   št.  1277, 9908, ser. št. 0274618, izdano v Slov. Partizanska   15,    osebno   izkaznico, 
ser. št.  F-0424587,   izdano od  OLO Gradcu.                                         5282 reg. št. 11030.                               5171 
^11*1"*                                       •44 Kikel Jože, Vino, p. Podtabor pri Levo Janez, Prilesje 2, p. Blago- 

Homar Ludvik, Vrhpolje pri Kam- Grosupljem,  vojaško   knjižico,   iz- vica, osebno izkaznico, reg. i*. 16816, 
nlku, osebno   izkaznico,   reg. štev. dano od vojaškega okrožja šentjurij ser. št.  F-0462726, izdano od OLO 
14598, ser. št.  F-0460508, izdano od Prt Grosupljem.                           5217 Ljubljana okolica.                       5292 
OLO Ljubljana okolica.             5291 ^n Janez. Pangrč grm 4, p. Sto- Levičar  Vladimir, Stolovnik 9, p. 

Horvat dr. Jože, Maribor, Mladin- pice,   osebno   izkaznico,   ser.  štev. Brestanica,   osebno   izkaznico,   reg. 
ska  54,  osebno   izkaznico,   reg.  št. 0336700, orožni list št. 285 in lovsko It. 29805, ser. št. 0408115, izdano v 
34090,   ser.   št.'0036022,    Izdano   v izkaznico.                                        5223 Krškem.                                           5285 

ììWulì.   PmXno° kot* znamke *"«• udruga Ivančna gori- Lombardo Evgen, Ljubljana, oseb- 
$•••«         motorno   kol<>   zna5i^ ca, p. Stična, evid. tablico tovornega no izkaznico, reg. št. 69570/51/ser. št. 
>rucü<-                                          ,•• avtomobila št. S-2280.                  5390 F-0091880, Izdano v Ljubljani.   5179 

l,ÄS ••£? »' fftÄl^iw KociPer J°žef' 0drancI *01' P" üeN k>všin Jože. Stara cerkev 11, roj. 
SS' E£ * A'ïhJS'- ÏSa *inci- osebn°   'uznico,   reg.  štev. 26. III.  1922, osebno Izkaznico, reg. 
F-0078558. izdano v Ljubljani.   5388 17210( ser it 0241520, izdano v Len- št. 2370, izdano v Kočevju.       3956 

ILovar    Feliks,    Ljubljana^PoIje, *»*•                                               3613 Ložar   Vinko,   rojen   17.   I.   1930, 
CS     «   tteïS:  *?% 8t 4ßQr'J5}' Kolarič  Solasta,  Jablence  18   pri Sneberje 7. vojaško knjižico, izdano 
»er.  št. F-0071606,   izdano  v  Ljub- Barbari v siov> goricah, osebno Iz- v Čapljini, NR Bosna.                 5425 

.           »            •••.      -          • hZnic°'5e^Tn^12'-Ker-Šl-f84^7 Lukežič    Jožefa,    Ljubljana. Zu- J ager   Manja,   Dobrunje,   osebno izdano od OLO Maribor okol.   5207 pancičeva 7> osebno izkaznico, reg. 
l2^2£&?' ?*?• 8t- lf9'{\: •*'• *}?IA KontónlW   Mariia    Maribor    Beo- št- 6856/51, ser. št. F-0029166. izdano 
F-0159524, „7ano v Ljubljani.   5389 ^««Jj<  •£' £»& »• v Ljubljani.                                2426 

J ambrošič Pero, Ljubljana, Trnov- žt. 39521, ser. St. 0031267, izdano v Macedoni]  Rudi   Ljubljana   knü- 
îf'A'ÄÄ° Ätnfi MarÌb0rU-                                      5198 i£of^SlrS^nôJy 
^••^•••^•••^•• Kontelj    Antonija,    Sežana    219. Ljubljani.                                    5180 
Središče.                                        5457 «ebno  l|kazn,co.  reg. št. 3245MZ- ^ 

Jamnik Anton. Godešič 63, pošta „.     ...       .      n ..    vp o.0. bI°7JJe' oseb"° izk£•lc,0' .rel' äleVl 

Škof ja Loka, osebno izkaznico, reg. f« J?*e' kapetan, ^-elje VP96S5, 46369,  ser.   Štev.  031754.   .zda no  v 
it. 37574, ser. št. 0214584.            3880 g0*110 °•5^°•!?•? -• 6ll800io« GorlcI'                                           •9 

dano od VP 9685, Ljubljana.     5255 „   .  . .    .     ...       v 

voS'ÄcS" ÏÏLÎ HA ^ I'-. L^ana- osebno - DoÄ^sebnT'zk'azZco^^eg. IS 
ÏKÎ   Ä n,,Ä.°          SfÂ kaznI~' Iee- «.29580. ser. štev. F- 20103,   izdano  od   OLO   LjubFjana 
Skega okrožja Ljubljana.           5216 0742890, izdano • Trbovljah.      5424 okolica.                                          5293 

Jaušovec Marija, Kapelskj yrh 59, Kovač Pavla, Ljubljana, Ltnhar- Marc Ernesta, Planina 43, p. Aj- 
p. Slatina Radenci, roj. 12. II. 1923, tova 47, vojaško izkaznico, serija D/ dovščina, osebno izkaznico, reg. št. 
osebno izkaznico,  reg. št. 791/1, iz- Jt. 6928, Izdano 26. VI. 1949 v Ljub- 29084, ser. št. 0322057.                 5228 
dano v Radgoni.                          5170 ljani.                                              5458 „      .. „ ,     n .,        „       „ r, 6 ^ '* Maunč Maks, Prihova 9, p. Rečica 

Javornlk  Ceska, Dobrova  11, p. Kraljic Ivanka, Goršič, osebno Iz- ob   Savinji,    preklic   o   Izgubljeni 
Radlje ob Dravi, osebno izkaznico kaznico, reg. štev. 4700, ser. štev. F- osebni  Izkaznici,   reg.  št.  16534/51, 
It. 18972 in izkaznico ZKJ,  izdani v 0005010, izdano od OLO Ljubljana ser. št. E 0439845, objavljen v Ur. 
Slov. Gradcu.                              3955 okolice.                                        5459 listu LRS, ker se je našla,        5135 

Jelovčan Ignac, Kovski vrh 1. p. Kranjec Franc, Gotovlje 46, oseb- Medja   Anica.   Ljubljana, osebno 
Skofja Loka, osebno  izkaznico  št. no izkaznico, rog. & 33345, ser. št. izkaznico, reg. št. 12148/50, ser. št. 
5•067,                                          3932 0650890,                                        2432 0034458, izdano v Ljubljani.       5391 
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Menart   Marija,   Blekova   vas 3, Pehare Ivanka, Tržič, osebno iz- Pregelj  Frančiška,  Novine  15,  p. 
Gor. Logatec, osebno izkaznico, reg. kaznJco, reg. št. 4291, ser. št. 139081, Cerkno, osebno  izkaznico,  reg.  št. 
Si 15486. ser. št. F-0185230, izdano izdano od OLO Kranj okolica.  5312 10726, ser. št. 0539836, izdano v Tok 
od OLO Ljubljana okolica.        3934 ••••• ^ ^^ po,je 1Q> •^ minu.                                          5316 

»Meprom«, Ljubljana,  Vilharjeva Jernej, osebno izkaznico, ser. štev. Pudić Tomislav, VP 1610/1, Ilirska 
19, prometno knjižico prikolice S- 0312316.                                       5455 Bistrica, osebno izkaznico št. 9691, 

Mikec Alojz, Gor. Gradišče 6, p. knjižico št. 1303852, izdano v Mari- fÄri»S?w- ÄÄ.       •• 
»t. Jernej, osebno izkaznico, ser. št. boru pod št. 5852/46.                  5343 tadastnjaki soli v Krizevcih.      5,06 
0521306.                                       5224 Pukšič Adolf, Stanetince. Cerkve- 

Močnik Tatjana Ljubljana, Hudo- ^JSS&J^S^^^. rltAa^r'sÄSiffi 

v Ljubljani.                          .      5311 , . , ,.         »• * • Purgelj Milka, Ljubljana, osebno 
„  ,.     .       ,      , . L1.          „ , ,  Penne Marjan, Ljubljana, Kotni- izkaznico, reg. štev. 12941, ser. štev. 
Modic  Metoda,   Ljubljana,   Kolo- kova 21, osebno izkaznico, reg. štev. F-0013251, izdano v Grosupljem. 53$3 

dvorska 5, osebno izkaznico, reg. št. 19467/50, ser. št. F-0041777, izdano v                                                  
62322/50, ser. št. F-0084632, izdano v Ljubljani.                                     5463 ,  Radjen  Ljubomlr,   VP 6009,   Do- 
Liubliani                                    5461 brovnik, potno objavo, VP 8009, Do- 
\. ,,„         „ ,             .L Pesan Mihael, Celje, Ostrožno 52, serije DD, izdano od VP 8009 v M. 
Molek Franc, Kal 34, p. Ambrus, osebno izkaznico, reg. št, 5761, ser. Soboti.                                         3912 

osebno izkaznico, reg. št. 12882, iz- gt  0594490.                                    2433 D   , ,..   .,  .     D       ,.    .„       -4 dano v Novem mestu. .              5294 Wö**~- Radolic Alojz, Prepolje 59. pošta 
Petaros   Frančiška   roj.   Počkaj, Starše, osebno izkaznico, ree. štev. 

Mravinc Neža, Cerkvišče 6, Črno- Ocizla 5, p. Kozina, osebno izkaz- 16750,   ser.   št.   0278437,   izdano   v 
melj, osebno izkaznico, reg. št. 633, nioo, reg. št. 17866, ser. št. 218576. 3024 Ptuju.                                         50S6. 
ser. štev. 04S3843. izdano v črnom- ^.^ ^                      ^ ^ R                         ^        m^ 

sposvetska 2, osebno izkaznico, reg. osebno izkaznico, reg. ät. 19379, ser. 
Muhič Franjo, Ljubljana,  Puhar- št.  55927/51,   ser.   št.   F-0078237,   in št- 0810289.                                    3885 

jeva 3, vojaško knjižico, jzdano od partijsko izkaznico, izdano v Ljub- Rečnik Majda, Ponikva 21, osebno 
vojaškega odseka, Ljubljana.    5234 ljanl.                                           5296 izkaznico, reg. štev. 52595, ser. štev. 

Nemec    Terezija,    Sevnica    246, Pire Jože, Maribor, Gegova 3, oseb- %77•1-                                       2435 

osebno izkaznico, reg. št. 42592, ser. no izkaznico, reg. št. 13392, ser. št. Redovnik   Franc, Nazarje 41, oseb- 
št. 0386902, izdano v Krškem.   5181 0020076, izdano v Mariboru.      5351 no izkaznico, reg. št. 17860, ser. št 

Novak   Jožef,   Jablance  20,   Slov. Plančak Marija, št. Vid pri Gro- ^441171- ^•• v stanju.    5106 
forice,   osebno izkaznico,   reg.  št. belmem, Gornja vas 23, osebno iz- Repatec    Avgust,    Zg.    Kungota, 

369, ser. št. 038979,  Izdano od OLO kaznico, reg. štev. 36372, ser. štev. plavč 16, osebno izkaznico, izdano 
Maribor okolica.    ,                    5349 0667882.                                         2434 v Kungotl.                                    5193 

Oblak;   Ana,  Straža,  p.  Javornik Ploj    Jožef,    Mariboi,    Pobrežje, R_„„I-    t„„„    •^«»•-    ,.<!«,„•»., 
na Gor., osebno izkaznico,  reg. št. Vrazova 55, osebno  izkaznico,  reg. ^^501!    Ivan.   Tovarna    >Sava<, 
18608.                          ,               •5261 št.  15877,  ser. št.  007586.  izdano v £""»'•   ••110   «kaznico.   reg   št 

Oblak    Nežka,    Gabrijelovo    36, ••&•••,                                      5342 ""*• ^                                        51W 

Nova Gorica, osebno izkaznico, reg. Podgoršek Filip, Vodice 70, Ljub- 0 
K.ob,eznik Igor, Ljubljana, Vegova 

št 2941, ser. št. G-0255651, irfano v Ijana, osebno izkaznico, reg. št. 2309, 8'  indeks, filozofske fakultete uni- 
Tolminu.                                       5236 ser. štev. 0448639, izdano od  OLO verze v Ljubljani.                        5315 

Ogrinc Zdenko,   gimnazija Minot. Ljubljapa okolica..: ;,               5392 Rogelj     Margareta,     Ljubljana, 
Ig pri  Ljubljani,  spričevala   za   L Podnar   BoŽidara, ' Zagradec   na osebn° "^•!» ***• ŠteT" 91^/51, 
in II. razred gimnazije, Izdana od Dol., osebno izkaznico, reg. št. 13042, ?fr- .štev- F-0113408, izdano v Ljub- 
ravnateljstva III. moške gimnazije ser. št. F-Op81952, Izdano v Radov- 1,••-                                           54°* 
T Zagrebu.                                  5084 Ijici.                                            5337 Roulet Gizelai šulinci ^ p< Pe. 

Okrožnik   Valerija,  Maribor,   Po- Polajnar  Jože,   Poljšica,   p.  Zg. trojci, osebno izkaznioo,i*g. štev. 
brežje, Zrkovska 64, osebno izkaz- Gorje pri Bledu, osebno Izkazmeo, £566. ser. st. 0130276, izdano v M. 
nico, reg. št. 16918, ser. št. 0017833, re*, št. 18671. ser. št. 0609581, izdano Soboti.                                           5Q67 
isdano v Mariboru.                     5350 • Radovljici.                                5105 Ro5  Zdenka,  Ljubljana,   Doienj- 

Pahor Draga, Maribor, Kettejeva Polanec Marija, Maribor Ilešičeva ST&AÏAA 
4, osebno izLznlco, reg. Št. 44848, 6, osebno izkazmeo, reg. št. 42230, gg«1' «• * °°49986' lK,an

5°18J 
ser. št. 0047034, izdano v Mari- fer. št. 0044431, izdano v Man- «-Juwjaai. , . *w» 
boru. 5211 boru. 520° Rozman Rudolf, Ljubljana, Gale- 

Pance Alojzija, Legan 8, p. Slov. Polenšek Peter, Ljubljana Trnov- 6720, ser.° «^F-olA^^no • 
Gradec, osebno izkaznico, reg. štev. ski pristan 12, osebno izkaznico, reg. Trebnjem 5365 
10140, ser. št. 0274850, izdano v Slov. št. 25651, ser. štev. F-0128961, izdano 
Gradcu.                                       5336 od OLO Ljubljana okolica.       5464 Rubin Janez, Zavrh 48, Voličln» 

r.     .T,              . ,, «   ~4     ... r.         .... J     xi   -v.     ••• «w» r Slov. goricah, osebno izkaznico, 
Papež Roža, Spod. Hoče 91 pri Ma- Popovski Mirko, Maribor, VP 2665, ieg. ät, 18146, ser. It 0583004 izdan« 

riboru,  osebno   izkaznico,   reg.  št. spričevalo o izpitu II. razreda^gim- 0d OLO Maribor okolica 1951.   52Ó4 
8739, ser. št. 0579124, izdano od OLO nazije   v   Bitolju    z    dne   10. III. ' 
Maribor  okolica.                         5206 1949.                                              5209 Sajevic Marija, Domžale, preklio 

„ .     »f    i        «• ° zgubljeni  oeebni  Izkaznici,  reg. 
Pavlin Marij-., Ljubljana, Dražgo- Praviček   Jožefa,   Maribor,   Koče- št. 24041, ser. št. 0469951, izdani od 

ška 14, osebno izkaznico, rep. štev. varjeva   9,   osebno   izkaznico,   reg. OLO  Ljubljana okolica,  objavljen 
23967/50, ser. št. F-0046277, izdano v Št. 29385, ser. št 0022544, kdanb v y Ur. listu LRS, št. 14/53, kei se j> 
Ljubljani.                                     5182 Mariboru.                                      5202 našla.                                            S«* 
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Semjan Branimir, Ljubljana, vo- 
jaško knjižico, izdano od vojaškega 
odseka v Sarajevu. 5235 

Sesek' Ivan, Vižmarje 26, osebno 
izkaznico, reg. št. 39128/50, ser. itev. 
F-0061438. izdano v Ljubljani.     5375 

Sili Ervin, Ljubljana, osebno Iz- 
kaznico, Teg. št. 15171/50, ser. štev. 
F-0037481, izdano v Ljubljani.   5394 

Slana Alojzija, Podgradje 6, p. 
Ljutomer, osebno izkaznico, reg. št. 
15031, ser. št. 0239341, izdano v Lju- 
tomeru. 5572 

Slanovič Alojzij, Gorica vas, Rib- 
nica na Dol., osebno izkaznico, reg. 
št. 5632, izdano v Kočevju.       5088 

Slovenija-Živinopromet, Ljubljana, 
carinsku deklaracijo št. 64 z dne 
7. V. 1952, izdano od Carinarnice 
Sežana za tovorni avto Fiat, tipa 
626, evid. št. S-5426, motor 00064S9, 
ša ija 000472. 5056 

• Smole Mara, Ljubljana, Sojerjeva 
7/a, osebno izkaznico, reg. št. 69129/51, 
ser. št. F-0091439, izdano v Ljub- 
ljani. 5298 

Starovasnik Marija, Celje, Škofija 
vas 42, osebno izkaznico, reg. štev. 
45522, ser. št. 0648333. 2436 

Steklasa Bogo, Kamnik mesto 70, 
osebno izkaznico, reg. št 12672, ser. 
It. 0458982, in šofersko knjižico štev. 
8247, izdano v Kamniku. 3567 

Stipič Albin, Ljubljana, Franko- 
panova 26, osebno izkaznico, reg. št. 
15790, izdano v Krškem, sindikalno 
knjižico, izdano v Ljubljani, In vo- 
jaško knjižico, izdano od vojaškega 
okrožja v Osijeku. 52J8 

Strmšek Viktorija, Ptuj, Ormoška 
2, osebno Izkaznico, reg. štev. 1439, 
ser. št. 02437Ö1, izdano v Ptuju. 5385 

Sušilovlč Anton, Maribor, Usnjar- 
ska 25, osebno izkaznico, reg. štev. 
51231, ser. št. 005214, izdano v Mari- 
boru. 5213 

S" far Alojzija, Hrušica 30, p. Sto- 
pi če, osebno izkaznico, ser. štev. 
0324250. 5302 

éedivy Brigita, Dobrenje pri Pe- 
snici, osebno izkaznico, reg. št. 24989, 
•••. št. 0164208, izdano od OLO Ma- 
ribor okolica. 5205 

Šindrak Branko, Montaža Djuro 
Djaković, Jesenice, poš ai predal 31, 
osebno izkaznico, reg. št. 8924, ser. 
št. 997031, izdano v Bosanskem No- 
vem. 5251 

šivec Franc, Sv. Vid nad Cerkni- 
co, osebno izkaznico, reg. št. 19895, 
ser. štev. F-0630205, izdano' v Po- 
etojni. 5395 

Škerget Ivan, šprčnik 20 pri Zgor. 
Kungoti, osebno Izkaznico, reg. št. 
39814, ser. št. 0200698, izdano v Ma- 
riboru. 5203 

Škrbec Ivan, šofer, Kočevje 116, 
osebno izkaznico, reg. št. 90909, ser. 
številka F-0113219, izdano v Ljub- 
ljani. 5421 

Šmon Ferdinand, šmiklavž, Pod- 
gorje, osebno Izkaznico, reg. štev. 
15832, ser. št. 0366542, izdano v Slov. 
Gradcu. 5139 

Štrbenc Mirko, Zalog 129, Ljub- 
ljana, potrdilo (račun) od Slovenija- 
avto, Ljubljana, za motorno kolo 
znamke DKW, evid. št. S-101, št. 
ogrodja 11418, st. motorja 867234/50. 

5314 

Šumak Slavic«, učiteljica, Sveti- 
nje (Mihalovci), p. Ivanjkovci, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 16373, ser. št. 
F-0240683. 3915 

Tibaut Terezija, Žižki 105, p. Čren- 
Šovci, osebno izkaznico, reg. štev. 
20009, ser. št. 0244319, izdano Len- 
davi. 5175 

Tirš Antonija, Zgor. Ščavnica 102, 
osebno izkaznico, reg. št. 11290, ser. 
št. 006S00, izdano od OLO Maribor 
okolica. 5356 

Tischler Verona roj. Majhenič, 
Selnica ob Muri, osebno izkaznico, 
reg. št. 28580, ser. št. 0175693, izdano 
od OLO Maribor okolica. 5355 

Tomažič Vinko, Celje, Miklavški 
hrib 14, osebno izkaznico, reg. štev. 
4574, ser. štev. 0591940. 2437 

Tomic Anica, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 77385/51,ser. št. 
F-0099695, izdano v Ljubljani.   5299 

Trampuš Emil, Kamnik, Fužine 14, 
vojaško knjižico, izdano od voja- 
škega odseka, Kamnik. 5256 

Tratnik Frančiška, Celje, Kalobjo 
2, osebno izkaznico, reg. št. 6017, 
ser. št. 0663831. 2438 

Trgovsko podjetje s kmetijskimi 
pridelki in izdelki »Zadružnik«, Ilir- 
ska Bistrica, prometno knjižico za 
prikolico OM R-2, št. S-7282.     2814a 

^okšar Karolina, Murska Sobota, 
Stara ulica 16, osebno izkaznico, 
reg. št. 48920, ser. št. 130620.     5110 

Turna Slavko, Jesenice, Prešerno- 
va 39, osebno izkaznico, reg. št. 618, 
ser. št. G-0345328, izdano na Jese- 
nicah. 5300 

Uršic Anica, Bloke, Strmica 5, 
osebno izkaznico, reg. št. 35209, iz- 
dano v Reki. 5219 

Uršič Branko, Vrhnika, Stara ce- 
sta 18, osebno izkaznico, reg. štev. 
38955, ser. št. 0146965, izdano od 
OLO Ljubljana okolica, in univerzi- 
tetno izkaznico MVš Ljubljana. 5466 

»Utensllia« tovarna tekstilnih po- 
trebščin, Ljubljana, Rudnik 24, 
štampiljkc z besedilom v grotesk 
črkah. Nova štampiljka je z istim 
besedilom  v verzalkah. 5257 

Vajksl Ivan, Brezje, Za Peklom 9 
pri Mariboru, osebno Izkaznico, reg. 
št. 45556, ser. št. 0057643, poklicno 
šofersko izkaznico št. 1549 za tovor- 
ne avtomobile do 7 ton, izdano v 
Mariboru 1953, prometno izkaznico 
za kolo znamke »Turnfr<, št. ko- 
lesa 625421. 5360 

Vajnger Ivan, Maribor, Pobrežje, 
Kuzmičeva 4, osebno izkaznico, reg. 
št. 34647, ser. št. 0036582, izdano v 
Mariboru. 5203 

Valand Franc, Maribor, Koroška 
63, osebno izkaznico, reg. št. 53286, 
ser. št. 0054237, izdano 6. I. 1953 v 
Mariboru, in vojaško knjižico št. 
117/71 z dne 24. I. 1953. 5359 

Valenčič Lidija, Ljubljana, Do- 
lenjska 15, osebno izkaznico, reg- 
št 12527/50, ser. št. F-0034837, izdano 
v Ljubljani. 53Î5 

Valentan Alojzija, Zrkovci 36 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
38837, ser. št. 0877987, izdano od OLO 
Maribor okolica. 5345 

Vehovec Angela, Voklo 26, p. Šen- 
čur pri Kranju, osebno izkaznico, 
reg. st. 9412, izdano v Kranju.   5258 

Verbovšek Sonja, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 13939, ser. št. 
F-0624249, izdano v Postojni.      5467 

Verdnik Drago, Vuhred 13, roj. 
26. I. 1935, osebno izkaznico, štev. 
19981, izdano v Slov. Gradcu.    3961 

Vidmar Marjeta, Razdrto 32, oseb- 
no izkaznico, ser. št. 0630673, izdano 
v Postojni. 5220 

Virbnik Pavel, Podgora 9, Ravne 
na Koroškem, rpj. 23. VI. 1915 v 
Belšaku, Avstrija, vojaško knji- 
žico. O 3937 

Volk Antonija, Knežja Lipa, p. 
Mozelj .osebno izkaznico, reg. št. 
6543, ser. št. 0552853. 5252 

Vrečar Alojz, Ljubljana, Pesja- 
kova 13, osebno izkaznico, reg. št. 
1603, izdano v Postojn'. 5185 

Zaje Ludovika, črni vrh nad Idri- 
jo 16, delovno knjižico št. 175, iz- 
dano 1950 v Idriji. 3936 

Žerovnik Jože, Nova Štifta 52, p. 
Sodražica, osebno izkaznico, reg. st. 
14000, ser. št. F-0437311. 3488 

Žgajnar Janez, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg, št. 81020/52, ser. št. 
F-0105330, izdano v Ljubljani.   5259 

Žlebir Marija, Dvorje 15, osebno 
izkaznico, reg. št. 11015, izdano od 
OLO Kranj okolica. 2427 

Žu anič Brank , brivsko-frizerskl 
mojster, Metlika, osebno izkaznico, 
reg. št. 3783, ser. št. 0487093, izdano 
v Črnomlju. 5288 

ttdala  «Urada!  Ust  LUS« s Direkte«  10  odgovorni    irednlk:  dr, Baitko  Motolfc 
y LJubljani 

tisk«  tiskarna   »Toneta   TomälCa, 
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1. metati odpadke ali drugače ponesnažiti tla ali 
predmete na javnih prostorih; 

2. poškodovati, uničiti ali odstraniti posode za od- 
padke, nameščene v javnih prostorih; 

3. odlagati odpadke uli gnoj drugod kot na me- 
stih, ki so za to določena, zlasti cestab in potih; 

4. odlaganje odpadkov na prostor, kjer so izpo- 
stavljeni senčni pripeki, da se širi smrad zaradi raz- 
krajanja; 

5. onesnažiti vodo, namenjeno ljudem in živalim; 
6. spuščati odpadke na. javno pot ali v cestni 

jarek; 
7. nameščati lepake, letake ali objave na mestih, ki 

niso za to določena, pisati po poslopjih, po zidnih 
ograjah, javnih lokalih ali vozilih; 

8. voditi pse v javne lokale; 
9. zanemariti osebno snago ali snago v delavnici v 

taki meri, da to moti okolico ali utegne spraviti v ne- 
varnost zdravje ljudi; 

10. v večjih strnjenih naseljih ali ob javnih cestah 
iztepavati ali zračiti posteljnino ali sušiti perilo po 
uličnih oknih in balkonih aH na ulicah samih. 

7. člen 
Lastniki oziroma upravitelji nepremičnin ob jav- 

nih ulicah so dolžni: 
1. čistiti hodnike ob svojih nepremičninah, odstra- 

niti s hodnikov ali obcestnih jarkov ter kanalskih 
požiralnikov sneg in posipati poledenele hodnike en- 
krat oziroma po potrebi tudi dvakrat dnevno v strnje- 
nih naseljih; 

2. čistiti hišno pročelje, hišne in ulične table ter 
druge javne znake na stavbi; 

3. skrbeti, da se zastave, transparenti, parole in 
drugI priložnostni okraski odstranijo najkasneje v 
2 dneh po končanih proslavah oziroma prireditvah. 

V. VARSTVO JAVNIH NASADOV 

8. člen 
Vsakdo mora varovati nasade, namenjene za olep- 

šavo kraja ali drugim skupnim koristim, in nasade po 
pokopališčih. 

Tako je prepovedano: 
1. v javnih nasadih in na pokopališčih lomiti 

drevje ali grmovje, hoditi, jezditi ali voziti izven 
dovoljenih poti; 

2. poškodovati živo mejo ob javnih potih; 
3. prevračati, premeščati ali poškodovati klopi, 

mize, ograje ali druge naprave na javnih mestih; 
4. prosto puščati pse v javnih nasadih ali na po- 

kopališčih. 

VI. VARSTVO MLADINE 

9. člen 
Mladina pod 16. letom ne sme brez spremstva 

staišcv ali svojcev: 
1. obiskovati gostiln ali drugih podobnih lokalov; 
2. obiskovati javnih prireditev, kl se končajo po 

22. uri; 
3. obiskovati kino predstav, ki »o končajo po 

21. uri. 
Javnih plesov se mladina pod 16. letom starosti 

ne sme udeleževati, mladina med 16. In 18. letom sta- 
rosti pa samo v spremstvu staršev ali svojcev. 

Za šolsko mladino veljajo šolski predpisi, kolikor 
so prireditve pod nadzorstvom njih vzgojiteljev. 

Zaradi prekrškov iz prvih treh odstavkov tega 
člena se kaznuje tudi lastnik, zakupnik In uslužbenec 
obrata. 

VII. KAZNI 

10. člen 
Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo do 3000 

din, kdor prekrši prepovedi ali dolžnosti, naštete v 
drugem odstavku 3. člena, , '•>„ i., >., 6-, 7., 10., 11. in 
12. točki 5. člena, v 2., 3, 4., 5., 6. in 9. točki 6. člena, 
v 2. točki 8. člena in v 9. členu. 

11. člen 
Pripadniki ljudske milice in druge uradne osebe, 

ki jih pooblasti OLO Postojna, smejo takoj na mestu 
izterjati denarno kazen v znesku 1O0 din za prekršitve 
določb, naštetih v 2. členu, v prvem odstavku S. člena, 
v 4. členu, v 1., 2., 8., 9., 13., 14. in 15. točki 5. člena, v 
1., 7., 8. in 10. točki 6. člena, v 7. Členu, v U 3. in 4, 
točki 8. člena. 

12. člen 
Prekršitve določb, navedenih v 11. členu, se šte- 

jejo, če se večkrat ponovijo, kot težji prekršek, ki se 
kaznuje • denarno kaznijo do 3.000 din. 

13. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRSc. 

14. člen 

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok 
OLO Postojna o prepovedi točenja alkoholnih pijač 
in omejitvi posečanja zabavnih prireditev mladini z 
dne 17. VI. 1952, št. 738-664/52. 

St. 7/16 
Postojna, dne 18. aprila 1953. 

Predsednik OLO: 
Miro Jelerač 1. r. 

151. 

Na podlagi prvega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih izdaja Okrajni ljudski od- 
bor Sežana na seji okrajnega zbora In zbnra proizva- 
jalcev dne 18. aprila 1953 

ODLOK 
o obratovalnem Času trgovskih, gostinskih in obrtnih 

obratov na območjn okraja Sežana 

A. OBRATOVALNI ČAS 

I. Ob delavnikih 

Trgovinske   obratovalnice 
1. Člen 

Trgovine so odprte, če ni v naslednjih členih dru- 
gače določeno, v poletnem Času od 7. do 12. in od 15. 
do 18. ure, v zimskem času pa od 7. do 12. in od 14. 
do 16. ure. 

Za poletni čas se štejejo mesec; muj, junij, julij« 
avgust in september. Ostali meseci se Štejejo sa aim- 
ski čas. 
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2. člen 

Prodajalne kruha so odprte v poletnem Sašu od 
6. do 12. in od 15. do 18. ure, v zimskem času pa od 
7. do 12. in od 14. do 17. ure. 

Prodajalne svežega mesa so odprte v poletnem 
času od 6. do 11. in od 16. do 18. ure, v zimskem času 
pa od 7. do 12. in od 15. do 17. ure. Ta obratovalni čas 
velja za tiste prodajalne svežega m"sa, ki obratujejo 
redno vsak dan. Za druge, ki obratujejo enkrat ali 
dvakrat na teden, se obratovalni čas ravna po po- 
trebi; vendar ne smejo biti odprte pred 6. uro in ne 
preko 19. ure. 

Mlekarne so odprte v poletnem času od 6. do 10. 
ure, v zimskem času pa od 7. do 11. ure. 

Trafike so odprte v poletnem in zimskem času od 
7. do 12. in od 15. do 18. ure. 

Slaščičarne so odprte od 7. ure nepretrgoma do 
19. ure v poletnem In zimskem času. 

Ob sejmskih dnevih so v krajih Sežana in Her- 
pelje trgovine iz 1. in 2. člena odprte nepretrgoma 
brez opoldanskega odmora. 

Za obhodno trgovino velja urnik kakor za stalne 
trgovske obrate, razen za obhodno prodajo sladoleda; 
zanjo se doloïa obratovalni čas od 8. do 21. ure. 

3. člen 
Glede prodajnega časa na sejmskih in tržnih pro- 

storih veljajo določbe sejmskih in tržnih redov. 

Obrtni    obrati 

4. člen 

Obrtni obrati so, če ni v naslednjih členih dru- 
gače določeno, odprti v poletnih mesecih od 7. do 12. in 
od 14. do 17. ure, v zimskih mesecih pa od 8. do 12. in 
od 13. do 17. ure. 

5. člen 

Brivske, lasuljarske in manikcrske delavnice so 
odprte v poletnih mesecih od 7. do 12. in od 16. do 
19. ure, v zimskih mesecih pa od 8. do 12. in od 14. do 
18. ure. 

Ob sobotah in dnevih pred državnimi prazniki so 
t obrati odprti do 20. ure. 

Ob ponedeljkih so ti obrati zaprti. 

6. člen 

Pekarne in slaščičarske delavnice obratujejo 
od 5. do 12. ure Pripravljalna dela. kakor kurjenje 
peči, pripravljanje kvasa in mešanje testa, se smejo 
pričeti tudi pred določeno uro, vendar se sme v ta 
namen zaposliti le nujno potrebno osebje. 

Gostinski  obrati 

7. člen 

Vsi gostinski obrati v okraju so odprti ob delav- 
nikih do 23. ure, ob sobotah, nedeljah in državnih 
praznikih pa do 24. ure. 

Gostinski obrati se ne smejo odpirati pred 6. uro; 
morajo pa se odpreti najkasneje ob 7. uri. 

8. člen 

Kolodvorski restavraciji na železniški postaji Di- 
vača in gostinskemu obratu pri železniški postaji v 
Sežani lahko podaljša obratovalni čas svet za gospo- 

darstvo OLO, če je to potrebno zaradi vskladitve z 
voznim redom vlakov. 

IL Ob nedeljah in državno priznanih praznikih 

9. člen 

Ob nedeljah in državno priznanih praznikih mo- 
rajo biti vsi trgovski in obrtni obrati zaprti, kolikor 
niso v naslednjem dovoljene izjeme. 

10. člen 

Ob nedeljah in državno priznanih praznikih 
smejo biti odprte: 

1. slaščičarne od 7. do 19. ure; 
2. v mestu Sežani izmenoma ena trafika od 8. do 

11. ure; 
3. fotografske delavnice od 7. do 12. ure; 
4. brivske, lasuljarske in manlkerske delavnice 

od 7. do 12. ure; 
5. Obratovalnice za prodajo tekočih goriv v mestu 

Sežani in v Herpeljah ter na Kozini v poletnem času 
od 7. do 12. ure in od 15. do 18. ure, v zimskem času 
pa od 8. do 12. in od 14. do 17. ure. 

B SPLOŠNE DOLOČBE 

11. člen 

Določbe tega odloka se nanašajo na vse trgovske, 
gostinske in obrtne obrate ne glede na sektor last- 
ništva. 

12. člen 

Ob času, predpisanem za zapiranje obratov, se 
morajo zapreti vsi dohodi v prostore, ki so določeni 
za promet s strankami. 

Strankam, ki so ob času zapiranja v obratoval- 
nem prostoru, je treba postreči, vendar pa to redoma 
ne sme trajati dalje kot pol ure po času, določenem 
za zapiranje. 

Imetnikom obrata kakor tudi članom njegove 
ožje družine je dovoljeno prebivati in delati v lokalu 
tudi ob času, ko je za promet zaprt. 

j 13. člen 

Notranje delo v obratovalnih prostorih 'čez čas, 
določen za obratovanje, je dovoljeno tudi s pomož- 
nim osebjem v tehle primerih: 

1. ob višji sili, 
2. če je treba kaj storiti, da se ne pokvari blago, 
3. kadar se sestavlja inventura, 
4. kadar se obratovalni prostori čistijo in urejajo 

izložbe, 
5. če se obrat seli. 

14. člen 
Delovni čas pomožnega osebja je urejen s pred- 

pisi za varstvo delavcev. 

15. člen 
Svet za gospodarstvo OLO je pooblaščen, da sme 

po potrebi posameznim obratom s posebno odredbo 
podaljšati, skrajšati ali spremeniti obratovalni čas. 

C KAZENSKE DOLOČBE 

16. člen 

Lastniki in odgovorni ravnatelji, upravniki io 
poslovodje obratov, ki bi imeli proti predpisom tega 
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odloka odprte svoje obrate izven Casa, določenega za 
obratovanje, ali bi imeli obrate zaprte v času, ki je 
določen za obratovanje, se kaznujejo z denarno kaz- 
ijo do 3.000 (tri tisoč) dinarjev. 

Upravni kazenski postopek vodi In kazni izreka 
sodnik za prekrške pri okrajnem ljudskem odboru 
Sežana. 

C ZAKLJUčNE DOLOČBE 

17. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v > Uradnem 
listu LRSc. 

Št. 1-800/10-1953 
Sežana, dne 18. aprila 1953. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 

152. 

Na podlagi 28. člena tn 12. točke 78. člena zakona o 
ljudskih odborih mest in mestnih občin je Ljudski 
odbor mestne občine Jesenice na 1. izredni seji dne 
27. februarja 1953 sprejel 

ODLOK 

o proračunu mestne občine Jesenice za leto 1953 

1. člen 

Proračun LO mestne občine Jesenice za leto 1953 
obsega: 

dohodke  v  znesku     t   •   i   •   i   .   86,411.000 din 
izdatke v znesku     .   .   .   .   ,       .   38,411.000 din 

predračune zavodov s samostojnim finanslranjem 
z dohodki v znesku 31,532.000 din 
z izdatki v znesku ,   .   36,827.000 din 
S presežkom dohodkov .   .   i   .   ,       532.000 din 
s presežkom- izdatkov    .   •   .   i   •     5,827.000 din 

2. člen 

Odredbodajalec proračuna LO mestne občine Je- 
senice je predsednik LO. Za izvrševanje te funkcije 
lahko pooblasti tajnika LO in šefa uprave za dohod- 
ke, kt moreta dajati odredbe za izvrševanje proračuna 
v okviru danih pooblastil. 

V odsotnosti tajnika je njegov namestnik načelnik 
oddelka za gospodarstvo. 

3. člen 

1. Prenose kreditov (virmiranje) med partijami in 
pozicijami raznih razdelkov v mejah istega dela do- 
voljuje odredbodajalec. 

2. Krediti za izplačevanje osebnih dodatkov se 
oe morejo povečati z virmani. 

3. Pozicije za operativne materialne Izdatke se ne 
smejo povečati z virmani Iz pozicij funkcionalnih iz- 
datkov. 

4. člen 

Nove namestitve preko odločbe o sistemizaciji 
mest so nedopustne. 

5. člen 

Vodja računovodstva je za svoje delo odgovoren 
odredbodajalcu. 

6. Člen 

Ta odlok velja takoj, odredbe odloka pa od 1. ja- 
nuarja 1953. 

Št. 1-825/1-53 
Jesenice, dne 27. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Maks Dolinnr 1. r. 

Na podlagi 1. odstavka 23. člena in 2. točke 78. 
člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih ob- 
čin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) je Ljudski odbor 
mestne občine Jesenice na 5. .redni seji dne 24. aprila 
1953 sprejel 

ODLOK 

o plakatiranju 

1. člen 

Plakati In reklame se smejo na območju mestne 
občine Jesenice na cestah in trgih pritrjevati somo 
na za to določenih  prostorih  na  reklamnih  deskah. 

2. člen 

Pritrjevanje plakatov in reklam na zidovih, plo- 
tovih, drevesih in podobno je prepovedano. 

3. člen 

Plakatirati sme samo Turistično olepševalno dru- 
štvo na svojih plakatnih deskah. 

4. člen 

Za plakatiranje sme Turistično olepševalno dru- 
štvo računati po tejle tarifi: 

Za območje Jesenice mesto: 

Veliki       Srednji        Mali 
plakati 

1/1 •* »/4 
do 40 komadov 350 din       250 din       200 din 

Za območje Sv. Križ, 
Potoki: 

do 40 komadov 450 din       350 din       300 din 

5. člen 
Kdor pritrdi plakat aH reklamo v nasprotju z 

določbami iz 1. in 2. člena, se kaznuje za prekršek 
• denarno kaznijo do 2.000 din. 

6. člen 
Določbe tega odloka ne veljajo za pritrjevanje 

poslovnih razglasov in reklam v poslopjih, v izlož- 
benih oknih, na oglasnih deskah, ki jih lastnik na- 
mesti na svoji hiši in podobno. 

7. <51en 
Ta odlok velja t dnem objave v >Uradnem listu 

LRS<. 
Št. 1-416/1 
Jesenice, dne 24. aprila 1953. 

Predsednik   LO MO: 
Maks Dolinar 1. r. 
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154. 

Na podlagi 12. točke 78. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin izdaja Ljudski odbor 
«nestne občine Nova Gorica na seji dne 5. marca 1953 

ODLOK 

o potrditvi sklepnega računa mestne občine 
Nova Gorica za leto 1952 

1. Člen 

Potrjuje se mestni sklepni račun za leto 1952, se- 
stavljen po predpisih 47. člena zakona o proračunih 
in 39. člena uredbe o izvajanju proračuna. 

2.« člen 

Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali 
po sklepnem računu v proračunskem 'etu 1952: 

a) po proračunu mestne občine: 
dohodki 4,914.216 din 
izdatki 4,913.904 din 

presežen dohodek nad Izdatki 312 din 

b) po predračunu ustanove s samostojnim finan- 
siranjem: 
dohodki 2,241.041 din 
Izdatki 1,890.956 din 

piesežek dohodkov nad izdatki       350.058 din 

3. člen 

Presežki dohodkov nad izvršenimi izdatki v zne- 
sku 312 din in 350.058 din se prenesejc kot dohodek 
proračuna mestne občine za leto 1953. 

4. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS<. 

Št. 406/1 
Nova Gorica, dne 5. marca 195V 

Predsednik LO MO: 
Ludvik Gabrijelčič 1. r. 

155. 

Na podlagi 1. in 2. člena uredbe o delitvi sklada 
za vzdrževanje hiš (Uradni list FLRJ, št. 12/53) je 
LO MO Škofja Loka na seji dne 31. marca 1953 sprejel 

ODLOK 
o delitvi sklada za vzdrževanje hiš 

1. Člen 

Iz sredstev, vplačanih v sklad za vzdrževanje hiš, 
se porabi: 

a) 80% za vzdrževanje hiâ, iz katerih ta sredstva 
izvirajo, 

b) 20% za potrebe občine za vzdrževanje in gra- 
ditev stanovanjskih hiš na njenem območju. 

2. člen 

Ta odlok velja takoj. 

Št. 369/53 
Škofja Loka, dne 4. aprila 1953. 

Predsednik LO MO: 
Ivan Brodar L r. 

156. 

Občinski ljudski odbor Velka izdaja na podlagi 
3. in 88. člena zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 19-91/52) 
ter sklepa seje dne 26. aprila 1953 

ODLOK 

o razpisu  nadomestnih  volitev   v  volilni enoti št. 3 
Trate, občina Velka 

Ker se je odbornik občinskega ljudskega odbora 
za 3. volilno enoto Pelko Jožef za stalno preselil v 
Maribor In se je odpovedal mandatu, mu je po sklepu 
občinskega ljudskega odbora mandat prenehal. 

Nadomestne volitve bodo v nedeljo dne 14. junija 
1953. 

3 

Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 
krajevno običajni način v volilni enoti št. 3. 

T št. 370/53 
Velka, dne 28. aprila 1953. 

Predsednik Obč. LO: 
Ivan škerget 1. r. 

157. 

Občinski ljudski odbor Zagradec je na seji dne 
14. maja 1953 na podlagi 13. In 88. člena zakona o 
volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih odborov 
(Uradni list LRS, št. 19-91/51) sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpišejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 2, ki obsega naselje Kal, ker je prenehal mandat 
Hrovatu Alojziju, odborniku občinskega ljudskega 
odbora, ki je bil izvoljen v tej volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo dne 28. junija 1953. 

II 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS< in na 

krajevno običajni način v volilni enoti št. 2. 

Št. 155/1-53 
Zagradec, dne 14. maja 1953. 

Predsednik Obč. LO: 
Alojzij Orel 1. r. 

Izdaja »uradni list LRS« — Direktor in odgovorni urednik: dr   Bastko Močnik  - tiska   iskarna «Toneta Tomšiča« — vsi 
v LJubljani — Naročnina: letno 720 din - Posamezna Številka: 8 din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani 4 din več, pr 
poŠti 8 din  več — Uredništvo in uprava: LJubljana,  Erjavčeva ulica Ila. poštni predal 33S - Telefon uprave 23-579 

Čekovni račun: 601-»T«-157 
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LJUDSKE  REPÜI — _. — s 

Leto IX v LJUBLJANI  dne 4 junija 1953 Številka 17 
VSEBINA i 

Jredba  o  začasnih  organih  upravljanja  v  zdravstvenih 
\zavodlh s samostojnim finanslranjem. 
/Odredba o skladih zdravstvenih zavodov s samostojnim 
finanslranjem. 
Odredba  o najvišjih  cenah za zobozdravstvene storitve. 

) odredba o najvišjih cenah za zdravstvene storitve zavo- 
iov s samostojnim finanslranjem. 
Odredba  o cenah  za  zdravniško  pomoč  pri porodu  na 
âobiu. 

/Odredba o enotni ceni za zdravniška spričevala. 
)Navodilo za Izvrševanje uredbe o podeljevanju podpor 
žrtvam fašističnega  nasilja  in njihovim družinam. 
Odredba o določitvi turistične sezone v LRS. 
Odredba o določitvi turističnih krajev oziroma območij 
v LRS. 

nlk zavoda. 
Najmanj   en   član   upravnega  odbora  mora 

zdravnik. 
Delovna doba upravnega odbora traja eoo leto. 

3. člen 

Upravni odbor izvoli iz svoje srede predsednika. 
Upravnik ne more biti predsednik upravnega odbora. 

Predsednik upravnega odbora pripravlja gradivo 
20 seje upravnega odbora, sklicuje in vodi seje ter 
^rbi za izvrševanje sklepov upravnega odbora. 

4. člen 

Upravni odbor dela samo na sejah. 
Seje se sklicujejo po potrebi» najmanj pa enkrat 

mesečno. 

67. 'dredba > pristojnosti Izpitnih komisij za opravljanje 
strokovnih Izpitov za kvalificiranega In visoko kvalifici- 
ranega delavca v grafični stroki. 
Odloki ljudskih odborov: 

lit. Odlok o Javnem redu to miru na območju okraja Mari- 
bor okolica. 

159. Odlok o preprečevanju In zatiranju ogrčavostl govej« 
živine na območju okraja Tolmin. 

169. Odlok o delitvi sklada za vzdrževanje hiš v mestni obetal 
Idrija. 

101. Odlok o delitvi sklada za vzdrževanje hiš v mestni občini 
Murska Sobota. 

162. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti it. 8, 
naselje Seliščl v občini Videm ob Sčavnici. 

58. 

Na podlagi 1. točke 20. člena zakona za izvršitev 
ustavnega zakona o temeljih družbene in politične 
ureditve In o organih oblasti Ljudske republike Slo- 
venije izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske 
republike Slovenije 

UREDBO 
o začasnih organih upravljanja v zdravstvenih 

zavodih s samostojnim finansiranjem 

1. člen 

V zdravstvenih zavodih, ki se po posebnih pred- 
pisih samostojno finansirajo, sta začasna organa 
upravljanja upravni odbor in upravnik oziroma v 
bolnicah ravnatelj (v nadaljnjem besedilu upravnik). 

2. člen 

Upravni odbor je sestavljen iz 8 do 12 članov. 
V upravni odbor zdravstvenega zavoda imenuje 

nadzorni organ po enega zastopnika okrajnega (mest- 
nega) zavoda za socialno zavarovanje in okrajnega 
sindikalnega sveta, druge člane pa imenuje iz vrst de- 
lovnega kolektiva zavoda in izmed drugih državljanov. 

Poleg članov upravnega odbora iz prvega odstav- 
ka tega člena je član upravnega odbora tudi uprav- 

7AVC\An 

biti 

Sklep je sprejet, če je za njega glasovala večina 
članov upravnega odbora. 

O sejah se piše zapisnik. 
Ustanovitelj in nadzorni organ lahko pošljeta na 

seje upravnega odbora svojega zastopnika; ta pa 
nima pravice glasovati. 

5. člen 

Upravni odbor opravlja zlasti tele zadeve: - 
1. določi predračun dohodkov in Izdatkov zavoda 

v sporazumu z nadzornim organom; 
2. sprejema zaključni račun zavoda v sporazumu 

z nadzornim organom; 
3. določa v sporazumu z nadzornim organom ceno 

oskrbnega dne oziroma storitev v okviru najviijih 
cen, ki jih določi Svet za zdravstvo In socialno poli- 
tiko LRS; 

4. sklepa z organi in zavodi, ki so plačniki oskrb- 
nin, pogodbe o cenah, o pogojih za oskrbo in za pla- 
čevanje oskrbnin ter o akontacijah za oskrbnino; 

5. sklepa o tem, ali se najame kredit pri Narodni, 
banki FLRJ in v kakšni višini; 

6. odloča o uporabi sredstev skladov v okviru ve- 
ljavnih predpisov; 

7. odloča o investicijah, ki gredo iz sklada zavoda; 
daje ustanovitelju predloge za investicije Iz ustanovi- 
teljevih sredstev; 

8. skrbi za pravilno upravno, finančno in eko- 
uomsko poslovanje zavoda kakor tudi za varovanje 
splošnega ljudskega premoženja in za čim smotrnejšo 
uporabo materialnih sredstev, ki so dana zavodu na 
razpolago; 

9. predlaga po zaslišanju strokovnega sveta, kdo 
naj se imenuje za upravnika zavoda; 

10. imenuje po zaslišanju strokovnega sveta in r 
sporazumu z nadzornim organom pomočnika uprav- 
nika zavoda in šefe oddelkov; 

11. predlaga pristojnemu organu v potrditev siste- 
mizacijo delovnih mest. 

6. «en 
Za zdravstvene zavode, ki imajo pomen za vso re- 

publiko, je nadzorni organ Svet za zdravstvo in social- 
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BO politiko LRS, uadzorstveuo pravico glede drugih 
zdravstvenih zavodov pa izvršuje okrajni (mestni) 
ljudski odbor po svetu za ljudsko zdravstvo In social- 
no politiko. 

(Nadzorni orgaD ima pravico, razpustiti upravni 
odbor zdravstvenega zavoda, če je njegovo delo očitno 
nezakonito ali če kljub opozorilu nadzornega organa 
trajno zanemarja svoje dolžnosti. 

7. člen 

Upravnik zavoda neposredno v<>..> delo zdrav- 
stvenega zavoda. 

Upravnike zavodov, ki imajo ponici, za vso repu- 
bliko, imenuje Svet za zdravstvo in socialno politiko 
LRS, upravnike drugih zavodov pa pristojni ljudski 
odbor. 

Upravnika nadomešča v njegovi odsotnosti na- 
mestnik, ki ga določi upravni odbor. 

8. člen 

Upravnik ima zlasti tele pravice in dolžnosti: 
1. predstavlja in zastopa zdravstveni zavod pred 

organi oblasti in v pravnih razmerjih nasproti po- 
sameznim fizičnim in pravnim osebam, za posamezne 
primere pa lahko pooblasti koga drugega, da zastopa 
zavod; 

2. izvršuje kot naredbodajalec predračun dohod- 
kov in izdatkov zavoda in je odgovoren za izvršitev 
predračuna v celoti; posamezne pravice sme prenesti 
na pomožnega odredbodajalca; 

3. sklepa vse pogodbe razen tistih, ki jih sklepa 
upravni odbor; za sklenitev pogodb lahko v posamez- 

' nlh primerih pooblasti tudi koga drugega; 
4. najema pri Narodni banki FLR] kredite na 

podlagi sklepa upravnega odbora-, 
î. po zaslišanju strokovnega sveta namešča in raz- 

mešča zdravstveno in tehnično osebje; skrbi za stro- 
kovno izpopolnitev osebja in za to, da se vsa usluž- 
benska mesta praviloma oddajo po razpisu; 

6. izvršuje sklepe upravnega odbora; 
7. skrbi in je odgovoren za splošni red In higieno 

T zavodu; 
4. nadzira vodstvo materialnih in finančnih knjig, 

skrbi za pravočasno izterjavo oskrbnin in odreja iz 
redne preglede poslovanja zavoda; 

• predpiše po zaslišanju strokovnega sveta in s 
pril.ilitvijo upravnega odbora hišni red zavoda;      t 

'•o. poroča o svojem delu In ukrepih upravnemu 
odboru. «   * 

če se upravni odbor ne zbere na sejo, ki je bila 
pravilno sklicana, sme upravnik v nujnih primerih 
izdati sam posamezni ukrep z delovnega področja 
upravnega odbora, mora pa ga predložiti upravnemu 
odboru v potrditev na prvi prihodnji seji. 

Upravnik ima pravico in dolžnost, naznaniti nad- 
zornemu organu, če sprejme upravni odbor kakšen 
sklep, ki je nezakonit, ali kakšen sklep, zaradi kate- 
rega bi utegnila nastati za zavod znatna škoda. "V 
takem primeru upravnik odborovega sklep ni dolžan 
izvršiti, dokler o tem ne odloči nadzorni organ. 

9. člen 

V večjih zdravstvenih zavodih se ustanovi stro- 
kovni svet kot posvetovalni organ upravnega odbora 
in upravnika. Ta svet sestavljajo upravnik, pomočnik 
oziroma oba pomočnika upravnika, šefi oddelkov in 
glavna sestra, ki jo določi »strokovni »vet. 

Naloga strokovnega sveta je skrbeti, da je zdrav- 
ljenje v zavodu na čimvečji strokovni višini, razprav- 
ljati o vseh strokovnih zdravstvenih zadevah zavoda 
ter dajati ustrezne predloge upravnemu odboru ozi- 
roma upravniku. 

Če upravnik predloga ne sprejme, ima vsak član 
strokovnega sveta pravico, zahtevati odločitev nad- 
zornega organa. 

Seje strokovnega sveta sklicuje In vodi upravnik 
zavoda, če upravnik ni zdravnik, vodi seje zdravnik, 
ki ga določi strokovni svet za dobo enega leta. 

V manjših zdravstvenih zavodih sklicuje po po- 
trebi upravnik oziroma njegov pomočnik delovne 
konference vodilnega osebja. 

10. člen 

Svet za zdravstvo in socialno politiko LRS izda 
po potrebi natančnejše predpise za izvrševanje te 
uredbe. ^ 

11. člen 

V zdravstvenih zavodih se morajo v 30 dneh po 
uveljavitvi te uredbe sestaviti upravni odbori in stro- 
kovni sveti po določbah te uredbe. 

12. člen 

Ta  uredba   velja od dneva objave  v  >Uradnem 
I* .tu LRS«. 

Št. U-42/53 
Ljubljana, dne 26. maja 1953. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Miha Marinko l. r. 

59. 

Na podlagi 9. točke odloka o finausiranju in po- 
slovanju zdravstvenih zavodov (Uradni list FLRJ, št. 
14-85/53) izdaja Svet za zdravstvo in sechino poli- 
tiko LRS 

ODREDBO 
o  skladih   zdravstvenih   zavodov   s  samostojnim 

finansiranjem 

Zdravstveni zavodi v Ljudski republiki Slovenijif 
ki se po 1. točki odloka Zveznega izvršnega sveta o 
finausiranju in poslovanju zdravstvenih zavodov sa- 
mostojno finansirajo, imajo tele sklade, s katerimi 
prosto razpolagajo: 

a) sklad za nagrajevanje delavcev in uslužbencev; 
b) sklad za lastne investicije. 
V ta sklada se stekajo sredstva iz presežka do- 

hodkov nad izdatki, ki ga doseže zdravstveni zavod 
s svojim poslovanjem. 

Poleg skladov iz 1. odstavka imajo zdravstveni 
zavodi s samostojnim finansiranjem še sklaf4 za amor- 
tizacijo in sklad za izravnavo. 

V sklada za amortizacijo in za Izravnavo se ste- 
kajo zneski, določeni v odstotkih na dejanske stroške 
za zdravstveno storitev, in se vračunajo v ceno za 
oskrbni Ara. 

2 

Pri okrajnih zdravstvenih domovih se sklad za 
lastne Investicije in sklad za amortizacijo vodita po- 
sebej za Vsako ambulanto, polikliniko, zobno ambu- 
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tanto m zu druge organizacijske enote, ki so vklju- 
čene v zdravstveni dom, v bolnicah in drugih stacio- 
narnih zavodih, ki imajo več oddelkov, in v samo- 
stojnih poliklinikah pa se lahko skladi vodijo za vsak 
posamezni oddelek, če tako sklene organ upravljanja. 

Sklad za izravnavo se vodi pri nadzornem organu; 
ta tudi odreja njegovo uporabo. 

3 

Sklad za nagrajevanje delavcev in uslužbencev 
se uporablja za nagrade tistim delavcem In uslužben- 
cem, ki so s svojim delom pripomogli k zboljšanju 
zdravstvene službe in k zboljšanju gospodarjenja v 
zdravstvenem zavodu. 

V ta sklad se steka do največ 50% presežka do- 
hodkov nad izdatki po potrjenem zaključnem računu, 
zmanjšanega za dosežene prihranke pri zdravilih in 
prehrani. 

Višino odstotka do najvišje meje po prednjem 
odstavku določi vsako leto nadzorni organ v soglasju 
s pristojnim finančnim organom. 

Sredstva sklada se morajo prenesti na poseben 
račun Izločenih sredstev pri Narodni banki FLRJ. 

S skladom razpolaga organ upravljanja v spo- 
razumu s sindikalno organizacijo. 

Delavci in uslužbenci, ki v posamezi em letu de- 
jansko delajo manj kot 3 mesece v zdravstvenem 
zavodu, nimajo pravice do nagrade iz sklada, pri 
drugih pa se upošteva poleg okolnosti iz 1. odstavka 
tudi trajarje zaposlitve v posameznen letu. 

Sklad se ne sme uporabljati za povečanje rednih 
osebnih prejemkov osebja. 

Sklad za lastne investicije se uporablja za kritje 
stroškov nabave In večjih popravil instrumentarija, 
inventarja in opreme in za namene amortizacijskega 
sklada, če njegova sredstva ne zadostujejo. 

V ta sklad se steka ves presežek dohodkov nad" 
Izdatki po potrjenem zaključnem računu in po od- 
bitku določenega presežka, ki se po prejšnji točki 
steka v sklad za nagrajevanje delavcev in usluž- 
bencev. 

S skladom razpolaga organ upravljanja zdrav- 
stvenega zavoda. 

Sredstva sklada se morajo prenesti na poseben 
račun izločenih sredstev pri Narodni banki FLRJ. 

Sredstva za investicijsko izgraditev In za pove- 
čanje kapacitete obstoječih ali za ustanavljanje novih 
zdravstvenih zavodov zagotovi ustanovitelj. 

Sklad za amortizacijo se lahko uporablja samo 
za izmenjavo (nadomestitev), za investicijsko vzdr- 
ževanje in za povečanje osnovnih sredstev. 

V sklad se steka pri ambulantno-polikliničnlh za- 
vodih 5 do 10%, pri stacionarnih zavodih pa 10 do 
15% dejanskih stroškov za zdravstveno storitev ozi- 
roma za oskrbni dan po predpisani strukturi cene. 
Znesek amortizacije se priraČuna ceni. 

Poleg tega se stekajo v ta sklad še povračila 
osebja in bolnikov za povzročeno škodo, sredstva za 
odprodana osnovna sredstva In zavarovalnine (povra- 
čila škode) Državnega zavarovalnega zavoda. 

Višino v drugem odstavku določene najvišje do- 
voljene amortizacije določi organ upravljanja zdrav- 

stvenega zavodu v sporazumu z nadzornim organom 
in pristojnim finančnim organom. 

Za ta sklad odpre Narodna banka FLRJ zdrav- 
itvenemu zavodu poseben tekoči račun, na katerega 
mora prenesti zdravstveni zavod do 10. v mesecu za 
pretekli mesec iz svojega rednega računa po 2. od- 
stavku obračunane zneske zdravstvenih storitev ozi- 
roma oskrbnega dne za amortizacijo. 

S sredstvi sklada za amortizacijo razpolaga organ 
upravljanja zdravstvenega zavoda v sporazumu z nad- 
zornim organom. 

Narodna banka FLRJ dovoli izplačila iz sklada za 
amortizacijo samo na podlagi dokumentov, da se upo- 
rabljajo sredstva resnično za namen tega sklada. 

. Sklad za izravnavo se uporablja za kritje izred- 
nih izdatkov, nepričakovanih Izgub, za zboljšanje 
kvalitete zdravstvenih storitev in za kritje izdatkov, 
nastalih zaradi nepravočasnega povišanja cene oskrb- 
aega dne oziroma zdravstvene storitve spričo spre- 
menjenih cen. 

Sklad se lahko začasno in proti povračilu uporab- 
lja tudi za kritje izdatkov, nastalih zaradi neenako- 
mernega dotoka dohodkov zdravstvenih zavodov. 

V ta sklad za izravnavo se steka največ do 5% 
dejanskih stroškov za zdravstveno storitev oziroma 
za oskrbni dan po predpisani strukturi cene. 

Prispevek  za sklad se priračuna ceni. 
O potrebi ustanovitve sklada in o višini prispevka 

za sklad do zgornje meje odloči nadzorni organ v 
soglasju s pristojnim finančnim organom. 

Za ta sklad odpre Narodna banka FLRJ nadzor- 
nemu organu (ljudskemu odboru oziroma Svetu za 
zdravstvo in socialno politiko LRS) poseben račun. 

Glede odvajanja prispevkov za ta sklad velja 
isto kot glede sklada za amortizacijo. 

S skladom za Izravnavo razpolaga nadzorni organ 
za potrebe vseh zdravstvenih zavodov, ki so pod nje- 
govim nadzorstvom. 

S potekom proračunskega leta sredstva skladov 
ne zapadejo niti se ne odvedejo v proračun. 

Vse odredbe za izplačlo sredstev iz skladov pod- 
pisuje upravnik (ravnatelj) kot odredbodajalec in je 
ooenem s šefom računovodstva odgovoren tudi za 
pravilno in pravočasno vplačilo sredstev skladov. 

• j ? ?.?Ifdba velJa °* !• ••••• 1953 kot dneva, ki ga 
je določil Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske re- 
publike Slovenije, ko preneha veljati odredba o za- 
•^!••?\> «lansiranju zdravstvenih zavodov (Uradni 
hst FLRJ, št. 63-737/52). 

S-I-št. 4104/1 

Ljubljana, dne 28. maja 1953. 

Predsednik Sveta za zdravstvo 
in socialno' politiko LRS: 

I.ojze Piškur L r, 
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60. 

Na podlagi 5. točke odloka o finansiranju in po- 
slovanju zdravstvenih zavodov (Uradni list FLRJ, št 
14-85/53) in v zvezi z 18. točko navodil Sveta za zdrav- 
stvo in socialno politiko LRS o finansiranju in finanč- 
nem poslovanja zdravstvenih zavodov (Uradni list LRS, 
št. 12-48/53) izdaja Svet za zdravstvo in socialno po- 
litiko LRS 

ODREDBO 
o najvišjih cenah za zobozdravstvene storitve 

Za zobozdravstvena dela v državnih zdravstvenih 
zavodih  se lahko zaračunavajo plačnikom tele  naj- 
višje cene: 

1. TERAPEVTSKA DELA 
1. Konservative din* 

Plomba 120 
' Nazidek, ulit 240 

Inlay 550 
Zdravljenje korenike (brez plombe), 
pulpitis (z amputacijo), gangrena 240 

2. Ustna in zobna kirurgija 
a) Ekstrakcija z anestezijo 120 
b) Vsak nadaljnji zob pod isto anestezijo, 

ekstrakcija brez anestezije ali injekcija 
kot posebna storitev 60 

Apicotomia 600 
Operacija ciste 600 
Obturator, navaden 300 
Obturator z zaponkami 600 
Obturator za palatoshysis (proteza posebej) 700 
Odstranitev retiniranega zoba 1200 
Incizija 80 
Vsaka nadaljnja ordinacija po inciziji 40 
Totalno čiščenje zobnega kamna (v obeh 
čeljustih) 150 
Zdravljenje  g;ngivitid   in   podobno,   prva 
ordinacija 80 
Vsaka nadaljnja ordinacija 40 
Obsevanje 40 
Rentgen 120 
Prva pomoč (če se pacient več ne javi) 60 

3. Protetika 
Prevleka, poln člen ali krona Logan 500 
V* prevleka 800 
Fasetirani člen 800 
Krona Richmond ali fasetirana prevleka 1100 
Akrilna krona (plus nazidek) 900 
Akrllna prevleka 800 
Cementiranje   stare   fasete   ali   odstranitev 
starega- mostička 80 
Cementiranje nove fasete (brez zoba) 160 
Proteza: do 4 zob 2000 

„       od 5—6 zob 3000 
„       od 7—9 zob 3500 

od 10—12 zob 4000 
nad 12 zob 4500 

Popravilo proteze, prelom   ' 400 
Nov zob v staro protezo (prelom in po zobu) 120 

4. Oitodontija — aparati 
Schwarzov aparat: fiksacijska plošča z za- 

ponami 1600 
„            .,        plošča z vijakom (vi- 

jak posebej), labialni 
lok, zapone 2000 

Schwarzov aparat   plošča z vijakom (vi- 
jak posebej) komplici- 
rani, labialni lok,  za- 
pone, aktivatorjl 

Häuplov aparat:      brez  vijaka  z  labial- 
nim lokom 

„ „        z  vijakom  (vijak  po- 
sebej), komplicirani, 
labialni lok, aktivatorjl 

Poševna ravnina (iz akrilata) 
Poševna ravnina (srebrna) 
V vseh postavkah terapevtskega cenika so 
vračunani ves material (razen žlahtnih ko- 
vin), delo, režija in amortizacija. 

II. LABORATORIJSKA DELA 

1. Fiksna protetika v kovini 
Prevleka  (dvodelna   ulita,   bočkana,   vle- 
čena, enodelna ulita, fasetirana) 
Inlay, kapica RK, V« prevleka, nazidek in 
podobno, direktni način 
Inlay, kapica RK, '/* prevleka, nazidek in 
podobno, indirektni  način 
Polni člen 
Člen v zunanjem ogrodju, votli člen in fa- 
setirani člen  (brez zoba) 
Opornica po zobu (Saxova ali modif. brez 
nosilcev) 

2. Fiksna protetika v akrilatu 
Prevleka ali  krona (nazidek  posebej) 
Individualna faseta (v zonunjem ogrodju) 
krona  Richmond, fasetirani  prevleki  itd. 

3. Snem na protetika 
Materialni stroški kot osnova 
funkcijska ali individualna   žlica   (iz   Se- 
laka ali pod.) 
Funkcijska ali individualnu žlica, (iz kav- 
čuka ali akrilata) 
Do štirizobna proteza (brez zapon) 
Več kot štirizobna  proteza  (brez zapon), 
zob po 
Totalna proteza  ne glede na  število zob 
Kovinska plošča, stiskana 
Kovinska plošča, ulita 
Enokraka zapona 
Dvokraka zapona 
Trokraka zapona ali zapona O 
Zapona z vzmetnim sidrenjem 
Podjezični ali nebni  tak  (polfabrikat) 
Podjezični ali nebni lok s privarjeno re- 
tend jo 
Podjezični ali nebni lok, individualno ulit 
Sesalo 
Popravilo prelomljene proteze ali osrova 
za vstavitev novih zob v staro protezo 
Vsak nov zob v staro protezo 

4. Ortodontska   in   iravmatološka   protetika 
Schwarzov aparat: fiksacijska plošča z za- 

ponami 
„ „        plošča z vijakom (vi- 

jak posebej), labialni 
lok, zapone 

„ „        plošča z vijakom  (vi- 
jak posebej), kompli- 
cirana, labialni lok, 
zapone, aktivatorji 

din 

2400 

2400 

2600 
1000 
1000 

190 

70 

180 
180 

220 

100 

240 

160 

160 

80 

160 
350 

80 
1100 
1900 
2700 

10 
60 
110 
160 
110 

160 
500 
80 

160 
. 80 

550 

700 

900 
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din 
Häuplov aparat:      brez  vijaka, z labial- 

nim lokom 900 
„ „        z vijakom (vijak pose- 

bej), komplicirani, la- 
bialni lok, aktivatorji        1000 

Poševna ravnina (v srebru) 400 
Poševna ravnina (v akrilatu) 550 
Opornica za brado 380 
Model za arhiv 160 
Obturator, navaden 160 
Obturator z zaponkami 300 
Obturator za palatoshysis (proteza posebej) 300 
Galerija v srebru, navadna 250 
Galerija v srebru, s kljukicami 280 
Galerija v srebru, s stransko drsalno plo- 
skvijo 280 
Galerija v srebru, dvodelna 350 
Galerija v srebru, z zunanjo fiksacijo 700 
Opornica iz akrilata, za fiksacijo 300 
Opornica Iz akrilata, dvodelna 550 
Opornica iz akrilata, s kljukicami 400 
Opornica iz akrilata, s stransko drsalno 
ploskvijo 550 

V vseh tarifnih postavkah laboratorijskega cenika 
So vračunani delo, materialna režija In amortizacija. 
Posebej  se zaračunavajo vse  kovine,  zobje, akrllati 
in kavčuk. 

2 

Glede na dejanske stroške za storitve v posamez- 
nih zobnih ambulantah oziroma laboratorijih lahko 
okrajni (mestni) ljudski odbori določijo nižje cene, 
kot so navedene v 1. točki, za posamezne ambulante 
ali za vse zobne ambulante svojega območja. 

V krajih, kjer ni državnih zobnih ambulant, lahko 
sklenejo organi in zavodi, ki so dolžni plačevati zobo- 
zdravstvene stontve, posebne pogodbe z zasebnimi 
zobozdravniki in dentisti za opravljanje zobozdrav- 
stvenih del za upravičence do brezplačnega zdrav- 
ljenja. Cene v teh pogodbah smejo biti največ do 
20% višje od cene, ki so določene v 1. točki te od- 
redbe. 

4 

Zobne ambulante obračunavajo s plačniki samo 
končane storitve. Posebej se ne plačujejo posamezne 
vmesne faze del, prvi ali ponovni pregledi (ordi- 
nacije). 

5 

Zobne ambulante morajo brezplačno ponovno na- 
praviti plombe, ki izpadejo v enem letu po izvršitvi, 
oziroma protetična dela, ki jih je treba ponovno izvr- 
Si-fci v enem letu zaradi tehnične napake p : Infoiavi. 

Vsak bolnik, ki ne plača sani «ibozdravstvenih 
storitev, mora predložiti ambulanti predpisano potr- 
dilo, iz katerega ^je razvidno, kdo je plačnik •• sto- 
ritve. 

Kadar zmogljivost ambulante r»e dOTolJmj«, da bi 
se zobozdravstvena dela pričela vsem prijavljenim 
bolnikom, odloča o tem, kateri bolnik ima prednost. 
Sef zobne ambulante slede na medicinske indikacijo 
in potrebe slu&be aapcplemh oseb, 

8 

Ta odredba velja od 1. junija 1953 dalje. 
Št S-I-4324/1 
Ljubljana, dne 28. maja 1953. 

Predsednik Sveta za zdravstvo 
in socialno politiko LRS: 

Lojze Piškur L r, 

ol. 

Na podlagi 6. točke odloka o finansiranju in po- 
slovanju zdravstvenih zavodov (Uradni list FLRJ, št. 
14-85/53) izdaja Svet za zdravstvo in socialno politiko 
LR Slovenije 

ODREDBO 
0 najvišjih  cenah  za  zdravstvene  storitve  zavodov 

s samostojnim finansiranjem 

1 

Zdravstvenim zavodom s samostojnim finansira- 
njem, ki imajo pomen za vso republiko, se določajo 
tele najvišje cene za oskrbni dan: 

1 Medicinski visoki šoli v Ljubljani oziroma posamez- 
nim klinikam, oddelkom in zavodom: 
kirurška klinika 1000 din 
interna klinika 900 dia 
pljučni oddelek 700 din 
otološka klinika 950 din 
dermatološka klinika 750 din 
nevrološka klinika 653 din 
okulistična klinika 585 din 
stomatološka klinika 1050 din 
ginekološko-porodniška klinika 975 din 
ortopedska klinika ÌOOO din 
infekcijska klinika 990 din 
onkološki zavod 843 din 
pediatrična klinika                                      ,    914 din 

2. Inštitutu za tuberkulozo na Golniku 914 din 

3. Specialni bolnici za tuberkulozo Topol- 
*Öca «jo dia 

4. Specialni bolnici za kostno in sklepno tu- 
berkulozo v Šempetru pri Gorici 694 din 

5. Bolnici za  duševne in  živčne bolezni v 
Polju pri Ljubljani    * 374 din 

6. Neravnemu zdravilišču v Laškem 500 din 

H 

Ta odredba velja od 1. junija 1953 dalje. 

St. S-I 4322/1 
Ljubljana, dne 38. maja 1953. 

Predsednik Sveta aa zdravstvo 
In socialno politiko: 

Lojze PlÄw L », 
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62. 

Na podlagi 5. točke odloka o finansiranju in po- 
slovanju zdravstvenih zavodov (Uradni list FLRJ, št. 
14-85/53) in v zvezi z 18. točko navodil o finansiranju 
in finančnem poslovanju zdravstvenih zavodov (Urad- 
ni list LRS, št. 12-48/53) izdaja Svet za zdravstvo in 
socialno politiko LRS 

ODREDBO 
o cenah za zdravniško pomoč pri porodu na domu 

Za zdravniško pomoč pri porodu na domu se za- 
računajo poleg cene za obisk posebej še tele storitve: 

a) za šivanje raztrganin presredka 200 dinarjev, 
b) za luščenje posteljice, za dokončani splav na 

domu, za pomoč pri porodu z zadnjično lego, 
za kleščni porod, za notranji obrat, za kranio- 
tomijo, dekapitacijo in podobno po 600 dinarjev. 

Več storitev istočasno se zaračunava skupno, naj- 
več pa v znesku 1000 dinarjev. 

Posebej se zaračuna izredna, večja poraba mate- 
ri* la (tamponada  uterusa, antibiotika itd.). 

2 

Ta odredba velja od 1. junija 1953 dalje. 

Št. S-I-4325/1 
Ljubljana, dne 28. maja 1953. 

Predsednik Sveta za    dravstvo 
in socialno politiko LRS: 

Lojze Piškur 1. r. 

63. 

Na podlagi 5. točke odloka o finansiranju in po- 
slovanju zdravstvenih zavodov (Uradni list FLRJ. 
št. 14-85/55) in v zvezi z 18. točko navodil o finansi- 
ranju in finančnem poslovanju zdravstvenih zavodov 
(Uradni list LRS, št 12-48/53) izdaja Svet za zdravstvo 
in socialno politiko LRS 

ODREDBO 
o enotni ceni za zdravniška spričevala 

1 

Za zdravniška spričevala, ki se po uredbi o izda- 
janju zdravniških spričeval (Uradni lisi LRS, št. 
33-178/48) ne izdajajo brezplačno in se uporabljajo za 
zasebne potrebe, se plačuje v ambulantah pristojbina 
100 dinarjev poleg cene za ambulantni pregled. 

Za  zdravniška spričevala,  kl  se  izdajajo  zaradi 
poškodb pri tepežih in drugih namernih poškodbah, 
se plačuje pristojbina 400 dinarjev poleg cene za am 
bulantni pregled. 

2 

Za zdravniška spričevala za potrebe zavarovalnih 
zavodov veljajo posebni ceniki, ki jih potrdi zavo- 
dom Svet za zdravstvo in socialno politiko LRS. 

•    3 

Ta odredba velja od 1. junija 1953 dalje. 
. Št. S-I-4326/1 . 

Ljubljana, dne 28. maja 1953. 

Predsednik Sveta Za zdravstvo 
in socialno politiko LRS: 

Lojze Piškur 1. r. 

64. 

Na podlagi 4. člena uredbe o podeljevanju pod- 
por žrtvam fašističnega terorja in njihovim družinam 
(Uradni list LRS, št. 11-39/53) izdaja Svet za zdrav- 
stvo tn socialno politiko LRS 

NAVODILO 
za izvrševanje uredbe o podeljevanju denarnih pod- 
por žrtvam fašističnega nasilja in njihovim družinam 

Po 1. členu uredbe o podeljevanju denarnih pod- 
por žrtvam fašističnega nasilja in njihovim družinam 
imajo osebe, ki so do uveljavitve uredbe o razveljav- 
Ijenju odloka NKOJ z dne 19. XII. 1944 (Uradni list 
FLRJ, št. 58-696/52), to je do 3. decembra 1952, pre- 
jemale začasno denarno podporo kot žrtve fašističnega 
nasilja, pravico do stalne državne podpore na podlagi 
odločbe, po kateri jim je bila izplačevana začasna 
državna podpora kot žrtvam fašizma ali kot družinam 
žrtve fašizma. 

Po tej uredbi torej podpora ne pripada tistim 
osebam, na dan 3. decembra 1952 niso prejemale 
podpore, priznane s pravno veljavno odločbo ali jim 
je bila izdana odločba o podpori po 3. decembru 1952. 

Po 2. členu uredbe okrajni (mestni) ljudski od- 
bori samostojno odločajo o pogojih za prejemanje 
podpore in o višini podpor žrtvam fašističnega nasilja 
in njihovim družinam. 

Zaradi določanja pogojev m višine podpor naj se 
upoštevajo tale okvirna navodila: 

Višina podpore naj znaša: 
1. osebna podpora žrtvi fašističnega nasilja pra- 

viloma od 1.500 do 4.500 dinarjev mesečno; 
2. družinska podpora, ki jo prejemajo svojci po 

umrli osebni žrtvi fašističnega nasilja pa praviloma 
od 1.000 do 3.500 dinarjev mesečno. 

Uživalcem osebne ali družinske podpore pripa- 
dajo za otroke osebne žrtve fašističnega nasilja (za- 
konske, nezakonske, posvojene in pastorke) tudi do- 
datki, ki se do nadaljnjega priznavajo in odmerjajo 
ob smiselni uporabi predpisov uredbe in navodil o 
dodatkih za otroke. Ti dodatki se izplačujejo iz pro- 
računskih sredstev za podpore žrtvam fašističnega 
nasilja in njihovim družinam. 

Vsakemu otroku osebne žrtve fašističnega nasilja 
pripada, če je brez staršev ali če žena vdova ne pre- 
jema podpore, družinska podpora v višini dodatka, ki 
bi ga za otroka prejemala osebna žrtev fašističnega 
nasilja. Uživalcem takih podpor ne pripadajo tudi še 
dodatki za otroke. 

3 

Za določanje višine osebne in družinske podpore 
so odločilne upravičenčeve premoženjske in prido- 
bitne razmere ter delovna zmožnost. 

V najvišjem znesku naj se priznavajo podpore le 
osebam oziroma, družinam, ki .nimajo nobenega last- 
nega premoženja oziroma dohodkov ter so popolnoma 
nezmožne za delo. če je upravičenec do osebne ali 
družinske podpore le deloma zmožen za delo ali ima 
sicer nekaj lastnih sredstev oziroma dohodkov, ki pa 
ne zadostujejo za preživljanje, se odmeri ustrezna 
nižja podpora. 

Pri ocenjevanju premoženjskih razmer uživalcev 
podpore naj se štejejo tudi premoženje in dohodki 
zakonca, otrok, staršev in starih staršev, kj živijo z 
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Razgiasi in objave 
Sprememba rodbinskega imena 
St. IV-2439/1-53 5242 

Z odločbo Državnega sekretariata 
2a notranje zadeve LRS, št. IV-2439/ 
1-53 z dne H. V. 1953 je bila na 
podlagi 21. člena zakona o osebnih 
imenih dovoljena sprememba rod- 
binskega imena Wenigerholzu Kon- 
radu, roj. 13. IX. 1911 v Središču ob 
Dravi, njegovi ženi Milki, roj. 5. III. 
1914 v Grabah pri Središču ob Dravi, 
ter mladoletnima otrokoma Marku, 
roj. 30. IX. 1946 v Ormožu, in Zlatku, 
roj. 25. III. 1951 v Ljubljani, v pri- 
imek »Gorši č«. Wenigerholzu Kon. 
radu je bila dovoljena tudi spre- 
memba rojstnega imena v >Milko<. 

St. IV-2437/1-53 5151 
Z odločbo Državnega sekretariata 

za notranje zadeve LRS, št. IV-2437/ 
1-53 z dne 13. V. 1953 je bila na 
podlagi 21. člena zakona o osebnih 
imenih dovoljena sprememba pri- 
imka Puku Jožefu, roj. 20. XI. 1917 
v vasi Dolnje Vreme, njegovi ženi 
Štefaniji, roj. 19. XII. 1915 v Gornji 
Košani, mladoletnemu otroku Da- 
rinki, roj. 4. Vili. 1951 • Postojni, 
v  priimek  >M a t j a ž i •<. 

Državni sekretariat 
za notranje zadeve LRS 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpisi 
92?. 

Besedilo: Elektro Tolmin, Tolmin. 
Poslovni predmet: Vzdrževanje, 

rekonstrukcija in gradnja daljno- 
vodov, transformatorskih postaj, 
mrež in instalacij ter intaso za pro- 
dano električno energijo. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LR 
Slovenije, odločba št. H-1137'1-52 z 
dne 25. XI. 1952. 

Podjetje posluje v sklopu Elektro- 
, energetskega  sistema Slovenije. 

Za podjetje podpisujejo: 
Šuntajs Jože, direktor, samostoj- 

no, v obsegu zak. pooblastil in pra- 
vil podjetja; Cotič Marjan, glavni 
tehnik, v odsotnosti direktorja, v 
istem obsegu; Seuicar Viljem, glav- 
ni delovodja, v odsotnosti direktorja 
in glavnega tehnika, v Istem ob- 
segu kot direktor, in Kikelj Alma, 
računovodja sopodpisuje listine po 
47. členu szdgp. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana, 

dne 8. maja 1953. 
St. UI-155/21953 4098 

928. 
Besedilo: Mesnica, Semič. 
Poslovni predmet: Vsa dela te 

stroke. 
Ustanovitelj in gospodarski vodi- 

telj r-odjetja: Obč., LO Semič. 
Za podjetje podpisujejo: 
Štefan Jožef, upravnik, Drganc 

Marija, knjigovodja, in Štricelj 
Franc, poslovodja. 

St. 11-827/4 1750 

Besedilo: Mizarska delavnica, Se- 
mič. 

Poslovni predmet: Vsa dela te 
stroke. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj podjetja: Obč. LO Semič. 

Za podjetje podpisujejo: 
Štefan Jožef, upravnik, Drganc 

Marija, knjigovodja, in Vindišman 
Martin, poslovodja. 

Št. II-827/4 1749 
OLO Črnomelj,  odd. za gospodarstvo 

dne 6. marca 1953. 
929. 

Besedilo: Državno gospodarsko 
podjetje »Vrvica«, Celje. 

Poslovni predmet: Izdelovanje tra- 
kov, narodnih in drugih okraskov. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Celje, 
odločba št. 3719/1-53 z dne 7. V. 
1953. 

Za çodjetje podpisujejo: 
Marine Dana, ravnatelj, samo- 

stojno, v okviru zakonitih .določil in 
pravil ' podjetja, ter Kerček Olga", 
računovodja, ki sopodpisuje listine 
finančnega pomena. 
MLO Celje, odd. za gospodarstvo 

dne 14. maja 1953. 
Št. II-3792/1-53 4116 

930. 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo 

Arja vas — Petrovce. 
Poslovni predmet: Kmetijska pro- 

izvodnja in prodaja lastnih proiz- 
vodov. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Celje 
okolica, odločba št. 11-2688/1-1953 z 
dne 3. IV. 1933. 

Gospodarski upravni organ: OLO 
Celje okolica. 

Za podjetje podpisujejo': 
Pisar Filip, direktor, v obsegu 

pooblasti in pravil podjetja, Vel- 
din Jože, računovodja, vse listine 
po 47. členu, szdgp. 

OLO Celje okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 21 maja 1953. 
Št. 1/266-1953 4123 

931. 
Besedilo: Pekama, Vipava (št. 72). 
Poslovni  predmet:   Peka  in  pro- 

daja kruha in slaščic. 
Ustanovitelj in gospodarski uprav- 

ni voditelj: Obč. LO Vipava, odloč- 
ba št. 1353/53, 

Za podjetje podpisuje: 
Poniž Milan,  upravnik, skupaj z 

njim  Cigara  Anton  in  Žgur •••. 
OLO Gorica, odd. za gospodarstvo 

dne 14. maja 1953. 
Št. II/2-105/53 4114 

932. 
Besedilo: »Žagat, Leskovec pri 

Krškem. 
Poslovni predmet: Žaganje lesa po 

naročilih. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Krško, 

odločba št. 5824/1 z dne 24. IV. 1953. 
Za podjetje podpisuje: 
Čurin Adolf, upravnik, samostoj- 

no, v vseh finančnih zadevah pa 
skupaj z njim Poljšak Ivan ter 
Lekše Slavko. 

OLO Krško, odd.  za  gospodarstvo 
dne 21. maja 1953. 

Št.   6^9/1-1953 41M 
933. 

Besedilo: Krojaštvo, državni obrt- 
ni mojster Mavec Stanislav (Borov- 
nica). 

Poslovni predmet: Izdelava novih 
oblek po meri in vsa druga dela 
krojaške strok*. 

Obrat je ustanovil Obč. LO Bo- 
rovnica, odločba št. 285/1 z dne 87. 
L 1953. 

Za podjetje podpisuje: 
Mavec Stanislav,   državni   obrtni 

mojster, samostojno. 

OLO Ljubljana okolica 
oddelek za gospodarstvo 

dne 17. aprila 1953. 
Št. VU-1431/428-1952       •80 

»34. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Dra- 
vinjski magazin«, Polj cane. 

Poslovni predmet: Trgovina z me- 
šanim blagom na drobno, s tobač- 
nimi Izdelki, vžigalicami in cigaret- 
nim papirjem na drobno. 

Ustanovitelj in gospodarski uprav- 
ni voditelj: Obč. LO Poljčane. 

Za podjetie podpisujejo: 
Vučajnk Andrej, upravnik, neo- 

mejeno, Vižintln Ludvik, knjigo- 
vodja, sopodpisuje po 47. _ členu 
szdgp in v okviru zakonitih po- 
oblastil. 

OLO Maribor okolica, 
oddelek za gosr^darstvo 

dne 12. maja 1953. 
Št. 11-338/11-53 4113 

935. 
Besedilo: Občinsko podjetje klav- 

nica in mesnica, Hodoš. 
Poslovni predmet: Nabava In kla- 

nje živine, orodaja mesa. 
Ustanovitelj in gospodarski uprav- 

ni voditelj: Obč. LO Salarci, od- 
ločba št. 415/53 s dne 15. IV. »». 
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Za podjetje podpisuje: 
Škalič Geza,   poslovodja,   listine 

finančnega pomena sopodpisuje Ke- 
rec Zina, knjigovodja. 

OLO Murska Sobota, 
oddelek za gospodarstvo 

dno 25. aprila 1953. 
Št. II 2664/2-53 1910 

936. 
Besedilo:  Trgovsko  podjetje, 

Straža. 
Poslovni predmet: Tigovina z ma- 

nufakturo, ga'anterijo, živili In go- 
spodinjskimi  potrebščinami. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj podjetja: Obč. LO Straža, od- 
ločba št. 134/6-53 z dne 10. IV. 1953. 

Za podjetje podpisuje: 
Tavčar Joža, poslovodja, v obsegu 

zakonitih  pooblastil. 
OLO Novo mesto, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 29. aprila 1953. 

Št.  II-3614/1-53 1942 
937. 

Besedilo: Mestna knjigarna, Ra- 
dovljica (Linhartov trg 8). 

Poslovni predmet: Prodaja knjig, 
šolskih in pisarniških potrebščin ter 
galanterije — na drobno. 

Ustanovitelj podjetja: LO mestne 
občine Radovljica. 

Za podjetje podpisujejo: 
Hrovat  Dragica  poslovodja, Ber- 

nard  Angela,  namestnica,  v  odsot- 
nosti  poslovodje, Mavec  Polde,  ra- 
čunovodja, vse listine denarnega in 
kreditnega   pomena    po   47.   členu 
szd i,  in  Dolinšek   Krist ,  namest- 
nik,  vsi po zakonitih pooblastilh. 

OLO Radovljica, 
oddelek za "ospod rstvo 

dne 23. maja 1953. 
Št. 2132/1-53 4142 

Spremembe 
938. 

Besedilo: Mehanično podjetje les- 
ne proizvodnje, Ljubljana. 

besedilo odslej: »Žičnica«, pod- 
jetje za izdelavo^ žičnih transport- 
nih in drugih strojnih naprav, skraj- 
šano:  >Žičnica  Ljubljana«. 

Poslovni predmet odslej: Izdela- 
va, montaža in popravljanje žičnih 
in drugih transportnih naprav ter 
raznih strojev, izvrševanje strojno- 
kovinskih uslug, popravila cestnih 
motornih vozil, traktorjev in avto- 
mobilskih dvigal. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 13. maja 1953. 
Št. HI-489/1-1953 4101 

939. 
Besedilo: Motvoz in platno, Gro- 

suplje.   .. 
Izbrišejo se Lasan Hate, Mišigoj 

Miroslav in Babšek Dragica ter vpi- 
iejo: 

Mišigoj Miroslav, tehnični vodja, 
ki podpisuje v odsotnosti direktorja, 
T istem obsegu; Lasan Mate, komer- 
cialni  finanžni  vodja,  sopodpisuje 

listine po 47. členu szdgp in drž. 
gosp. podjetjih, Babšek Pragica, ra- 
čunovodja, ki sopodpisuje v odsot- 
nosti komercialno finančnega vodje, 
v istem obsegu. 

Št III-122/3-1953 4106 

Besedilo: Nabavno podjetje elek- 
trogospodarstva za LR Slovenijo, 
Ljubljana. 

Besedilo odslej: Elektronabava, 
podjetje za uvoz elektroopreme in 
elektromateriala. 

Poslovni predmet odslej: Nakup 
in prodaja opreme in materiala za 
električne naprave, za termocentra- 
le in hidrocentrale, za trafopostaje, 
daljnovode in omrežja Iz uvoza in 
Iz domačega trga. 

Št. III-508/1-1953 4105 

Besedilo: Industrija usnja, Vrh- 
nika. 

Izbriše se Verbič Andrej in Veble 
Jože, glavni računovodja tei vpi- 
šeta: 

• ing. Hladnik Milivoj, direktor, ki 
podpisuje samostojno, v obsegu zak. 
pooblastil in pravil podjetja, Koščak 
Franc začasni v. d, šefa gl. računo- 
vodstva; sopodpisuje listine po 47- 
členu szdgp. 

Št. III-252/3-1953 4107 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 16. maja 1953. 

940. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Rio«, 

Ljubljana, Kardeljeva 4. 
>   Vpiše se: 

Harisch Erna, knjigovodja, ki pod- 
p: je za podjetje v odsotnosti gl. 
računovodje, v istem obsegu. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 18. maja 1953. 
G-št. 3481/53 4134 

941. 
Besedilo: Okrajno gostinsko pod- 

jetje s termalnim kopališčem, Rim- 
ske Toplice. 

Besedilo odslej: Gostinsko turi- 
stično podjetje s termalnim kopali- 
ščem, Rimske Toplice. 

Poslovni predmet odslej: Preno- 
čišča, hrana in točenje alkoholnih 
pijač. 

OLO Celje okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 23. apri' i 1953. 
Št. II-1/153-1953 1892 

942. 
Besedilo: Krajevna gostilna, Za- 

poge. 
Izbriše se Jenko Andrej in Oblak 

Marija, knjigovodja podjetja ter 
vpišeta: 

Šalamon Pavla, upravnik in Jen- 
kole Anica, knjigovodja, ki podpi- 
sujeta i istimi pooblastili. 
OLO   Kran i.  odd.  za  gospodarstvo 

dne 23. marct. 1953. 
Št. 1685/2-53/1 1668 

943. 
Besedilo: Krajevno gostinstvo, Go- 

renja vas. 
Besedilo odslej: Gostilna »Tabor«, 

Gorenja vas. 
Izbrišejo se Šorli Ivo, Peresclutti 

Milka in Tiatnik Franc ter vpišejo: 
Pivk Alojz, upravnik, ki podpi- 

suje samostojno, v obsegu zakoni- 
tih pooblastil In pravil podjetja, in 
Miklavčič Silva, knjigovodja, ki so- 
podpisuje listine finančnega pome- 
na, po 47. členu szdgp. 

Št, 3163/2-53 4075 
Besedilo: Slaščičarna KLO Žiri. 
Z odločbo Obč. LO Žiri, št. 412/7-3 

z dne 16. IV. 1953 je podjetje prešlo 
s 1. V. 1953 v likvidacijo. 

Besedilo odslej: Slaščičarna KLO 
Žiri v likvidaciji. 
.   Za podjetje v likvidaciji podpisu- 
jejo: 

Peternel Anton, predsednik, Kav- 
čič Franc in Strlič Edvard, člana. 
OLO  Kranj,  odd.   za   gospodarstvo 

dne 9. maja  1953. 
Št. 3257/2-53. 4076 

944. 
Besedilo: Krajevno gostinsko pod- 

jetje, Sevnica. 
Besedilo odslej: Kolodvorska re- 

stavracija, Sevnica. 
Izbrišeta se Vrtačnih Jože. kot 

upravnik in Lihteneger Hilda kot 
računovodja ter vpišejo: 

Drenik Jožko, upravnik, Motore 
Alojz, računovodja, z istimi poobla- 
stili. Vrtačnik Jože je odslej na- 
mestnik upravnika in podpisuje v 
njegovi odsotnosti, v odsotnosti ra- 
čunovodje pa podpisuje Lihteneger 
Hilda, namestnik./ 

Vpiše se poslovalnica v Šmarju 
pri Sevnici Št. 36. 
OLO  Krško,  odd.   za  gospodarstvo 

dne 9. maja 1953. 
Št. 6695/1-53 4118 

945. 
Besedilo: Industrijsko podjetje 

»Kremenica«, Krmelj. 
Izbriše se Kovač Marija in vpi- 

šeta: 
Brečko Ivanka, računovodja, z 

istimi pooblastili ter Flaje Alojz, ki 
podpisuje v odsotnosti direktorja, 
v istem obsegu. 

.   Št. 6.570/1-1953 4117 

Besedilo: Krajevna mesnica, Kr- 
melj. 

Izbrišeta se Kovač Marija in Ko- 
govšek Štefka ter vpiše: 

Brečko Ivanka, z issimi poobla- 
stili. 

Št.  6573/1-1953 4120 
Besedilo: »Krajevna snica, Šent- 

janž. 
Izbrišeta se Kovač Marija in Ko- 

govšek Štefka ter vpiše: 
Brečko Ivanka, knjigovodja, z 

istimi pooblastili. 
Št. 6.572/1-1953 4119 

Besedilo: Krajevno «rostinsko pod- 
jetje, Šentjanž. 

Izbriše se Kovač Marija in vpiše: • 
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Brečko Ivanka, L istimi poobla- 
stili. 

St. 6.571/1-1953 4118 
OLO   Krško,  odd.  za  gospodarstvo 

dne 16. maja 1953. 
946. 

Besedilo: Trgovsko podjetje Po- 
trošnja«, Krško. 

Vpiše se: 
Sojer Marija, uslužbenka, ki pod- 

pisuje  skupaj   z   računovodjem   in 
ravnateljem podjetja. 
OLO  Krško,  odd.  za   goapodarstvo 

dne 20. maja 1953. 
Št. 6.763/1-1953 4130 

947. 
Besedilo: Opekarna MLO Kosta- 

njevica. 
Izbriše se delovodja Zagore Alojz 

in vpiše: 
Pavlenč Anton, z istimi poobla- 

stili. 
OLO   Krško, odd   za  gospodarstvo 

dne 22. maja 1953. 
Št. 6.336/1953 4135 

948. 
Besedilo: Krajevna kisarna, Dra- 

gomelj. 
Na podlagi odločbe Obč. LO Čr- 

nuče, št. 1022-1-1952 z dne 26. VIII. 
1952 preneha z delom in preide v 
likvidacijo. 

Za likvidatorje so postavljeni: 
Čebuli Janez, predsednik likvida- 

cijske komisije, ki podpisuje za 
podjetje v likvidaciji skupaj z Mo- 
žina Ivanom ali Medven Matildo. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek z   gospodarstvo 
dne 11. novembra 1952. 

Št II. 1431-330-1952       10582 
949. 

Besedilo: Krajevna trgovina, Bo- 
rovnica. 

Besedilo odslej: »Trgovsko pod- 
jetje, Borovnica. 

Izbrišejo se: Vadnfal Ivanka, Go- 
stiša Alojz in Wendner Marija ter 
vpišeta: 

Gostiša Alojz, upravni»., iL Me- 
jac Danica, računovodja. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 17, marca 1953. 
Št. VII 24/46-1953 1632 

950. 
Besedilo:   Krajevna  sedlarska  in 

tapetniika delavnica, Logatec 
Besedilo odslej: Tapetniška delav- 

nica, Logatec (Dolenji Logatec). 
Izbrišejo se: Lenarčič Ciril, Tre- 

ven Jakob in Baje Mimi ter vpišejo: 
Čepon   Vinko,   upravnik,   Čepon 

. Jože, namestnik in Renčelj Emilija, 
knjigovodja. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 23. marca 1953. 
Št. *II 24/4-1953 1755 

951. 
Besedilo: Okrajno posestvo, Brest. 
Z odloïbo OLO Ljubljana okolica, 

št 1766/1   z   dne   15. III. 1952   preide 
podjetje v likvidacijo. 

|    Za posestvo  v likvidaciji podpi- 
sujejo; Kirltnik Viktor, predsednik, 

Arko Franc in Šušteršič Franc, čla- 
na po dva skupaj. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek  za  gospodarstvo 

dne 27. aprila 1953. 
ŠtVn 24/139-1953 -4011 

952. 
Besedilo: Okrajna opekarna, Lju- 

tomer. 
Izbriše se Milhberger Jože in vpiše 
Novak Leopold, knjigovodja, ki so- 

podplsuje listine po 47. členu szdgp. 
OLO Ljutomer, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 5. maja 1953 

Št. 1980/1-53 4023 
953. 

Besedilo: Občinsko storitveno pod- 
jetje »Obnova«, Lenart v Slov. gor. 

Vpiše se 
Ploj Franc, v. d. direktorja, s pra- 

vico do neomejenega podpisovanja. 
OLO Maribor okolica 
oddelek za gospodarstvo 

dne 14. marca 1953 
Št. II-2121/-53 1576 

954. 
Besedilo: »Pinus«, tovarna smolnih 

izdelkov, Rače. 
Besedilo odslej: »Pinus«, tovarna 

kemičnih izdelkov. Rače, skrajšano 
3>Pinus«, Rače pri Mariboru. 

Poslovni predmet odslej: Indu- 
strijsko predelovanje maziv in lepil 
za tehnične namene, predelovanje 
borove smole ter agrokemičnih pro- 
izvodov. 

OLO Maribor okolica 
oddelek za gospodarstvo 

dne 18. maja 1953 
Št II-196/Ì-53 4124 

955. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Iz- 

bira«, Ptuj. 
Izbriše se Gaspari Peter in vpiše 
Velunšek Oto, šef komercialnega 

oddelka. 
OLO Ptuj, oddelek za gospodarstvo 

dne 18. maja 1953 
Št. U/12-1671/2-53 4121 

956. 
Besedilo: Mestno gostinsko podjet- 

je »Grand hotel Toplice, Bled. 
Izbriše se Brie Milan in vpiše 
žerovc Janez, pomočnik direktor- 

ja, ki podpisuje samostojno, v od- 
sotnosti direktorja in v obsegu za- 
konskih pooblastil in pravil pod- 
jetja. 

OLO Radovljica 
oddelek za gospodarstvo 

958. 
Besedilo: Krajevno gospodarsko 

podjetje »Gostilna 2«, Mežica. 
Izbriše se šketa Jože in vpišeta: 
Mohor   Simon,   upravnik,   Kuhar 

Emilija, knjigovodja. 
OLO Slovenj Gradec 

oddelek za gospodarstvo 
dne 1/. marca 1953 

Št. 20/11-137/71-53 1733 
959. 

Besedilo: Gostinsko podjetje »So- 
ča« v Soči (LO MO Bovec). 

Izbriše se štrukelj Olga in vpiše 
Magajne Ciril, računovodja, ki pod- 
Îiisuje skupaj z upravnikom po do- 
očilih  47. člena  szdgp. 

Št. •4-36/88-53 4081 

Besedilo: Gostinsko podjetje MLO 
Tolmin. 

Besedilo odslej: »Gostinstvom Tol- 
min. 

Izbrišeta se Cijan Marija in Kralj 
Pavla ter vpiše Štrukelj Olga, raču- 
novodja ki podpisuje skupaj z 
upravnikom po določilih 47. člena 
szdgp, in Jug Ida, ki podpisuje v 
odsotnosti upravnika. 

Št. II/4-36/87-53 
OLO  Tolmin,  odd. za   gospodarstvo 

dne 15. maja 1953. 
960. 

Besedilo: Mestno gostinstvo, Ra- 
Heče. 

Izbriše se Han Viktor in vpiše 
Jekoš Franc, upravnik, ki bo pod- 
pisoval v okviru zakonskih poobla- 
stil. 
OLO Trbovlje, odd. za gospodarstvo 

dne   22. aprila 1953. 
Št. 2365/53 1924 

dne 8. mara 1953 
Št 1823/2-53 4058 

957. 
Besedilo: Krajevno trgovsko pod- 

jetje v Vuzenici. 
Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 

je »Preskrba« • VnaenioL 
Izbriše se Helbl Milka in vpiše 
Kričej Ivan, upravnik, Žavcer Ma- 

rija, knjigovodja, Potočnik Leopold, 
nameščenec. 

OLO Slovenj Gradec 
oddelek aa gospodarstvo 

dne 11. marca 1953 
Št 95/11-137/64-53 1Î28 

Izbris! 
961. 

Besedilo: Mizarstvo, Kranj. 
Zaradi   priključitve   k   Direkciji 

komunalne dejavnosti mesta Kranj. 
LO MO Kranj, odd.'za gospodarstvo 

dne 22. aprila 1953. 
Št. 980/53 199* 

962. 
Besedilo: Okrajna lekarna Solkan. 
Ker bo poslovala kot zdravstveno 

gospodarska ustanova s samostojnim 
flnansiranjem. 

Št. II/2-105/59 4136 

Besedilo: Okrajna lekarna Zali 
hrib. 

Ker bo poslovala kot zdravstvena 
ustanova s samostojnim finansira- 
njem. 

Št II/2-105/5G 4140 
OLO Gorica, odd. za gospodarstvo 

'dne 19. maja 1953. 
968. 

Besedilo: Okrajna žaga Dvor • 
Dvoru pri Žužemberku. 

Zaradi kon'ïane likvidacije. 
OLO Novo mesto, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 28. aprila 19». 

âtlf845/5 1941 
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964 
•Besedilo: Gostinsko podjetje »Dom 

ob Dravinji, Makole. 
Zaradi   prenehanja   poslovanja   v 

sedanji upravi. 
OLO Ptuj, odd. za gospodarstvo 

dne 1. aprila 1953 
St. TI/12-1193/3-53 1716 

965. 
Besedilo: Lekarna, Bovec. 
Ker  je  z  odločbo   OLO   Tolmin, 

št. 1-18/41-1953 z dne 17. jan. 1953 po- 
stala ustanova s samostojnim finan- 
si ran jem. 

Št. 11/4-36/82-53 4086 
Besedilo: Lekarna, Most na Soči. 
Ker  je  z  odločbo  OLO  Tolmin, 

št. 1-18/4-1-1953 z dne 17. I. 1953 po- 
stala ustanova s samostojnim finan- 
siranjem. 

Št. II/4-36/S0-53 
OLO  Tolmin, odd. za  gospodarstvo 

dne 13. maja 1953. 4087 

Register 
ui vali d škili podjetij 

Spremembe 
966. 

Besedilo: Invalidsko podjetje »Pie- 
tunica žičnih mrež«, Sodražica. 

Izbrišejo se: Lesar Ivan, Ivane 
Evgen kot knjigovodja. Katern Fer- 
dinand in Lončarič Franc ter vpiše: 

Ivane Fvgen, poslovodja, ki pod- 
pisuje samostojno, v obsegu poobla- 
stil, določenih v pravilih podjetja. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 14. maja 1953 
Št. 111-454/3-1953 4104 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

Vpisi 
967. 

Besedilo:   Otroški   vrtec   Stožice,. 
Ljubljana, Zupanova 10. 

Naloge ustanove so: Javno pro- 
svetno delo, vzgoja predšolskih 
otrok v starosti od 3. do 14. leta v 
skladu s cilji socialistične družbe, 
skrb za njihov zdrav telesni razvoj 
ter nuditi šolskim otrokom pogoje 
za učenje. Sprejema prvenstveno 
otroke zaposlenih mater ter jih 
oskrbuje z delno prehrano. 

Organ, pod katerega vodstvo spa- 
da ustanova: Svet za pros veto In 
kulturo MLQ. glavnega mesta Ljub- 
ljane, 

Ustanovitelj ustanove: MLO glav- 
nega mesta Ljubljane, odločba Taj- 
ništvo št. 115/53 z dne 15.1.1953. 

MLO glavnega mesta Ljubljana 
odtìelek  za gospodarstvo 

dne 7. aprila 1953. 
G-St. 2604/53 1767 

968. 
Besedilo: Direkcija komunalne 

dejavnosti mesta Kranj. 
Naloge ustanove so: Vzdrževanje 

• nove gradnje cestne, kanaliza- 
cijske in vodovodne mreže; obnova 
in vzdrževanje javne razsvetljave; 
zgradb, mestnih sprehajališč, par- 
kov, nasadov, kopališč in igrišč ter 
športnih naprav; vzdrževanje in 
eksploatacija mestne gramoznice; 
upravljanje mestnega osebnega in 
tovornega avtomobilskega prometa; 
vzdrževanje snage in čiščenja me- 
sta; vzdrževanje in restavriranje 
kulturnih spomenikov ter potrebnih 
delavnic. 

Ustanovitelj ustanove: LO mestne 
občine Kranj odločba št. 739 z dne 
14. II. 1953.     * 

Ustanova spada pod upravo svete 
pa gospodarstvo in  komunalne za- 
deve LO MO Kranj. 
LO MO Kranj, odd. za gospodarstvo 

dne 22. aprila 1955. 
et. 1083 1907 

869. 
Besedilo: Vrtec »Tugo Vidmar«, 

Kranj. 
Naloge ustanove: Vzgoja predšol- 

skih otrok od 3. leta naprej ter iz- 
venšolska vzgoja šoloobveznih otrok 
do  14. leta. 

Ustanovitelj ustanove: LO mestne 
občine Kranj, odločba št. 2935/52 z 
dne 4. IX. 1952. 

Ustanova spada pod upravo sveta 
za kulturo in prosveto LO MO 
Krn nj. 
LO MO Kranj, odd. za gospodarstvo 

dne 24. aprila   1953 
ht. 2957 1904 

970. 
Besedilo: Dnevno zavetišče »Tat- 

jane Odrove«, Kranj. 
Naloge ustanove: Vzgoja predšol- 

skih otrok od 3. leta naprej ter iz- 
venšolska vzgoja šoloobveznih otrok 
do 14. leta. 

Ustanovitelj ustanove: LO MO 
Kranj, odločba št. 2983/52. 

Ustanova spada pod upravo sveta 
za kulturo in prosveto LO MO 
Kranj. 
LO MO Kranj, odd. za gospodarstvo 

dne 30. aprila 1953. 
Št. 2958 4077 

971. 
Besedilo: Republiška kobilarna 

>Lipica«, Prestranek. 
Predsedstvo vlade LRS je z odloč- 

bo št. II 592/6 z dne 30. VII. 1952 
razglasilo podjetje za gospodarsko 
ustanovo s samostojnim finansira- 
njem. 

Naloge ustanove: Vzreja plemen- 
skega materiala v konjereji in vse 
prvenstveno tej vzrejji služeče vrste 
kmetijske proizvodnje ter vnovče- 
vanje proizvodov v nepredelanem 
in predelanem stanju. 

Upravni organ ustanove je: Dr- 
žavni sekretariat za gospodarstvo 
LRS v Ljubljani. 

Za ustanovo podpisujeta: 
štrajnar Alojz, direktor, v mejah 

zakonskih pooblastil in pravil pod- 
jetja,   samostojno,   skupaj z njim 

Zupan Franc po 47. členu szdgp. 
OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 

dne 16. maja  1953. 
UP št. 96/77 4110 

972. 
Besedilo:     Okrajni     zdravstveni 

dom, Slovenj Gradec. 
Ustanovitelj: OLO Slovenj Gra- 

dec, odločba št. 790/l-f>3 z dne 27. 
I. 1953. 

Za ustanovo podpisujejo: 
dr. Grilc Jože, upravnik, Tiršek 

Franc, zobar, Justin Drago, računo- 
vodja. 

OLO Slovenj Gradec 
oddelek za gospodarstvo 

dne 6. maja 1953 
Št.  147V-137/107-53 4040 

973. 
Besedilo: Lekarna, Most na Soči. 
Poslovni   predmet:    Oskrbovanje 

prebivalstva z zdravili in zdravstve- 
nimi pripomočki. 

Ustanovitelj: OLO Tolmin, odloč- 
ba št. 1-18/4-1-1953  z  dne  17.1.1953. 

Gospodarski    voditelj:    Svet    za 
8"udsko zdravstvo in soc. politiko pri 

LO Tolmin. 
Za ustanovo podpisuje: 
Žešlin LjudmiLa, upravnik in Kuk 

Angela, knjigovodja. 
OLO Tolmin odd. za gospodarstvo 

dne 13. maja  1953. 
974. št. II/4-72/53 4085 

Besedilo: Lekarna Bovec. 
Poslovni   predmet:    Oskrbovanje 

prebivalstva z zdravili in zdravstve- 
nimi pripomočki. 

Ustanovitelj: OLO Tolmin, odloč- 
ba   št. 1-18/4-1-1953  z  dne  17.1.1953 

Gospodarski    voditelj:    Svet    za 
IjiKlsko zdravstvo in soc. politiko pri 
OLO Tolmin 

Za  ustanovo podpisujeta: 
Knez Norma, upravnik, in Markič 

Slavica knjigovodja. 
OLO Tolmin odd. za gospodarstvo 

dne 14. majn 1953. 
Št. 11/4-72/11-53 4084 

975. 
Izbrisi 

Besedilo: Kmetijsko vrtnarska šo- 
la, Celje. 

Ker je z odločbo MLO št. 3374 z 
dne 14. IV. 1953 prenehala obstojati. 
MLO  Celje, odd. za  gospodarstvo 

dne 27. aprila 1953. 
Št. II-3374/1-53 1952 

Zadružni register 

Vpisi 
330. 

Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo 
OZZ Celje v Vojniku. 

Poslovni predmet: Kmetijska pro- 
izvodnja in prodaja lastnih izdel- 
kov. 

Za podpisovanje se pooblaščajo: 
Poteko Ernest, upravnik, Goršek 

Vinko, knjigovodja, Žibret Karlo, 
delavec, Vojnik. 

Okrožno snHišče v Celju 
dne H. maja 1953 
Zadr VI 165/19 5060 
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331. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

a j., Vrhpolje. 
Zadruga sc je ustanovila na skup- 

ščini 3. III. 1948 in deluje po potr- 
jenih pravilih. Delež znaša 150, de- 
lež družinskega člana zadružnika 
15 din. Član odgovarja za obveznosti 
zadruge s 5kratnim zneskom vpisa- 
nega enkratnega temeljnega oziro- 
ma družinskega deleža. Upravni od- 
bor sestavlja 9 članov. Vpišejo se 
člani upravnega odbora: 

Premrl Franc, matičar, Vrhpolje 
136, Kodelja Andrej, Duplje 29, To- 
mažič Jože, Vrhpolje 71, Rovan Ivan, 
Vrhpolje 78, kmetje, Čemel Ivan, 
delavec, Vrhpolje 61, Žorž Edvard, 
uslužbenec, Duplje 34, Bratovž Ana, 
gospodinja, Vrhpolje 102. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 19. maja 1933 

Za dr VIII 33-2 5323 
332. 

Besedilo: Kmetijsko posestvo OZZ 
Ljubljana okolica »Boštanjc v Bo- 
štanju pri Grosupljem. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
Okrajne zadružne zveze Ljubljana 
okolica z dne 25. III. 1953 in odločbe 
upravnega odbora štev. 149/1 z dne 
4. V. 1953 je bilo podjetje ustanov- 
ljeno na nedoločen čas. 

Poslovni predmet je: 
Pridelovanje kmetijske in vrtnar- 

ske proizvodnje vnovčevanje proiz- 
vodov v nepredelanem stanju ter 
sklepanje vseh zadev, potrebnih za 
redno opravljanje predmetnega po- 
slovanja. 

Organ gospodarske uprave pod- 
jetja je Okrajna zadružna zveza 
Ljubljana okolica  v  Ljubljani. 

Za podjetje podpisujejo: 
Čakš Martin, Vel. Mlačevo 58, di- 

rektor, Zrnec Pepca, Sp. Blato 12, 
računovodja in Petek Lojze, Vel. 
Mlačevo 59. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 16. maja 1953 

Zt 8/53-Zadr VIII 102/1     5269 
333. 

Besedilo: Zadruga, gojitelj malih 
čistopasemskih živali »Gojitelj« z o. 
j., Maribor. 

Ustanovni zbor je bil 22. III. 1953. 
Upravni odbor šteje 5 do 9 članov. 

Člani upravnega odbora so: 
Jelenič Ivan, vrtnar, Pobrežje, 

predsednik, Jamšek Viktor, name- 
ščenec, Maribor, Senica Alojz, upo- 
kojenec, Maribor, Valenčak Ferdo, 
nameščenec, Maribor, Košir Jože, 
oficir LM Maribor, tajnik. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 16. aprila 1953 

Zadr VI 140 3530 

Zadruga obsega naselja Šentjur, 
Kranjce, Hruševec, Podgorje, Šibe- 
nik, Rifnik, Nova vas, Črnolica, Be- 
zovje, Kameno, Podgrad, Botričnica 
in Vrhno ter deluje po novih potr- 
jenih pravilih. Zadružni delež znaša 
1000 din, družinski delež 250 din. 
Vsak zadružnik jamči za obveznosti 
zadruge z lOkratnim zneskom svo- 
jega enkratnega deleža. Upravni od- 
bor šteje 7 do 9 članov. Za zadrugo 
podpisujeta dva člana upravnega 
odbora. 

Izbrišejo se Pečar Franc, kmet, 
Bezovje, Ribič Ivan, kmet, Podgrad, 
Jazbec Ivan, kmet, Sv. Jurij, Smole 
Ivan, Kameno in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Bohorč Ljubo, namešč., Botrič- 
nica 21, Cehner Alojz, kmet, Kame- 
no 22, Čretnik Štefka, kmetica. Nova 
vas 29, Mežek Minka, kmetica, Hru- 
ševec 20. 

334. 
Spremembe 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 22. aprila 1953 

Zadr VI 128 3729 

Besedilo: Kmetijsko zadruga, Šent- 
jur pri Celju. 

Na občnem zboru 8. III. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslei: Kmetijska zadru- 
ga z o. j., Šentjur. 

335. 
Besedilo: Kmetijska zadruga Do- 

brna. 
Na občnem zboru 22. II. 1953 so 

bila sprejeta nova zadružna pravila, 
po katerih   odslej zadruga deluje. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j., Dobrna. 

Zadružni delež znaša 1000 din, 
družinski delež 500 din. Zadruga je 
ustanovljena z deleži in omejenim 
jamstvom. Vsak 'član odgovarja tn 
jamči za obveznosti zadruge z lO- 
kratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega deleža. Upravni 
odbor šteje 7 do 9 članov. 

Za zadrugo podpisujeta po dva 
člana upravnega odbora, od katerih 
enega lahko nadomešča po uprav- 
nem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Izbrišeta se Gorenšek Mirko in 
Cerenak Štefan ter vpišejo novi čla- 
ni upravnega odbora: 

Ceri Anton, posestnik, Zavrh, 
Pirkmajer Fedor, upravnik KZ 
Klane, Felicijan Jože, Parovž, Bož- 
nik Štefan, Dobrna, JRoŠer Jože mL, 
Klane, Zakrajšek Anton, Vrba, po- 
sestniki. 

Zadr VII 121 5065 
Besedilo: Kmetijska zadruga Sliv- 

nica pri Celju. 
Na občnem zboru 1. III. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z o. j., Slivnica. 
Zadruga obsega področje občine 

Slivnica izvzemši bivši KLO Sv. Šte- 
fan in deluje po novih, potrjenih 
pravilih. Zadružni delež znaša 1000, 
družinski delež 200 din. Vsak -za- 
družnik jamči ža obveznosti zadru- 
ge z lOkratnim jamstvom svojega 
enkratnega deleža. Upravni odbor 
šteje 7 do 9 članov. Za zadrugo pod- 
pisujeta po dva člana upravnega 
odbora. 

Izbrišejo se Ožim Angela, Kapi 
tvan. Tovornik Martina in vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Zalokar Ivan, šofer, Košnica 25, 
Vrhovšek Fanika, posestnica, Dro- 
binsko 7 in ArzenšeK Ferdo, posest- 
nik. Gorica 28. 

Zadr VII 76 5062 
Besedilo: Kmetijska zadruga Ta- 

bor. 
Na občnem zboru zadruge 22. III. 

1953 so bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z o. j., Tabor. 
Zadruga deluje odslej po novih po- 

trjenih pravilih. Zadružni delež zna- 
ša 500, družinski delež 125 din. Član 
jamči za zadrugo z lOkratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temelj- 
nega deleža. Upravni odbor šteje 7 
do 9 članov. Za zadrugo podpisujeta 
po dva člana  upravnega odbora. 

Izbrišejo, se Henžič Rudi, Drča 
Franc, Stanko Ivan, Strožič Franc, 
Kobale Rozka in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Lesjak Franc, šmiklavž št. 12, 
Topovšek Ivan, Ojstriška vas, 20, 
Juhart Martin, Pondor, Cestnik 
Alojz, Črni vrh št. 17, Pošebal Alojz, 
Šmaklavž št. 66, posestniki. 

Zadr VII 32 5067 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 6. maja 1955 
336. 

Besedilo: Kmetijska zadruga, Ro- 
gaška Slatina. 

Na občnem zboru 8. III. 195^ so 
bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j.. Rogaška Slatina. 

Zadruga deluje odslej po novih 
potrjenih pravilih. Zadružni delež 
znaša 1000, družinski delež 100 din. 
Vsak zadružnik jamči za obveznosti 
zadruge z lOkratnim jamstvom svo- 
jega enkratnega deleža. Upravni 
odbor Meje 7 do 9 članov. Za za- 
drugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora. 

Izbrišejo se Karlin Janez, Verk 
Miloš, Imenšek Jože, Nerat Jože in 
vpišejo novi 'člani upravnega od- 
bora: 

Janžek Franc, Zg, Sečovo, Perko- 
vič Jožef, Rogaška Slatina, Ander- 
lič Janez, VeÛke Rodne, kmetje in 
Tovornik Martin, nameščenec. Ro- 
gaška Slatina. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 7. maja 1953. 

Zadr VII 58 5068 
837. 

Besedilo: Kmetijska delovna za- 
druga, Vojnik. 

Po sklepu občnega zbora 27. III. 
1953 je zadruga prešla v likvida- 
cijo. 

Likvidatorji so:- Maček Mirko, 
pravni referent OLO Celje okolica, 
dr. Pavlic Peter, pravni referent 
OZZ Celje okolica, TiČar Lev, re- 
vizor OZZ Celje okolica, FerjančiČ 
Alfonz, šef uprave prav. sektorja 
OLO Celje okolica Žlbert Karlo, 
delavec, Lobe Jurij, kmet. tehnik in 
Šinkovec Anton, delavec. Vojnik, kl 
podpisujejo po dva skupaj. 
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Likvidacijska firma: kakor do se- 
•• s prietevkom >v likvidaciji<. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 9. maja 1953. 

Zadr VII 111 5066 
358. 

Besedilo: Kmetijska zadruga, 
Škalce. 

N'a občnem zboru zadruge. 8. II. 
1953 so bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o, j., škalce. 

Zadruga deluje po novih, potrje- 
nih pravilih. Vsak član mora pla- 
čati delež, ki znaša za posestnika 
do 3ha zemljišča 600 din, za po- 
sestnika nad 3 ha zemljišča 1000 din. 
Vsak zadružnik jamči za obveznosti 
zadruge z tokratnim zneskom en- 
kratnega deleža. Upravni odbor 
šteje od 7 do 9 članov. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravne- 
ga odbora. 

Izbrišejo se Polegek Franc, Hren 
Franc, Ložak Franja, Potnik Vinko 
in vpišejo se novi člani upravnega 
odbora: 

Krošel Ivan, posestnik, Škalce 45, 
Petelinek Jože, pos. sin, Gabrovlje 
11, Gorjup Bernard, posestnik, Pre- 
loge 23, Gabrovec Marija, posest- 
nica. Dobrova 31. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 20. maja 1951. 

Zadr VII 159/5 53}7 
389. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j. y Dolah. 

Na občnem zboru 19. II. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila. Delež 
znaša 500 din, delež družinskega 
člana znaša 200 din. Član odgovar- 
ja za obveznosti zadruge z lOkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega de- 
leža. Upravni odbor sestavlja od 7 
do 11 članov. 

Izbrišejo se Eržen Štefanija, Se- 
ljak Franc, Mlinar Gregor In Šem- 
lov Andrej, vpišejo pa novi izvolje- 
ni člani upravnega odbora: 

Lapajne Štefan, Gore •, predsed- 
nik, Gantar Alojzij, Jeli'čni vrh 22, 
Vončina Otmar, Gore 12, Gantar Ja- 
kob, Zavratec 6. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 27. aprila 1933. 

Zadr IV/9-22 3883, 
340. 

Besedilo Kmetijska zadruga v 
Lomu. 

Na občnem zboru 26. II. 1953 eo 
bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska za- 
druga z o. j. v Lomu. 

Delež znaša 1000 din, član odgo- 
varja za obveznosti zadruge z 10- 
kratnlm zneskom vpisanega enkrat- 
nega deleža. Upravni odbor sestav- 
lj» 5 Manor. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 6. maja 1953, 

Xe*r VÏÏ/W-24 •59 
141. " 

Besedilo:    Kmetijska zadruga    v 

Na občnem zboru 25. II. WW s« 
bila sprejeta nova pravüa. 

Besedilo odslej. Kmetijska za- 
druga z o. j. v DrežnicL 

Delež znaša 500 din. Član odgo- 
varja za obveznosti zadruge s 5krat- 
nlm zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega deleža. Upravni odbor 
sestavlja 5 do U članov. 

Izbrišejo se Lister Ivan, Kranjc 
Franc, Uršič Andrej, Koren Jože, 
Skočir Mirko, Kanalec Jože in Ku- 
rinčič Alojz, vpišejo pa novi Izvolje- 
ni člani upravnega odbora: 

Berginc Jožef, Drežnlca 10, pred- 
sednik, Lozar Franc, Drežnica 44, 
Kokošin Stanko, Drežnica 25, Raku- 
šček Alojz, Drežnica 14, Ivančič 
Alojz, Ravna 6, kmetje. 

Zadr VII/64-31 6226 
Besedilo: Kmetijska zadruga na 

Ponikvah. 
Na občnem zboru 19. II. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska za- 

druga z o. j. na Ponikvah. 
Delež znaša 1000 din, delež dru- 

žinskega člana 250 din. Član odgo- 
varja za obveznosti zadruge z lO- 
kratnim zneskom vpisanega, enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža. 

Izbrišejo se Medved Felicljan, 
Krivec Janez in Kenda Leopold, 
vpišejo pa novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Lapanja Stanko, Ponikve 31, pred- 
sednik, Kobal Karol, Ponikve 29, 
Kofol Bogomil, Ponikve 96. 

Zadr VI/50-30 5225 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 15. maja 1953. 
342. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga v čezsoči. 

Na Izrednem občnem zboru 15. 
III. 1953 so bila sprejeta nova pra- 
vila. 

Besedilo odslej: Kmečka delovna 
zadruga »Nikolaj« v čezsoči. 

Zadružniki vložijo svojo zemljo, 
razen ohišnice, in sicer v obliki za- 
kupa. Upravni odbor sestavlja pred- 
sednik in 4 do 8 članov. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
z dne 28. II. 1953 se izbrišejo Komac 
Adolf, Čopi Gabrijel in Čopi Silve- 
ster, vpišejo pa novi Izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Kravanja Franc, Čezsoča 43, Kra- 
vanja Franc, Čezsoča 70, Ivančič 
Mirko, Čezsoča 86, kmetje, Bizjak 
Jožefa, gospodinja, Čezsoča 16, Ku- 
tin Srečko, kmet, Čezsoča 40. 

Zadr VII/119-7 5160 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. v JeHenah. 
Na podlagi sklepov občnega zbo- 

ra zadruge z dne 16. XI. 1952 in obč- 
nega zbora Kmetijske zadruge z 
o. j„ NovokraSine z dne 16. XI. 1952, 
• zveii z odločbo OLO Postojna, 
tajništvo gospodarskega sveta UP 
št. 194/3 z dne 19. •. 1958, se je 
Kmetijska zadruga z o. j., Novokra- 
čine pridružile tej zadrugi. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 7. maja   1953. 

Zadr V/33-5 5113 

Besedilo: Kmetijska zadruga v Po- 
Ijubinju. 

Na občnem zboru 1. lil. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z omejenim jamstvom v Polju- 
binju. 

Delež znaša 500 din. Člani do 2 ha 
obdelovalne zemlje vplačajo en de- 
lež, 'člani z nad 2 ha dva deleža. 
Družinski delež znaša 100 din. Član 
odgovarja za obveznosti zadruge z 
lOkratnim zneskom vpisanih deležev. 

izbrišejo se Manfreda Anton, 
Manfreda Slavko, Leban Ivan, Kav- 
čič Miha in Krivec Ivan, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Rutar Anton, čevljar, Poljubinj 
46, predsednik, Rutar Franc, Žabce 
18, Klobučar Anton, Prapetno 14, 
Klinkon Viktor, žabce 5, Leban 
Ivan, Poljubinj 63, kmetje. 

Zadr VI/35-20 5158 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j. v Vrtojbi. 
Na občnem zboru 22. 11. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. 
Delež znaša 650 din, delež družin- 

skega člana 250 din. Član odgovarja 
za obveznosti zadruge s 5kratnim 
zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega de- 
leža. Upravni odbor sestavlja 9 čla- 
nov. 

Izbrišejo se Gorkič Emil Gorkič 
Jožef, Batistič Marica, Koglot Stan- 
ko, Paškulin. Alojz in Gorkič Ivan, 
vpišejo pa se novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Čeme Jožef, kmet, Vrtojba 278, 
Derman Nikolaj, pleskar, Vrtojba 
22, Zorn Milan, uradnik, Vrtojba 45, 
Faganel Rudolf, kmet, Vrtojba 140, 
Arčon Ivan, šofer, Vrtojba 216, 
Trampuž Jožef, delavec, Vrtojba 237. 

Zadr V/2-10 5155 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 7. maja 1953 
344. 

Besedilo: Kmetijska zadruga, Bre- 
ginj. 

Na podlagi sklepov občnih zborov 
22. III. 1953, Kmetij ske zadruge 
Logje z dne 21. III. 1953 in Kmetij- 
ske zadruge Sedlo z dne 25. •. 1953 
se slednji dve zadrugi pridružita 
Kmetijski zadrugi Breginj. 

Na občnem zboru 22. III. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j. v Breginju. 

Delež znaša 500 din, delež družin- 
skega člana 250 din. Član odgovarja 
za obveznosti zadruge z lOkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega ozir. družinskega deleža. 
Upravni odbor sestavlja 11 članov. 

Izbrišejo se Čuš Jožef, Brie Jožef, 
šimac Nikolaj, Tonkll Alojz, Gašpe- 
rut Stanko, Tonkli Franc, Rakar 
Justina In Baloh Mihael, vpišejo pa 
novi Izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

šlmac Benedikt, Breginj 64, pred- 
sednik, Rosic Andrej, Breginj 128, 
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Lenkič Ignac, Breginj 147, Dugoii 
Anton, Logje, Cenčič Anton, Robe- 
disèe 21, Meline Albin, Logje, Subo- 
tič Jože, Sedlo 47, Modrijančič fvan, 
Sedlo 14, Ćebokli Karlo, Stanovfšče 
8 in Kuntib Valentin, Homec 7. 

Zadr VI/76-23 5332 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Dol. Trebuši. 
Na občnem zboru 21. III. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z o. j, v Dolenji Trebuši. 
Delež znaša 1000, delež družin- 

skega člana 250 din. Član odgovarja 
za obveznosti zadruge z lokratnim 
zneskom vpisanega deleža. Upravni 
odbor sestavlja 7 članov. 

Izbrišejo se Jan Alojz, Ozebek 
Mirko, Gruden Ignac in Oblak Ciril, 
vpišejo pa se novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Podgornik Štefan, Dol. Trebuša 
106, Bončina Ferdinand, Dol. Trebu- 
ša 72, Hvala Justin, Dol. Trebuša 82, 
Kofol Slavko, Dol. Trebuša 28. 

Zadr VI/37-12 5329 
Besedilo: Kmetijska zadruga Most 

na Soči. 
Na občnem zboru 13. III. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z o, j., Most na Soči. 
Delež za kmeta znaša 500 din. 

Kmet, ki poseduje do 40 arov orne 
zemlje vplača en delež, kmet nad 
40 arov ava deleža. Delež družin- 
skega člana znaša 250 din. Družin- 
ski delež vplačajo tudi tisti člani, ki. 
nimajo zemlje. Član odgovarja za 
obveznosti zadruge s 5kratnim zne- 
skom vpisanega'enkratnega glavne- 
ga oziroma družinskega deleža. 
Upravni odbor sestavlja 5 do 9 čla- 
nov. 

Izbrišejo se Šuligoj Katarina, Le- 
ban Lambert, Bizalj Feliks, in Čarga 
Ferdinand, vpišejo pa novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Podgornik Justin, kmet, Modrejce 
7, Barbič Mirko, nameščenec, Koz- 
merice 16, Kacafura Viktor, kmet, 
Sela 28, Brkič Milan, nameščenec, 
Most na Soči 19. 

Zadr III/54-34 5328 
Besedilo: Vinarska in sadjarska 

zadruga z o. j. v Vipavi. 
Na občnem zboru 19. IV. 1953 so 

bila spremenjena pravila. Delež 
znaša 150 din. Član odgovarja za 
obveznosti zadnlge s 5kratnlm zne- 
skom vpisanih deležev. Upravni od- 
bor sestavlja predsednik, podpred- 
sednik, tajnik in 8 članov. 

Izbriše je Fabčič Franc vpiše pa 
novi izvoljeni član upravnega od- 
bora: 

Mohorčič Ivan, kmet, Štjak-Bogo8. 
ZadT VI/5-32       ,     5324 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 19. maja 1953. 

34Ï. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Polhov Gradec. 
Izbrišejo se Terpin Anton. Rus 

Anton, Alič Jože, lunkovič Blaž, 
Sen   Angel,   Velkavrh   Jože,   Rihar 

Julka in   vpišejo  novi  člani  uprav- 
nega odbora: 

Trobec Anton, Setiiik 16, Leben 
Jože, Dvor 20, škof Franci, Srednja 
vas 1, kmetje; Koprivec Jože, de- 
lavec, Prapreče 29, Krmelj Valen- 
tin, Selo 11, Zdešar Valentin, Babna 
gora 22 kmeta; Smuk Franc, dela- 
vec,  Polhov Gradec 54. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 28. aprila  1953. 

Zadr V 132/6 3786 
346. 

Besedilo: Obrtna nabavno pro- 
dajna zadruga mehaničnih strok z 
omejenim jamstvom v Ljubljani. 

Izbrišejo se Koprivec Stane, Lovše 
Ivan, Grünfeld Leopold, Košnik 
Franc, Skander Ivan in vpišejo novi 
člani  upravnega odbora: 

Baraga Ludvik, prec. mehanik, Ti- 
tova 55, Ogrin Viktor, avtomehanik, 
Stožlce, Lazar Ferdo, mehanik ko- 
les, Kolodvorska 6 Ambrož Alojzij, 
mehanik koles, Tržaško cesta, Vr- 
hove Jože, avtomehanik. Poljanska 
46, Grašič Janko, avtomehanik. Za- 
loška 64, Belantič Bruno, avtoličar, 
Jernejeva 29, vsi v Ljubljani. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 4. maja 1953. 

Zadr VI 72/2 3869 
347. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, Grosuplje. 

Na zboru 8. II. 1953 so bila spre- 
menjena zadružna pravila. 

Izbrišejo se Novak Jože, Janežič 
Ivan, Boh Martin, Zupančič Anica, 
Koprive Franc, Trontelj Jože, Po- 
tokar Alojzij in vpišejo novi 'člani 
upravnega odbora: 

Štrubelj Jaka, kmet, Grosuplje 3, 
Škalja Franc, nameščenec, Grosup- 
lje 101, Pavlic Anton, Gatina 15, 
Kastelle Jože, Vel; Mlačev© 1•, kme- 
ta; Javornik Miha, upokojenec, Pe- 
rovo 7, Kadunc Alojzij, kmet, Brezje 
2, Čakš Martin, upravitelj kmet. po- 
sestva, Boštanj 1, Hribar Jože, kmet. 
Blato 10, Adamič Marija, gospodi- 
nja, Jeriva vas 5. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 6. maja  1953. 

Zadr V 39/10 5077 
348. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim  jamstvom,   Gorenja  vas. 

Na zboru 25. I. 1953 so bila spre- 
jeta nova pravila. 

Zadruga deluje odslej po novih, 
potrjenih pravilih. Višina osnovnega 
deleža je: za zemljake 500 din, za 
nezemliake 100 din, in za druge 
družinske člane 50 din. Vsak zadruž- 
nik jamči za obveznosti zadruge z 
lOkratnim zneskom ob eznih dele- 
žev. Upravni odbor sestavlja 3 do 
H članov. 

Izbrišeta se člana upravnega od- 
bora Brence Martin in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Ferlan Janez, kmet, Gorenja vas 
21, Erznožnik Francka, čipkarica, 
Bačnc 11, Bogataj Innko, pos. sin. 
Gorenja vas 24. ^ 

Zadr VI129/6 5268 

Besedilo: Zadružno podjetje 
»Agroobnova<, Ljubljana. 

Izbriše  se  Pust Majda in vpiše: 
Sušmelj Mirko, računovodja, Ljub- 

ljana. Tavčarjeva 4. 
Zad. Vili 85/2 5266 

Besedilo: Obrtna nabavno-prodaj- 
na zadruga z omejenim jamstvom 
Ljubljana okolica. 

Izbrišejo se Furlan Jože, Šinkovec 
Janko, Pervanja Maks, Simčič Mir- 
ko, žmuc Jože in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

FuTlan Ivan, ključ, mojster, Škof- 
ljica 37, Jan Anton, mizar, Zavrst- 
nik 17, žitko Franc, kolar, Vrhnika, 
Podlipska cesta 4, Križaj Karol, mi- 
zar, Svetje 45, Stanonik Jože, kro- 
jač, Vrhnika, Nova cesta 24. 

Zadr VI 126/3 526T 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 16. maja 1953. 
349. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga, Vič pri Dravogradu. 

Zadruga je prešla na podlagi skle- 
pa izrednega občnega zbora 11. VL 
1952 in odločbe OLO Slov. Gradec 
z dne 23. X. 1952, št. 3902/2-II/1-81/G 
v likvidacijo. 

Likvidatorji so: Lešnik Nežka, 
knjigovodja KZ Libeliče, Krevh 
Ivan, nameščenec KZ, Dravograd, 
Gostenčnik Roman, delavec, Vi5, 
Mori Franc, kmet, Vič, šnabl Ga- 
špar, nameščenec, Dravograd, ki 
podpisujejo po dva skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej 
s pristavkom »v likvidaciji«. 

•   Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 4. decembra 1952. 

Zadr IV 143 11358 
350. 

Besedilo: »Marezac, zadruga rej- 
cev pasemske perutnine, koz, kon- 
cev, ovac in drugih drobnih živali 
z o. j., Maribor. 

Zadruga je prešla na podlagi 
sklepa občnega zbora z dne 22. Ifi, 
1933 v likvidacijo. 

Likvidatorji so: Jelenič Ivan, vrt- 
nar, Pobrežje, predsednik, Jamšek 
Viktor, nameščenec, Maribor, Košir 
Jože, oficir LM Maribor, ki podpi- 
sujejo po dva skupaj. 

'Likvidacijska firma: kaktor do- 
slej, s pristavkom >v likvidaciji«. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 22. aprila 1953. 

Zadr III 36 3581 

351. 
Izbris! 

Besedilo:   Kmetijska obdelovalna 
zadruga >Enornost< v Zabavljah. 

Zaradi prenehanja poslovanja. 
Okrožno sodišče v Gorici 
dne 13. decembra 1952. 

Zi 51/49-11 11430 
352. 

Besedilo:   Kmetijska   obdelovalna 
zadruga »Naša zmagac v Trseku. 

Zaradi prenehanja poslovanja. 
Okrožno sodišče v Gorici-   -, 

dne 17. decembra 1952. 
Zt 40/49-11 1••0 
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353. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Rifengozd, Laško (Zadr VIII 
3/10), Kmetijska zadruga z o. j., 
Marija Gradec, Tevče (Zadr VIÌ 

4 66/7), Kmetijska zadruga z o. j., Sv. 
Lenart nad Laškim, Vrh Zadr VIII 
16/7). 

Zaradi združitve v  novo  Kmetij- 
sko zadrugo v Laškem. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 12. maja 1953. 5072 

854. 
Besedilo:   Kmetijska  delovna  za- 

druga, Čret pri Celju. 
Zaradi končane likvidacije. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 20. maja 1953. 

Zadr VIII 76/3 5321 
555. 

Besedilo:    Kmetijska    zadruga   z 
o. j. v Novokračinah.    - 

ZaTadi   pridružitve   h    Kmetijski 
zadrugi z o. j. v Jelšanah. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 7. maja 1953. 

Zadr V/34-5 5152 
356. 

Besedilo:    Kmetijska    zadruga, 
Logje. 

Zadr VII/14-18 5331 
Besedilo:   Kmetijska   zadruga   v 

Bedlu. 
Zadr VII/21-19 5330 

Zadrugi sta se združili s Kmetij- 
sko zadrugo z o. j. v Breginju. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 19. maja 1953. 

glasitveni rok: en mesec od te ob- 
jave. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 10. aprila 1953. 

• Razne objave 
Št. 368 5468 

Razpis 
Rektorat univerze v Ljubljani 

razpisuje tri mesta rednih profesor- 
jev na prirodoslovno-matematični 
fakulteti, in sicer: 

mesto rednega profesorja za an- 
tropologijo, 

mesto rednega profesorja za zo- 
ologijo in 

mesta rednega profesorja za ma- 
tematiko. 

Prošnje je treba vložiti v 14 dnev- 
nem roku po objavi razpisa v >Urad- 
nem listu LRS«. 

Prorektor: 
Dr. Gorazd Kušej 1. r. 

Trgovinski registei 

Vpisi 
357. 

Besedilo: Gostilna »Pri Ovčarju« 
(Trnovo). 

Imetnik: Rij avec Justina, Trnovo 
30. Gorica. 

Obratni predmet: Izvrševanje go- 
stilničarske obrti. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 19. maja 1953. 

Zt 12/53-2 5237 

Poziv upnikom in dolžnikom 
aaj   *   danim   toku   priglasijo   terjatve 
oziroma   poravnajo   svojo  obveznosti   do 
oodjetlj    v    likvidaciji,    sicer   se    bodo 

dolgovi sodno Izterjali 

Št. 52 T 9046 5165 
Po sklepu delavskega sveta pod- 

jetja »Iskra«, tovarna za elektro- 
tehniko in fino mehaniko v Kranju, 
preide delavsko-uslužbenska restav- 
racija podjetja s 1- junijem 1953 v 
likvidacijo in preneha s poslova-' 
njem. Priglasitveni rok: 30 dni od 
te objave. 

»ISKRA<, Kranj 
5278 

Kmetijska   obdelovalna    zadruga 
Spodnja ŠSavnica je prešla v likvida- 
cijo. Priglasitveni rok: 14 dni od te 
objave. 

Likvidacijska komisija 
.— - ,*»~. 

(zgubljene listine 
preklica jejo 

Amortizacije 
uvede se postopanje za amortizacijo 
vrednotnlc, katerih Imetniki se pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodlun svoje 
pravice, sicer se bodo vrednotnlce Izrekle 

za neveljavne. 
I R 230/53—7 5376 

Hrovat Janez, poljski delavec, 
Reber 15, p. Žužemberk, prosi za 
amortizacijo izgubljene hranilne 
knjižice št. 7 Hrvse Hranilnice in po- 
sojilnce v Žužemberku s stanjem 
2386 din in na dan 31. ••. 1952» Pri- 

Arh Jožef, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 40713/51, ser. štev. 
F-0063023, izdano v Ljubljani.    5495 

Beve Anica, Ljubljana, Streliška 
14, osebno izkaznico, reg. številka 
19688/50, ser. številka F-0041998, iz- 
dano v Ljubljani. 5496 

Boljka Nada roj. Radovanovič, 
Ljubljana; študentsko naselje, oseb- 
no izkaznico reg. številka 13340, iz- 
dano v Mostarju. 

Božič Peter, Jagršče 10, p. Cer- 
kno, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 9268, ser. številka 0537378, izda- 
no v Idriji. 5479 

Ekonom, Ljubljana, Titova 12, 
evid. tablico osebnega avtomobila 
DKW, S—1286. 5488 

Frank Jože, Starosinci 21, p. Cir- 
kovci, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 7663, ser. številka 0274591, izkaz- 
nico za kolo številka 5005 in sindi- 
kalno knjižico. 5280 

Gašpanč Koloman, Selo, p. Pro- 
senjakovci, osebno izkaznico, reg. 
številka 43446, ser. štev. G-0125156, 
izdano v M. Soboti. 5166 

Hribar Srečko, Vel. Mengeš 120. 
osebno izkaznico, reg. št. 4331, ser. 
št. F-0450681, izdano od OLO Ljub- 
ljana okolica. 5497 

Jugoslovanske državne železnice, 
sekcija za vzdrževanje proge, Go- 
rica, blok št. 1039 za plačevanje 
kazni za prekrške zoper red in var- 
nost na železnici 5307 

Korez Jožef, Čermožiše 4, osebno 
izkaznico, reg. štev. 43199, ser. štev. 
0287436, izdano v Ptuju. 5482 

Kovač Anica, Postojna, Kosovelo- 
va 22, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 18066, ser. številka F-0628376, iz- 
dano v Postojni. 5283 

Kramžar Mici, Radgonca 2, p. Dole 
pri Litiji, roj. 17. XI. 1921, osebno 
izkaznico, izdano v Trbovljah.    5334 

Krevelj ing. Anton, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 10905/51, 
ser. številka F-0032515, izdano v 
Ljubljani. 5498 

Okrajna zadružna zveza Ptuj, 
prometno knjižico motornega kole- 
sa DKW 350 cem, evid. številka S- 
04067. 5335 

Nastran Frančiška, Ljubljana, 
Prijateljeva, osebno izkaznico, reg. 
številka 83906/52, izdano v L • ub- 
ijani. 5499 

Podobnik Vinko, Ljubljana, Trža- 
ška 16, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 68911/51, ser. številka F-0091221, 
izdano v Ljubljani. 5489 

Premeri Ciril, Ljubljana, vozni- 
ško dovoljenje kategorije D, izda- 
no v Ljubljani. 5500 

Slovenijasport, Ljubljana, evid. 
tablico za avtomobil znamke >Opel- 
Olimpia« št. S-1212. 5490 

Špiler Kristina, Ljubljana, oseb-, 
no izkaznico, reg. številka 24129/50, 
ser. številka F-0046439, izdano v 
Ljubljani. 5501 

Štritof Mirko, Bločiče 6, Postoj- 
na, vojaško knjižico. 5502 

Urbancl Bibijana, Šmartno pri 
Slovenjem Gradcu, osebno izkazni- 
co, reg. številka 13215, ser. številka 
0365925. 5485 

Zamen Joža, Ljubljana, Kersniko- 
va 7, preklic o izgubljeni osebni iz- 
kaznici, reg. št. 61152, sindikalni 
knjižici in izkaznici za znižano vož- 
njo na železnici številka 237482, iz- 
dano vse v Ljubljani, ker so se li- 
stine našle. k 5119 

Žnideršič Leopold, Nova gora 17, 
p. Videm-Krško, osebno izkaznico, 
reg. št. 36340 ser številka 0380650, 
izdano v Krškem. 5486 

Žugič Pavel, roj. 29. VI. 1934, Pod- 
bočje 40, osebno izkaznico, Teg. št. 
26270,ser. številka F-0404580, izdano 
Krškem 5287 

Izdaja  »Uradni   Ust  LRS« — Direktor  la  odgovorni   urednik:  dr. Rastko  Močnik  ^  tisk«  tiskarna   «Toneta   Tornata- 
V LJubljani 
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upravičeno do podporo v skupnem gospodinjstvu, v 
družinah, ki se pretežno preživljajo s kmetijstvom, 
pa — ob pogojih družinske skupnosti — tudi dohodki 
bratov in sester. 

Pri upravičencu, ki ima kmetijsko posestvo, obrt 
ali drugo dohodke, od katerih se plača davek, se upo- 
števajo tisti dohodki, ki so bili podlaga za zadnji 
davčni predpis. 

Osebam, ki jim je bila zaradi nastalih sprememb 
v njihovem premoženjskem stanju ali zmožnosti za 
delo podpora ustavljena, pa pozneje zopet izpolnju- 
jejo pogoje za prejemanje podpore po teh navodilih, 
jim pravica do podpore oživi, podpora pa se jim začne 
izplačevati od prvega dne naslednjega meseca po vlo- 
žitvi prijave in vseh dokazov o tem, da zopet izpol- 
njujejo pogoje za prejemanje podpore. 

izplačevanih podpor žrtvam fašističnega nasilja in, 
njihovim družinam ter izdati morebitne odločbe o 
ustavitvi ali spremembi višine podpore. 

Stalne državne podporo žrtvam fašističnega na- 
silja in njihovim družinam ne morejo biti obdavčene 
z davki, dokladami ali prispevki. 

Na te podpore ni mogoče seči z izvršbo, razen za 
preživnino, ki je bila sodno določena, vendar največ 
do polovice podpoTe. 

8 

Vse vloge, listine, odločbe in pritožbe v zvezi z 
uveljavljanjem pravice do podpore so proste vseh 
taks (5. točka 5. člena zakona o taksah). 

Pravico do prejemanja stalne državne podpore 
Izgubijo: 

1. osebe, ki niso več nezmožne za delo ali je v 
njihovem premoženjskem stanju oziroma dohodkih 
nastopila tolikšna sprememba, da imajo dovolj last- 
nih sredstev za preživljanje; 

Nezmožnost za pridobivanje zaradi bolezni ali 
hibe se ugotavlja z odločbo krajevno pristojne inva- 
lidsko-pokojninske komisije socialnega zavarovanja 
na podlagi izvršenega zdravniškega pregleda; 

2. osebe, ki so s pravnome* no sodbo obsojene na 
kazen zapora ali strogega zapora preko 5 let; v pri- 
meru manjše kazni se uživalcu za čas prestajanja 
kazni ustavi izplačevanje podpore; 

3. žene vdove, če se vnovič omožijo ali če nimajo 
otroka Izpod 14 let ali če Se niso dopolnile 45. leta 
starosti; 

4. osebe, ki so sprejete v brezplačno oskrbo v do- 
" move onemoglih ali  v  druge socialnoskrbstvene za- 
vode, za čas bivanja v domu oziroma zavodu; 

5. otroci, bratje in sestre osebne žrtve fašistič- 
nega nasilja, ko dopolnijo 16. leto staros1! oziroma, 
če se šolajo, ko končajo predpisano redno šolanje, 
oziroma dijaki srednjih šol in vajenci v vsakem pri- 
meru, ko dopolnijo 20. loto starosti, dijaki triletnih 
in štiriletnih srednjih strokovnih šol, v katerih je 
pogoj za vpis 6 razredov srednje šole ali 18 let sta- 
rosti, ko dopolnijo 22. leto, študentje fakultet, visokih 
in višjih šol pa, ko dopolnijo 25. leto starosti. 

Odločbe o odklonitvi, zvišanju, znižanju in uki- 
nitvi stalne državne podpore žrtvam fašističnega na- 
silja in njihovim družinam izdaja načelnik tajništva 
za ljudsko zdravstvo in socialno politiko po smerni- 
cah sveta za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
pristojnega okrajnega  (mestnega)  ljudskega  odbora. 

Odločba mora biti obrazložena. 
Zoper odločbo je dovoljena pritožba na Svet za 

zdravstvo in socialno politiko LRS v 15 dneh po pre- 
jemu odločbe. 

Pritožba ne zadrži Izvršitve odločbe. 

Tajništvo sveta za ljudsko zdravstvo in socialno 
politiko okrajnega (mestnega) ljudskega odbora mora 
opraviti vsako leto splošno revizijo vseh' priznanih in 

Tajništva svetov za ljudsko zdravstvo in socialno 
politiko okrajnih (mestnih) ljudskih odborov opra- 
vijo revizijo dosedanjih podpor žrtvam fašističnega 
nasilja in njihovim družinam po predpisih uredbe in 
teh navodil najkasneje do 30. junija 1953. 

Uživalcem stalne državne podpore pripada more- 
bitna razlika med dosedanjo in novo podporo od 
1. junija 1953. 

Uživalcem, katerim bo podpora ukinjena, ker jim 
je bila pravica do prejemanja podpore priznana šele 
po 3. XII. 1932, po tem času izplačanih zneskov nI 
treba vračati. 

10 

Ta navodila veljajo od dneva objave v »Urad- 
nem listu LRS<. 

Št. Op.  Vl-416r/l-1953 
Ljubljana, dne 22. maja 1953. 

Predsednik Sveta za zdravstvo 
in socialno politiko LRS: 

Lojze Piškur 1, r. 

65. 

Na podlagi 7. točke odredbe o olajšavah v gostin- 
stvu med letnim dopustom (Uradni list FLRJ," štev. 
28/52)   izdaja   državni  sekretar  za  gospodarstvo 

ODREDBO 
o določitvi turistične sezone v LR Sloveniji 

V Ljudski republiki Sloveniji se določajo tale 
raj dob ja turistične sezone: 

glavna sezona od 16. junija do 31. avgusta, 
predsezona od" 1. januarja do 15. junija in 
posezona od 1. septembra do 31. decembra. 

Št. V/l-2/12-1953 
Ljubljana, dne 20. aprila 1953. 

Državni sekretar: 
Janez Vipotnik 1. r. 
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OD* 

Na podlagi 7. člena odredbe o olajšavah v go- 
stinstvu med letnim dopustom (Uradni list FLRJ, št. 
28/32) in 1. točke navodila o povračilu popusta od 
prodajnih cen za gostinske storitve in o postopku 
pri priznavanju olajšav med Letnim dopustom (Urad- 
ni list FLRJ, št. 10/53) izdaja državni sekretar za go- 
spodarstvo po predlogu okrajnih in mestnih ljudskih 
odborov 

ODREDBO 
o določitvi turističnih krajev oziroma območij na 

ozemlju Ljudske republike Slovenije 

I 
Za turistične kraje oziroma območja se določijo: 

1. glavno mesto Ljubljana, 
2. mesto Maribor, 
3. mesto Celje, 
4. Ljubljana   okolica,   ves  okraj, 
5. Maribor okolica, ves okraj, 
6. Celje okolica,  ves okraj, 
7. Kranj, ves okraj, 
8. Radovljica, ves okraj, 
9. Slovenj Gradec, ves okraj, 

10. Šoštanj,  ves okraj, 
11. Tolmin, ves okraj, 
12. v okraju Črnomelj: kraji Črnomelj, Metlika, 

Semič, Suhor Vinica, 
13. v okraju Gorica: vsa dolina Soče in Vipave 

ter kraji Ajdovščina, Branik, Čepovan, Črni vrh, Koj- 
sko. Lokve, Medana in Šempeter pri Gorici. 

14. v okraju  Kočevje:    občine Kočevje,    Kostel, 
C .vilnica v Kolpski dolini, Velike Lašče ter kraji Rib 
niči., Sodražica s Travno goro, 

15. v okraju Krško : občina Bizeljsko in kraji Bo 
stanj, Bistrica ob Sotli, Brestanica, Brežice, Čatež. 
Jesenice na Dolenjskem, Kostanjevica, Krško, Pišece, 
Sevnica, Videm, 

16. v okraju Ljutomer: občina Ljutomer in kraji 
Gornja Radgona, Jeruzalem, Kapelski vrh. Mala Ne- 
delja, Slatina Radenci in naselje Gomila nad Juršinci, 

7. v okraju Mur.-ika Sobota: kraji Lendava, Mur- 
ska Sobota in Turnišče, 

18. v okraju Novo mesto: občim. Mirna in kraji 
Dolenjske Toplice. Novo mesto, Šmarješke Toplice, 
Št. Jernej, Trebnje, Trška gora, Žužemberk, pogorje 
Gorjanci in Kočevski Rog, 

19. v okraju Postojna: občine Bloke, Cerknica, 
Pivka. Postojna in Rakek ter kraji Ilirska Bistrica, 
Lož.  Razdrto,  Stari  trg pri  Ložu  ij.  pogorje Nanos, 

v okraju Ptuj: občine Cirkulane, Makole, Zavrč, 
Žetale in kraji Domava, Kidričevo, Ormož, Ptuj, 
Ptujska gora in Središče, 

21. v okraju Sežana: kraji Divača, Dutovlje, Her- 
pelje, Komen, Kopriva, Kozina, Podgrad, Sežana, 
Škocjan, Štanjel in Tomaj, 

22. v okraju Trbovlje, občina Čemšenik in kraji 
Izlake, Radeče, Trbovlje, Trojane, Zagorje in Zidani 
most ter planinski predeli čemšeniška planina, Kal, 
Kum, Lisca, Mrzlica, Partizanski vrh In Sv. Gora. 

II 

Popust od prodajnih cen na penzijonske gostinske 
storitve smejo dajati samo pooblaščena gostinska pod- 
jetja. 

Št. V/l-2/39-1953 
Ljubljana, dne 23. aprila 1953. 

Državni sekretar: 
Janez Vipotnik 1. r. 

67. 

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena pravilnika 
o opravljanju strokovnih izpitov za kvalificiranega ìD 
visoko kvalificiranega delavca (Uradni list LRS, št. 
37-208/52 v zvezi z diugim odstavkom 13 člena za- 
kona za izvršitev ustavnega zakona o temeljih druž- 
bene in politične ureditve in o organih oblasti Ljud- 
ske republike Slovenije izdajata Svet za prosveto In 
kulturo LRS in državni sekretar za gospodarstvo 

ODREDBO 
o  pristojnosti  izpitnih   komisij   za  opravljanje  stro- 
kovnih izpitov za kvalificiranega in visoko kvalifici- 

ranega delavca v grafični stroki 

1. Za opravljanje strokovnih izpitov za kvalifici- 
ranega in visoko kvalificiranega delavca v grafični 
stroki sta pristojni izpitni komiiiji v Ljubljani za 
območje vse Slovenije. 

2. Predsednika, namestnika in člane izpitnih ko- 
misij po prednji točki imenuje tajništvo za gospo- 
darstvo MLO glavnega mesta Ljubljane na predlog 
Združenja grafičnih podjetij LRS, pri kateri je tudi 
sedež Izpitnih komisij. 

3. Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS«. 

Št. 1/1-516/3-53 
Ljubljana, dne 7. maja 1953. 

Nadomešča državnega sekretarja: 
državni podsekretar: 
Mara Dermastia 1. r. 

Sekretar 
Sveta za prosveto in kulturo: 

France Kimovec i. r, 
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Odloki ljudskih odborov 
158. 

Da bi se doseglo socialistično sožitje delovnih lju- 
di na območju okiaju Maribor okolica ter zagotovili 
nočni mir, varstvo ljudi in premoženja, snaga in zu- 
nanje lice okraja kot celote ter posameznih občin, za- 
varovali javni nasadi kakor tudi preprečili škodljivi 
vplivi na mladino, izdaja Okrajni ljudski odbor Ma- 
ribor okolica po sklepu II. seje okrajnega zbora dne 
26. III. na podlagi II. odst. 15. člena zakona v okrujnih 
ljudskih odborih in 8. člena zakona o prekrških zoper 
javni red in mir ter v skladu s predpisi temeljnega 
zakona o prekrških 

ODLOK 
o javnem redu in miru 

1." člen 

1. Splošne določbe 
Vsak državljan mora uravnavati svoje vedenje.in 

ravnanje tako, da ne moti dela, razvedrila in počitka 
sodržavljanov, da varuje javno moralo, pazi na snago, 
ne kazi lepote in zunanjega lica kraja, ne dela škode 
na javnih prostorih in ne ogroža zdravja ljudi. 

Kršitve družbene discipline po 1. odstavku se ka- 
znujejo po določbah tega odloka. 

»Javni prostor« po tem odloku pomeni prostore, ki 
se uporabljajo za javni promet, kakor tudi javnosti 
dostopne prostore. 

II. Varstvo miru 

2-. člen 

Prepovedano je vsako dejanje na javnem ali za- 
sebnem prostoru, ki moti mir okolice, in sicer: 

1. razgrajati ali uu drug način po nepotrebnem 
delati večji hrup ali ropot; 

2. uporabljati radijske aparate, gramofone, glas- 
bila ali kakršnekoli druge naprave na tak način, da 
občutno motijo okolico; 

3. uporabljati motorna vozila, ki nimajo Izpušne 
dušilke; 

4. imeti po nepotrebnem pse, ki delajo ponoči 
hrup in so nevarni. 

3. člen 

Od 22. do 5. ure so prepovedana vsa dejanja, ki 
kakorkoli motijo nočni mir. 

Motorna vozila smejo v tem času dajati zvočna 
znamenja samo ob neposredni nevarnosti. 

Prireditve in zabavni sporedi, ki trajajo preko 
22. ure, 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 sme trajati več kot 
5 minut. Pritrkavanje z zvonovi ni dovoljeno. Prav 
tako ni dovoljeno zvonjenje v nočnem času. 

Će je nujno potrebno zaradi miru, kot n. pr. v 
bližini šol, javnih ustanov itd., sme pristojni svet 
okrajnega ljudskega odbora na določenih krajih in 
ob določenem 'času predpisati nadaljnje omejitve 
zvonjenja. 

Izjeme od določb prvega odstavka dovoljuje pri- 
stojni organ za notranje zadeve okrajnega ljudskega 
odbora. 

Prepovedano je z zvonjenjem ali drugimi napra- 
vami motiti  javno  zborovanje. 

•. Varstvo družbene discipline 

5. člen 
Vsak državljan se mora vesti na javnih prostorih 

spodobno in se izogibati dejanj, s katerimi se •••! 
družbena disciplina, moti gibanje, delo ali razvedrilo 
sodržavljanov ali s katerim se sodržavljani zavajajo 
v nedisciplino, se vzbuja javno zgražanje alt žali jav- 
na morala, in sicer je prepovedano: 

1. izzivati k pretepu, neredu in prepiru, smešiti, 
nadlegovati in ogrožati sodržavljane; 

2. motiti javne shode, zborovanja, sestanke in 
druge prireditve; 

3. stopiti brez dovoljenja v zgradbe ali kraj, ka- 
mor je vstop prepovedan, če je prepoved vidno ozna- 
čena ali če je to iz okoliščin mogoče razbrati; 

4. krošnjariti brez dovoljenja; 
5. kljub ponovnemu pozivu zadrževati se v go- 

stinskem lokalu po končanem obratovalnem času; 
6. biti na javnem prostoru v zelo pijanem stanju; 
7. kaditi v kinematografih, gledališčih in drugih 

prostorih, v katerih je kajenje iz upravičenih razlo- 
gov prepovedano. 

IV. Varnost ljudi in premoženja 

6. člen 

Prepovedana so dejanja, s kateremi se ogroža 
varnost ljudi oziroma premoženja, in sicer: 

1. poškodovati ali odstraniti napisne table ali dru- 
ge javne znake; 

2. ugasniti, poškodovati ali odstraniti svetilke, na- 
meščene za razsvetlitev javnih prostorov; 

3. opnstiti namestitev varnostnih naprav pri grad- 
njah ali popravilih, poškodovati ali odstraniti take 
naprave ali druga varnostna znamenja; 

4. opustiti popravilo zgradb alj naprav, ki ogro- 
žajo varnost; 

5. pustiti ob javnih poteh drevje, ograje ali živo 
mejo v takem stanju, da ogroža varnost, ovira pro- 
met, kazi zunanje lice ali škoduje javni poti; 

6. postaviti na okno, balkon ali podobno oziroma 
pustiti predmete tako, da utegnejo pasti na javni 
prostor, 'će se s tem ogroža varnost, karkoli vreči, iz- 
liti ali postaviti na javno pot, če je s tem ogrožena 
varnost mimoidočih, snaga ali zunanje lice kraja; 

7. z metanjem kamenja ali drugih predmetoT 
ogrožati varnost; 

8. dražiti ali plašiti živali, če to ogroža jarn» 
varnost; 

9. oškropiti ali poraazati ljudi ali pročelja stavb 
z brezobzirno vožnjo; 

10. sežigati odpadke ali vobče kuriti ogenj na 
odprtih prostorih v bližini zgradb ali drugih naprav 
tako, da je ogrožena njih varnost, odmetavati goreče 
cigaretne ali druge ogorke na kraju, kjer se lahko 
zaneti požar. 

V. Varstvo zdravja, snage in zunanjega lica kraja 

7.  &en 

Prepovedana so vsa dejanja, ki ogrožajo zdravje 
ljudi, nasprotujejo pravilom snage ter kazijo zunanje 
lice kraja, in sioer: 
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1. metati odpadke, pljuvati JII drugače ponesna- 
žiti tla ali predmete na javnih prostorih; 

2. odlagati odpadke ali gnoj na mestih, ki niso za 
to določena; 

3. spuščati odpadke na javno pot ali v odprti 
cestni jarek; 

4. onesnažiti vodo, namenjeno ljudem ali živalim, 
prati in umivati pri studencih ter javnih vodovodnih 
napravah, namenjenih za pitno vodo; 

î. zanemarjati znaženje javnih prostorov in 
naprav; 

6. voditi pse v javne lokale; 
7. zanemarjati osebno snago ali snago v stanova- 

nju .oziroma delavnici v taki meri, da moti okolico 
alj da utegne spraviti v nevarnost zdravje ljudi; 

8. prevažati mrhovino, kosti ali kože v vozilih, ki 
niso dobro zaprta; 

9. poškodovati obcestne jarke ali ceste pri 
oranju; 

10. opustiti popravilo smetišč, greznic ali odtočnih 
kanalov. 

VI, Varstvo javnih nasadov 

8. Člen 

Vsakdo je dolžan varovati nasade, namenjene za 
olepšave kraja ali druge skupne koristi in nasade na 
pokopališčih ter kulturne spomenike. Prepovedano je- 

1. v javnih nasadih in na pokopaliških lomiti 
drevje ali grmovje, trgati svetlice, hoditi, jezditi ali 
voziti izven dovoljene poti; 

2. poškodovati živo mejo ali ograjo ob javnih po- 
teh. Lipovo cvetje ali kakršnikoli drugi plodovi v 
javnih nasadih se smejo nabirati samo • dovoljenjem 
pristojnega organa. 

VIL Razmerje lastnikov javnih lokalov in 
prirediteljev do mladine 

4. člen 

Imetniki javnih lokalov In prireditelji zabav so 
dolžni- 

1. preprečiti dostop mladini izpod 16 let na javne 
zabave in javne lokale brez spremstva staršev ali 
drugih odraslih oseb; 

2. preprečiti točenje alkoholnih pijač mladini iz- 
pod 16 let; 

T. preprečiti mladini Izpod 16 let dostop na prire- 
ditve- in predstave, ki se končajo po 21. uri ali ki niso 
primerne za mladino. 

Prepovedano  je  mladino   navajati   k   beračenju. 
Zaradi prekrškov po tem členu se kaznujejo tudi 

starši, zakupnik ali odgovorni uslužbenec obrata ozi- 
roma prireditelj zabave. 

VIII. Kazni 

10. člen 
Kršitve tega odloka se kaznujejo z denarno ka- 

znijo do 3000 din po predpisih temeljnega zakona o 
prekrških, z izjemo določb 12. člena. 

11. člen 
Za upravni kazenski postopek in izrekanje kazn! 

po tem odloku je pristojen sodnik za prekrške OLO 
Maribor okolica. 

12. člen 
Pripadniki ljudske milice in osebe, ki jih poobla- 

(ti pristojni organ okrajnega ljudskega odbora, smejo 

takoj na mestu izterjati denarno kazen do 100 din od 
tistih, ki jih zalotijo pri storitvi lažjih prekrškov, 
določenih s tem odlokom. 

Za lažje prekrške, ki se kaznujejo po prednjem 
odstavku, veljajo tiste kršitve predpisov tega odloka, 
zaradi katerih ni bilo škodljivih posledic ali pa so 
bile posledice neznatne. 

Denarne kazni po prvem odstavku tega člena se 
smejo Izterjati na samem kraju za tele prekrške in 
v tehle zneskih: 

1. po 50 din: 3. točka 5. člena, 7. točka ">. člena, 
6. in 7. točka 6. člena In 1. točka 7. člena; 

2. po 100 din: 1. in 3. točka 2. člena, 2. odstavek 3. 
člena, 5. točka 5. člena, 9. točka 6. člena, 6. točka 7. 
•člena ter 1. in 2. točka 8. člena. 

IX. Končne določbe 

13. člen 
Občinski ljudski odbori predpišejo natančnejše 

določbe glede svojega območja, posebno v zvezi s 7. 
in 8. členom tega odloka. 

14. člen 

Navodila za izvajanje tega odloka izda svet za 
notranje zadeve OLO Maribor okolica. 

15. člen 

•• odlok začne veljati -/ dnem objave v >Urad- 
nem listu LRS«. 

Občinski ljudski odbori ga morajo takoj razgla- 
siti na krajevno običajni način. 

16. člen 

Ko dobi ta odlok veljavo, prenehajo veljati vsi 
predpisi, izdani od OLO Maribor okolira. ki so v na- 
sprotju z njegovimi določbami. 

St. 1-697/1 
Maribor, dne 26. marca 1953. 

Za predsednika OLO 
podpredsednik: 

Ing. Budihna Karmclo41. r. 

159. 

Na podlagi 31. 'člena uredbe' o zatiranju in pre- 
prečevanju kužnih bolezni (Ur. list FLRJ, št 48/48) iu 
na podlagi drugega odstavka 5. člena pravilnika za 
izvajanje te uredbe (Ur. list FLRJ, št. 51/49) izdaja 
Okrajni ljudski odbor Tolmin na seji dne 29. aprila 
1953. 

ODLOK 
o preprečevanju in zatiranju ogrdavosti goveje živine 

na območju okraja Tolmin 

1.  člen 
Vsa goveja živina se mora pred odhodom na pla- 

ninsko pažo pregledati glede na ogrčavost. 

2. člen 
Lastniki ogrčave goveje živine morajo zrele ogr- 

ce iztisniti pred odhodom na planinsko pašo. Na pla- 
ninah se mora to delo z zorenjem ogrcev nadaljevati. 
Iztisnjene ogrce je treba uničiti, najbolje sežgati. 

3. člen 
Posamezna občina odreja za to delo sposobne lju- 

di (ogrčarje),. ki bodo poleg organov okrajne veteri- 
narske službe pregledovali živino pred odgonom na 
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planinsko pašo, iztiskali ogrce to poučevali lastnike 
goveje živine, kako se preprečuje in zatira ogrčavost. 

4. člen 
Za vsakega uničenega ogrca ali ličinko plača 

okrajni ljudski odbor Tolmin iz posebnega za to do- 
ločenega sklada po 2 din. 

5. »en 
Veterinarski organ, ki na planinski paši ugotovi 

ogrčavo živino- (z ogrci), sme odrediti takojšnjo od- 
stranitev take živine. 

6. člen 
Ta odločitev velja takoj. 

St. 18/19 
Tolmin, dne 29. aprila 1953. 

Podpredsednik OLO; 
Frone Skok L *. 

160. 
Na podlagi 23. člena zakona o ljudskih odborih 

mest in mestnih občin (Uradni list LRS, St. 19/52), v 
zvezi s 1. in 2. členom uredbe o delitvi »klada za 
vzdrževanje hiš (Uradni list FLRJ, št 12/53) ter 3. in 
8. členom temeljnega zakona v prekrških (Uradni list 
FLRJ, št 46/51) je Ljudski odbor mestne občine Idrija 
na seji dne 22. maja 1953 sprejel 

ODLOK 
o delitvi sredstev sklada za vzdrževanje hiš 

1. člen 
Sredstva sklada za vzdrževanje hiš, ki nastajajo 

na območju mestne občine Idrija na podlagi določb 
uredbe o zvišanju najemnin za stanovanjske in po- 
slovne prostore (Uradni list FLRJ, št. 54/52), se delijo 
tako: 

75% v sklad vplačanih sredstev se uporabi za 
vzdrževanje hiš, iz katerih ta sredstva izvirajo, 

25% v sklad vplačanih sredstev pa lahko uporabi 
ljudski odbor mestne občine za vzdrževanje in gradi- 
tev stanovanjskih hiš na svojem območju. 

2. člen 
Del sredstev sklada za vzdrževanje hiš, določen 

za neposredno vzdrževanje zgradb, iz katerih so bili 
prispevki plačani, se sme uporabiti le za večja po- 
pravila in obnovitvena dela, ne pa za kritje izdatkov, 
ki veljajo kot redni vzdrževalni stroški. 

3. člen 
Lastniki zgradb, njih pooblaščeni predstavniki in 

upravitelji, ki izpolnjujejo pogoje po 2. členu tega 
odloka, so upravičeni zahtevati od tajništva za gospo- 
darstvo ljudskega odbora mestne občine Idrija, da se 
jim iz vpla'čanega in razpoložljivega dela sklada za 
vzdrževanje hiš plačajo računi za izvršena večja po- 
pravila, obnovitvena dela In nabave materiala. 

i. člen 

Državnim in zadružnim organom, ki upravljajo 
stanovanjske in poslovne prostore in plačujejo za v*e 
hile prispevek le v skupnem znesku ter vodijo sami 
evidenco o predpisu in plačilu prispevka za posamez- 

ne hiše, se lahko po tromesečjih preodkažejo na nji- 
hov tekoči račun njim pripadajoči zneski iz sklada 
za vzdrževanje hiš brez poprejšnje potrditve računov. 

Pristojni organ ljudskega odbora pa mora zato 
Izvršiti naknadni pregled porabe teh sredstev v sa- 
mem računovodstvu državnega organa — upravite- 
lja hiš. 

5. člen 
Lastnikom zgradb, ki so od 1. •••••••• 1952 dalje 

zaradi obnovitve, velikih popravil in usposabljanja 
stanovanjskih in poslovnih prostorov najeli pri držav- 
nem kreditnem podjetju posojilo, ki ga odplačujejo T 
dogovorjenih obrokih, sme tajništvo za gospodarstvo 
ljudskega odbora mestne občine Idrija po ustrezajoči 
poprejšnji dokumentaciji dovoliti, da se razpoložljivi 
del vplačanih prispevkov sklade za vzdrževanje his 
porabi za odplačilo zapadlih anuitet. 

6. člen 

Z denarno kaznijo do 2000 din se kaznuje zaradi 
prekrška koristnik sklada za vzdrževanje stanovanj- 
skih hiš, ki na kakršenkoli način skuša uporabiti 
sredstva v druge namene. 

Z* denarno kaznijo do 2000 din se kaznuje tudi 
oseba, ki sodeluje ali posredno pomaga koristniku 
zgoraj omenjenega sklada uporabljati ga v druge 
namene. 

7. ölen 

Svet za gospodarstvo pri ljudskem odboru mestne 
občine Idrija bo izdal natančnejša navodila o načinu 
uporabe in koriščanja teh sredstev. 

& člen 
Odlok začne veljati z dnem objave v »Uradnem 

listu LRSt. 
St 5/4-53 
Idrija, dne 22. maja 1953. 

Podpredsednik LO MO: 
Franc Mohorič 1. r. 

161. 
Na podlagi 23. člena zakona o ljudskih odborih 

mest in mestnih občin v zvezi z uredbo o delitvi skla- 
da za vzdrževanje hi* (Uradni list FLRJ, St 12-68/53) 
je Ljudski odbor mestne občine v Murski Soboti na 6. 
seji dne 15. maja 1953 sprejel 

ODLOK 
o delitvi sklada za vzdrževanje hiš 

L Sten 
Sredstva, vplačana v sklad za vzdrževanje hiš na 

območju ljudskega odbora v Murski Soboti, se delijo: 
na sklad za vzdrževanje hiš,' od katerih izvirajo 

vplačani prispevki; 
na sklad za stanovanjsko in komunalno dejavnost 

Ljudskega odbora mestne občine. 

2. dien 
Od eredstev, vplačanih v sklad za vzdrževanje 

hiš, smejo porabiti lastniki hiš ne glede na sektor 
lastništva 50% celotnih sredstev za vzdrževanje in 
popravilo hiš, od katerih sredstva izvirajo. 

Ostalih 50% pa tvori sklad za stanovanjsko in 
komunalno dejavnost mestne občine in se sme upo- 
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rabiti le za graditev in vzdrževanje stanovanjskih hiš 
na območju ljudskega odbora mestne občine. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem li- 

stu LRS«. 
Št 494/4-53 
Murska Sobota, dne 15. maja 1953. 

Predsednik LO MO: 
Jožef Velnar 1. r. 

162. 

Občinski ljudski odbor Videm ob Ščavnici je na 
IV. seji dne 13. maja 1953 na podlagi 13. in 88. člena 
zakona o  volitvah  in  odpoklicu  odbornikov,  sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1 

Razpisujejo se nadomestne volitve v vclilni enoti 
št. 9, ki obsega naselje SeliŠči, ker je prenehal mandat 
odborniku Veberiču Ivanu, ki je bil izvoljen v tej 
volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo dne 28. junija 1953. 

II 

Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 
krajevno običajni  način v volilni enot. št. 9. 

Št. 476/1-53 
Videm ob ščavnici, dne 14. maja 1953.        • 

Predsednik   Obč.   LO: 
Mirko Belec 1. r. 

Pregled „Uradnega lista FLRJ" 
Št. 19 z dne 6. maja 1953: 

120. Uredba o pravici luških in skladiščnih podjetij, 
da lahko predpisujejo tarife za prekladanje in 
druge storitve v lukah. 

121. Uredba o spremembi uredbe o ustanovitvi Jugo- 
slovanske nacionalne komisije za Organizacijo 
Združenih narodov za prosveto, znanost in kul- 
turo (UNESCO). 

122 Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o 
dodatnih investicijah za leto 1953. 

123. Uredba o. spremembah uredbe o tarifi promet- 
nega davka. 

124 Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o 
plačah sodnikov ljudskih sodišč. 

125. Odlok o dovoljenju za nabavo surovin iz Cen- 
tralnega deviznega sklada. 

126 Odlok o delu deviznih sredstev, ki jih morajo 
gospodarske organizacije prodajati Narodni banki 
FLRJ. 

127. Odlok, s katerim se dovoljuje mestnemu ljud- 
skemu odboru mesta Zrenjanina, da razpiše 
krajevno notranje posojilo. 

128. Odlok o spremembah odredbe o dovoljevanju 
kratkoročnih posojil za kritje manjkajoče goto- 
vine po proračuaih. 

129. Splošno navodilo o honorarjih izvajalcev glasbe- 
nih in književnih del za reproduciranje njihovih 
posnetih izvedb. 

130. Navodilo o izdatkih, ki jih podjetja za pomorski, 
rečni in civilni zračni promet pri izračunavanju 
davka od sklada za plače odbijejo od doseženega 
sklada. 

131. Navodilo za uporabo uredbe o potnih in selitve- 
nih stroških za miličnike, podoficlrje in oficirje 
ljudske milice. 

132 Odločba o priložnostnih poštnih znamkah ob pri- 
liki mednarodnih avtomobilsko-motociklističnih 
dirk in relijev v Jugoslaviji. 

URADNI LIST  VOJAŠKE UPRAVE 
JUGOSLOVANSKE CONE STO 

št. 5 z dne 30. maja 1953: 

1. Odredba št. 65 o razširitvi veljavnosti uredbe 
vlade FLRJ o posadki ladij trgovske mornarice 
FLRJ. 

2. Odredba št. 66 o razširitvi veljavnosti uredbe 
vlade FLRJ o ugotavljanju sposobnosti ladij tr- 
govske mornarice FLRJ za plovbo. 

3. Odredba št. 67 o razširitvi veljavnosti odločbe o 
tarifi agencijskih pristojbin v pomorskih lukah 
FLRJ. 

4. Odredba št. 68 o razširitvi veljavnosti pravilnika 
o znamenjih na plovnih poteh obalnega morja 
FLRJ. 

5. Odredba št. 69 o disciplinskih sodiščih v resoru 
notranjih zadev. 

6. Odredba št. 70 o razširitvi veljavnosti zakona LR 
Hrvatske o imenih naseljenih krajev, ulic in 
trgov ter o numeraciji hiš. 

7. Odredba št. 71 o razširitvi veljavnosti zakona LR 
Slovenije o imenih naselij in o označbi trgov, 
ulic in hiš. 

8. Odredba št. 72 o razširitvi veljavnosti zakona LR 
Hrvatske o ljudskih šolah. 

9. Odredba št. 73 o razširitvi veljavnosti uredbe 
zveznega izvršnega sveta o davku od dobička iz 
deviznega poslovanja. 

10. Odredba št. 74 o spremembi odloka IOLO o raz- 
delitvi Istrskega okrožja na okraje in občine. 

11. Odredba št. 75 o razširitvi veljavnosti uredbe o 
davku od sklada za plače. 

ODLOČBE VUJLA 

1. Odločba št. 6 o imenovanju senata za prekrške 
(za okraj Buje); 

2. Odločba št. 7 o imenovanju senata za prekrške 
(za okraj Koper). 

t   ODLOČBE UPRAVNIKA PTT 
1. Odločba št. 420 o izdaji pretiskanih priložnostnih 

jugoslovanskih znamk »Organizacije združenih 
narodov<. 

2. Odlcčba št. 421 o podaljšanju frankaturne vred- 
nosti pretiskanih priložnostnih jugoslovanskih 
«oamk »XV. olimpijade v Helsinkih«. 

Izdaja »Uradni Ust LRS« — Direktor in odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik - tiska .lskarna »Toneta Tomaža« — vsi 
v LJubljani — Naročnina: letno 720 din — Posamezna Številka: 8 din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani 4 din ve6, po 
poèti 8 dis ves — Uredništvo In uprava: Ljubljana, Erjavčeva ulica lia, postni predal 336 — Telefon uprave Î8-679 - 

Čekovni račun: Wl-»t4-15» 
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URADNI 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto IX V LJUBLJANI dne U junija 1953 Številka 18 
VSEBINA: 

Odloki ljudskln odborov: 
163. Odlok o kategorizaciji cest III. reda na območju okraja 

Celje okolica. 
164. Odlok  o  razvrstitvi  cest  •.   reda  na  območju  okraja 

Gorica. 
165. Odlok o določitvi cest III. reda na območju okraja Kranj 
166. Odlok o kategorizaciji cest •. reda na območju okraj» 

KrSko. 

167. Odlok o delitvi sredstev Is sklada za vzdrževanje his na 
območju okraja  Maribor okolica. 

168. Odlok o kategorizaciji cest lil. i cu na območju okraj» 
Murska Sobota. 

169. Odlok o obratovalnem času za gospodarska podjetja na 
območju okraja  Postojna. 

170. Odlok o tržnem In sejemskem redu mestne občine Idrija. 
— Popravek. 

Odloki ljudskih odborov 
163. 

Na podlagi odločbe o kategorizaciji javnih cest 
(Uradni list FLRJ, št. 2-10/51) ter 12., 15. in 64 člena 
zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
št. 19-89/52) izdaja okrajni ljudski odbor Celje okolic a 
na IV. redni seji 

ODLOK 
o kategorizaciji cest III. reda 

na območju okraja Celje okolica 

1. člen 

Zaradi posebnega gospodarskega in prometnega 
pomena za okraj Celje okolica se za javne ceste 
•. reda določijo ceste, naštete r priloženem seznamu, 
ki je sestavni del tega odloka. 

2. člen 
V enem mesecu po razglasitvi cest III. reda mo- 

rajo področni občinski ljudski odbori določiti ceste 
IV. reda proti potrditvi okrajnega ljudskega odbora. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
Št. I/1-6S48/1-52 
Celje, dne 16. oktobre 1952. 

Predsednik OLO: 
Mišo Bobovnik 1. r. 

Ta odlok je bil potrjen z odločbo Izvršnega sveta 
z dne 30. maja 1953 It. 1209/2-52. 

Seznam cest •. reda 
na območju okraja Celje okolica 

(v oklepaju OLO ozir. MLO, na katerega cesta meji): 

St. Dolžina v km in m 
ceste      Ime (smer> ceste od - do — skupaj 

26,166—26,904— 2,716 
1244 Kamnik-Motnik-Ločlca 

(Ljubljana okolica) 
1579 Sevnica-Šmarje-Planina 

(Krško) 12,423—18,500— 6,077 
1606 Breg-Jurklošter   (Trbovlje)    5,500—12,150- 6,650 
1607 šmarjeta - Dol-Hrastnik -Tr- 

bovlje (Trbovlje). 0,000— 3.70O-- 3,700 

Št. 
ceste Ime (smer) ceste 

Dolžina v km in m 
od — do — skupaj 

1609 Latkova vas - Marija Reka - 
Trbovlje zveza s c. II. r. 328 
(Trbovlje) 

1701 Rimske Toplice - Jurklošter- 
Dešno 

(702 Lesično-Plauina-Ćraolica 
1703 Sv. Urban-Loka-Sodna vas 
1704 Ješovec-Podsreda (Krško) 
1705 Prelasko-Buče-Kozje 
1706 Lesično-Poljana-Virštanj 
1707 Podčetrtek-Olimlje 
170S Imeno-Miljana 
1709 Sodna vas-Vonarje 
1710 Belo-Pristava 
1711 Stran je-Zibika 
1712 Mestinje-Lemberg 
1713 Lemberg-Sladka gora 
1714 Rogatec - žetale - Gorenje 

(Ptuj) 
1715 Podplat-Koprivnica-Ratan- 

ska vas 
1716 Tlaka-Sv. Florijan 
1717 Sv. Vid pri Grobelnem - Po- 

nikva 
1718 Loka-Sv. Štefan 
1719 L-4a-žamrk 
1720 Sv. Jurij-Sv. Rupert-Marija- 

Gradec 
1721 Arclin-Proseniško-Ponikva- 

Loče 
1722 Konjice-Poljčane-Majšperk 

(Maribor okolica) 
1723 Sv. Jurij-Dramlje-žiče 
1724 Konjice-Pokopališče 
1725 ŽiČe-Tepanie 
1726 Draža vas-Kalobje 
1727 Podbrež-Brdo 
1728 Vešenik-škalce 
1729 Konjice-Oploinica-Cezkk 

(Maribor okolica) 
1730 Zreče-Kunigunda 
1731 Vojnik-Vitanje-Sp. Dolič z 

odcepom na Polže (Slovenj 
Gradec) 

1732 Loče - Križni vrh (Maribor 
okolica) 

1733 Stranlce-Vitanje z odcepom 
na Zaburg. 

0,000—12,868—12,868 

0,000—22,167—22,167 
0,000—25,606—25,606 
0,000—18,160—18,160 
0,000— 2,750— 2,750 
0,000— 7,066— 7,066 
0,000— 4,500— 4,500 
0,000— 4,200— 4,200 
0,000— 1,009— 1,009 
0,000— 2,000— 2,000 
0,000— 5,860— 5,860 
0,000— 2,500— 2,500 
0,000— 3,680— 3,680 
0,000— 2,500— 2,500 

0,000— 5,500— 5,500 

0,000— 7,500— 7,500 
0,000— 3,600— 3,600 

0,000— 4,000— 4,000 
0,000— 3,000— 3,000 
0,000— 2,000— 2,000 

0,000—17,080—17.080 

0,000—24,130—24,130 

0,000—14,500—14,500 
0,000—20,093—20,093 
0,000— 0,500— 0,500 
0,000— 3,637— 3,637 
0,000— 3,000— 3,000 
0,000— 2,500— 2,500 
0,000— 2,000— 2,000 

0,000— 3,500— 3,500 
0,000— 4,000— 4,000 

5,000—35,495—18,495 

0,000— 7,635— 7.655 

0,000— 7,200— 
0,000— 1,560-, 8,HO 
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Ime (smer) ceste 
St 

ceste 

1734 Stranice-Bukovje z odcepom 
na zvezno cesto 

1735 Višnja vas-Lemberg-Črna z 
odcepom na Dobrno 

1736 Celje-Lopata-Šmartno v Rož- 
ni dolinl-Vojnlk (Celje me- 
sto) 

1737 Ljube5na-Sv. Tomaž z odce- 
pom Pristava-Bovše 

1738 Teharje-Proseniško 
1739 Ljubečna-Globočani 
1740. Trnovi je-Arclln 
1741 Bežigrad-Bukovžlak 
1742 Št. •• pri Velenju-Socka 
1743 Velenje-Sv. Andraž-Polzela 

(Šoštanj) 
1744 Sv. Peter - Novi klošter-Pol- 

zela z odcepom Podvin-Re- 
čica (Šoštanj) 

1743 Male Braslovce - Gomilsko - 
Sv. Jurij z odcepom Sv. Ju- 
rij-Pondor 

1746 Braslovce -Sv. Rupert-Sv. Pa- 
vel-Griže-Petrovče z odce- 
pom Kasaze-Liboje 

1747 Vrtinci-Gabernik 
1748 Vransko-Prapreče 
1749 Vel. Pirešica-Žalec-Zabuko- 

vica 
1750 Celje - Zalog -Vel. Pirešica z 

odcepom na Arjo vas (Celje 
mesto) 

1751 Vrbje-Gotovlje-Sv. Peter 
1752 Frankolovc-Črešnjice 
1753 Laško-Rečica 
1754 Jurklošter-Mlšji dol-Laško 

Dolžina v km in m 
od — do — skupaj 

0,000— 0,860— 
0,000— 0,775— •633 

0,000— 9,646— 
0,000— 1,225—10,871 

5,740—15,885—10,145 

0,000— 3,600— 
0,000— 2,300— 5,900 
0,000— 4,500— 4,500 
0,000— 1,895— 1,895 
0,000— 2,160— 2,160 
0,000— 1,300— 1,300 
2,150— 5,600- 3,450 

2,500—11,422— 5,922 

0,000— 6,164 
0,000— 2,700— 8,864 

0,000— 9,816 
0,000— 2,416—12.232 

0,000—18,628—18,628 
0,000— 2,758— 2,758 
0,000— 2,850— 2,850 
0,000— 1,780— 1,780 

0,000— 8,845— 8,845 

3,800— 6,467 
0,000— 1,270— 3,937 
0,000— 6,025— 6,025 
0,000— 3,500— 3,500 
0,000— 6,000— 6,000 
0,000—10,725—10,725 

Skupaj km   423,361 

164. 

Na podlagi 15. in 64. člena zakona o okrajnih ljud- 
skh odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) in v zvezi s 
predpisi 2. točke odločbe vlade FLRJ o kategorizaciji 
javnih cest (Uradni list FLRJ, št 2151) in odločbe 
vlade LRS o kategorizaciji cest II. reda (Uradni list 
LRS, št. 40/51) izdaja okrajni ljudski odbor Gorica 
.na II. rednem zasedanju dne 19. januarja 1953 

ODLOK 
o razvrstitvi cest III. reda 
na območju okraja Gorica 

1. Zaradi posebnega pomena za povezaro okraja 
Gorica z drugimi okraji se določijo za ceste III. 
Teda ceste, naštete v priloženem seznamu, ki je 
sestavni del tega odloka. 

2. V "dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka morajo 
ljudski odbori mest in občinski ljudski odbori 
določiti ceste IV. kategorije proti potrditvi okraj- 
nega ljudskega odbora. 

3. Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS<, a po poprejšnji potrditvi vlade LRS. 

St. •/2»••18/4-52 
Nova Gorica, dne 19. januarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec 1. r. 

Ta odlok je bil potrjen z odločbo Izvršnega sveta 
z dne 30. maja 1953, št. 617/4-53. 

Seznam cest III. reda 
na območju okraja Gorica 

(v oklepaju odcep oziroma priključek ceste): 

Dolžina v km in m 
Ime (smer) ceste v drugem    s 

okraju-     s v našem 
občini       g okraju 

Št 
ceste 

1051 Hum - Kojsko - Kambreško - 
Ravne - Livek - Idrsko, odcep 
na Livek-državna meja Ita- 
lija (Tolmin) 

1052 Ročinj-Kamb reško 
1053 Kanal-Avče-Čepovan 
1054 Grgar-Bate-Banjšice-Vrhavč 
1055 Plave odsek od 1039 (na des- 

nem bregu Soče)-Ložice-An- 
hovo 

1056 Plave-Vrhovlje - Dobrovo- 
Golo brdo - državna meja 
(Italija) 

1057 Dobrovo -Vipolže - državna 
meja (Italija) 

1058 Solkan-Trnovo-Lokve 
1059 Prevalo-Grgar-Čepovan 
1060 (postaja Most na Sači)-Vrata- 

Cepovan - Lokve - Predmeja- 
Ajdovščina (Tolmin) 

1061 Col-Otlica-Predmeja 
t062- (Podrteja) Koševnik - Črni 

vrh (Tolmin) 
1063 Kovk-Mala gora-Zadlog (Čr- 

ni vrh) 
1064 Godovič-Veharše-Zavratec 

(Ljubljana okolica) 
1065 Vipava-Vrhpolje 
1066 Zavetniki-Sanabor-PodkTaj 
1067 Podnanos-Nanos-Sanabor 
1068 Ajdovščina - Žablje-šmarje- 

Podlasa (Štanjel, Sežana) 
1069 Branik-Gor.Branica(Sežana) 
1070 Ajdovščina - Dolenja (Pla- 

nina) 
1071 Potače-Branik 
1072 Selo - Batuje - Zali hrib-Rcn- 

če-Miren 
1073 Ozeljfin-Vogrsko-Volčja dra- 

gu-Uilje 
1074 Bukovica-Renče-Vojščica 
1075 Šempeter-Vrtojba-Opatje 

selo-Kostanjevica (Dutovlje) 
(Sežana) 

1076 Zali hrib-železna vrata-Tem- 
nica-Kostanjevica 

1077 Lig- Podmišček -Golo brdo - 
državna meja (Italija) 

1078 Ajševica-Kromberg-Solkan 
1079 Branik-Komen (Sežana) 
1080 žel. postaja. Gorica-Nova Go- 

rica-Hrast 
1106 StorjerVrabïe-Podnanos (Se- 

žana) 

0,000 
0,001) 
0,000 
0,000 

33,000 
4,700 

24,600 
14,000 

33,000 
4,700 

24,600 
14,000 

0,000     4,900     4<900 

0,000   26,380   26,380 

0,000 
0,000 
0,000 

4,000 
20,000 
14,000 

4,000 
20,000 
14,000 

6,200 
0,000 

39.270 
15,000 

33,070 
15,000 

5,500 12,000 6,500 

0,000 14,000 14,000 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

5,000 
7,000' 
8,000 

23,500 

5,000 
7,000 
8,000 

23,500 

0,000 
o.ooo 

11,700 
10,300 

11,700 
10,300 

0,000 
0,000 

3,500 
7,000 

3,500 
7,000 

0,000 19,500 19,500 

0,000 
0,000 

11,000 
12,200 

11,000 
12,200 

15,650 39,500 23,650 

0,000 13,100 15,100 

0,000 
0,000 
2,000 

15,800 
6,800 
8,000 

15,800 
6,800 
6,000 

0,000 1,906 1,906 

10,010 13,510 3,500 

Skupaj km   • 403,606 
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165. 

Na podlagi 15 člena i« 1. točke b9. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih in v zvezi z odločbo o 
kategorizaciji javnih cest (Uradni list FLRJ, št. 2/51, 
in Uradni list LRS, št. 40/51) izdaja okrajni ljudski 
odbor Kranj na predlog sveta za komunalne in grad- 
bene zadeve na 5. redni seji dne 16. oktobra 1952 

ODLOK 
o določitvi cest lil. rede 

1. člen 

Na območju OLO Kranj so ceste III. reda (v okle- 
paju OLO ozir. MLO, na katerega cesta meji): 

št. Dolžina v km in m 
ceste       lme <smer> ceste od - do - skupaj 

1201 Logatec-Rovte-ŽirJ (Ljublja- 
na okolica) 16,550—21,550— 5,000 

1254 Mengeš - Komenda -Cerklje- 
Visoko (Ljubljana okolica)    7,220—20.978—13,758 

1256 Tacen -Šmartno -Vodice-Cer- 
klje (Ljubljana okolica)       10,750—16,881— 6,131 

1258 Št. Vid - Tacen - Smlednik- 
Kranj   (Ljublj.  okol.,   MLO   6,713—17,427—10,714 
Kranj) 17,427—20,060— 2,635 

1259 Medvode-Mavčiče 1,900— 9,000— 7,100 
Labore (Lj. ok., MLO Kranj)   9,000—11,050— 2,051 

1260 Medvode - Sora - škof ja Loka 
(Ljubljana okolica) 

1301 Treblja-Sovodenj-Podlanišče 
(Tolmin) 

4,660— 9,780— 5,120 

0,000— 8,170— 8,170 
1302 škof ja Loka-Ćrni kal-BlegoS 0,000—31,000—31,000 

0,000— 6,500- 6,500 
0,000— 6,545— 6,545 

1303 Podrošt-Sorica-Danje 
1304 Ćešnjica-Rudno-Dražgoše 
1305 Kranj-Besnica 

Nemilje - Podblica  (MLO 
Kranj) 

1306 Visoko-Šenčur-Trboje z od- 
cepom Voklo-Prebačevo 

1307 šenčur-Adergas 
1308 Naklo-Kokrica-Britof-Šenčur 

z odcepom do ceste prvega 
reda na Pivko 

1309 Kranj-Golnik-Krlže  z odce- 

0,000— 2,000— 2,000 
2,000—18,502—11,502 
0,000— 8,743 
0,000— 2,000—10,743 
0,000— 4,750— 4,750 

0,009— 9,062 
0,000— 0,250— 9,312 
0,000— 2,000— 2,000 

pom na Kokrico (MLO Kranj)   2,000—14,760—12,760 
1310 Kokrica-Preddvor 
1311 Goriče-Preddvor z odcepom 

na Tenetiše-Trsteaik 
1312 Zvirče-Kovor-Bistrica 
1313 Lesce-Begunje-Tržič (Radov- 

ljica) 10070 
1314 Podnnrt • Kamna gorica-Ra- 

dovljica z odcepom Kropa 
(Radovljica) 

1315 Poljane-Javorje 
1316 Gorenja vas-Hlavče njive 
1317 Trata-žirovski vrh-Javorje 
1318 Suhi dol - Goli vrh 
1319 Češnjica-Prtovč 

0,000— 6,045— 6,045 
0,000—10,631 
0,000— 2,930—13.561 
0,000— 7,600— 7,600 

-14,730— 4,660 

0,000— 0,859— 0,859 
0,000— 7,000— 7,000 
0,000— 4,300— 4,300 
0,000— 8,000— 8,000 
0,000— 5,000— 5,000 
0,000— 9,000— 9,000 

2. člen 
Skupaj km   223,814 

Odlok začne veljati, ko ga potrdi vlada LRS. 
Št. 38/2/1 
Krati j, dne 16. oktobra 1952. 

Predsednik  OLO: 
Miran Košmelj 1. r. 

Ta odlok ji* bil potrjen z odločbo Izvršnega sveta 
z dne 30. maja 1953, št. toi T'" "2. 

166. 
Na podlagi 12., 15. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih in uredbe vlade FLRJ, št. 2-10/51 
(Uradni list FLRJ 2/51) ter odločbe vlade LR3 (Uradni 
list LRS, št. 40-185/51) izdaja okrajni ljudski odbor 
v Krškem na prvi redni seji dne 20. decembra 1952 po 
predlogu gospodarskega sveta 

ODLOK 
o kategorizaciji cest III. reda 

na območju okraja Krško 

1. člen 
Za javne ceste 111. reda se določijo ceste, naštete 

v priloženem seznamu, ki je sestavni del tega odloka. 
Ker peljejo te ceste skozi območje tukajšnjega In 
tudi sosednih okrajev in imajo zato lokalni prometni 
pomen za tukajšnji kakor tudi za sosednje okraje, 
je njihova kategorizacija v gornjem smislu ute- 
meljena. 

2. člen 

Ta odlok prične veljati, ko ga potrdi vlada LRS. 

Št. 9963/1 
Krško, dne 20. decembra 1952. 

Predsednik  OLO: 
Anton Zupančič 1. r. 

Ta odlok je bil potrjen z odločbo Izvršnega sveta 
z dne 30. maja 1953, št. 1214/2-52. 

Seznam cest lil. reda 
na območja okraja Krško 

(v oklepaju okraj oz. republika, na katero cesta meji): 
št 

ceste Ime (smer) ceste 

1511 •. Jernej - Mršeča vas-Raka 
(Novo mesto) 

1514 skocijan-Bučka • Raka-Drno- 
vo (Novo mesto) 

1513 Novo mesto-Kronovo-Mršeča 
vas-Kostanjevica (Novo me- 
sto) 

1523 Bistrica - Gabrijele - Krmelj 
(Novo mesto) 

1531 Malkovec-SmedevŠčIca (No- 
vo mesto) 

1551 Kostanjevica-Orehovec 
1552 Kostanjevica-Oštrc-Črneca 

vas 
1553 Kostanjevica-Podbočje- 

Pirošica-••••• vas 
1554 Leskovec-Brod-Podbočje 
1555 Drnovo-Cerklje-Pirošica 
1556 Turn-Leskovec-Beli bieg 
1557 Leskovec-Senuše-Straža 
1558 Krško-Brege-Krška vas 
1559 Žadovinek-Vellka vas 
1560 Bregana-Vellka dolina 
1561 Ribnlca-Mokrice-Nova vas 
1562 Dobova-Župelevec-Figarjev 

most (LR Hrvatska) 
1563 Sela-Dobova 
1564 Brežice-Dečna sela 
1565 Brezina-Dečna  sela-Sromlje 
1566 Globoko-PiSece 
1567 Dol. Pohanica-Dečna -sela- 

Globoko 
1568 Dol-Pohanica-Zdole 
1569 ZJJ. Pohanica-Pečlce 
1570 Videm-Zdole 
1571 Brestanica-Senovo 

Dolžina v km in m 
od — do — skupaj 

5,160—10,150— 4,990 

3,137—20.020—16,883 

20,894—26,400— 5,506 

4,000— 7,042— 3,042 

0,000— 3,000— 3,000 
0,000— 2,356— 2,356 

0,000— 6,171— 6,171 

0.000—15,035—15,035 
0,000— 9,523— 9,523 
0,000— 5,575— 5,575 
0,000— 1,967— 1,967 
0,000— 6,523— 6.523 
0,000—11,500—11,500 
0,000— 3,130— 3,130 
0,000— 2,644— 2,644 
0,000— 1,780— 1,780 

0,000— 9,084— 9,084 
0,000— 4,224— 4,224 
0,000— 5,560— 5,560 
0,000— 8^92— 8,592 
0,000— 6,786— 6,736 

0,000— 7,900— 7,900 
0,000— 5,070— 5,070 
0,000— 5,330— 5,330 
0,000— 3,850— 3,850 
0,000— 2,300— 2^00 
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St. 
ceste Ime (smer) ceste 

1572 Krško-Cesta-Golek 
1573 Krško-Turn-Veliki Trn-Pla- 

nina 
1574 Podsreda-Bistrica-Kumro*ec 
1575 Raka-Studenec-Impoljca 
1575 Lončarjev dol-Zabukovje 
1577 Sevnica-ämarje 
1578 Zaloke-Smednik 
1579 šmarje-Planina  (Celje) 
1580 Tržišče-Malkovec-Jeprjek- 

Tetëe 
1581 Krmelj-Hince-zv. c Mokro- 

nog-Boštanj 
1582 Radna-Sevnica 
1583 Blanca-Poklek 
1604 Hotemež-št. Janž-Tržišče 

(Trbovlje) 
1605 Radeče-Sevnica-Brestanica 

(Trbovlje) 
1704 Ješovec-Podsreda (Celje) 

Dolžina r km in m 
od — do — skupaj 
0,000— 3,000— 3,000 

0,000—14,003—14,005 
0,000— 8,879— 8,879 
0,000—10,839—10,839 
0,000—10,040—10,040 
0,000— 0.9S0— 0,980 
0,000— 3,814— 3,814 
0,000—12,423—12,423 

0,000— 6,000— 6,000 

0,000— 3,500— 3,500 
0,000— 0,628— 0,628 
0,000— 7.000— 7,000 

4,000—14,894—10,894 

9,090—i ,280—20,190 
2,750— 3,450— 0,700 

Skupaj km   271,163 

167. 
Na podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 

odborih (Uradni list FLRJ, ät. 19/1951), 1. in 2. člena 
uredbe Zveznega izvršnega sveta o delitvi sklada za 
vzdrževanje hiš (Uradni list FLRJ, št. 12/1953) ter 8. 
člena temeljnega zakona o prekrških (Uradni list 
FLRJ, št. 46/1951) izdaja okrajni ljudski odbor Ma- 
ribor okolica na IV. redni seji obeh zborov dne 21. 
marca 1953 

ODLOK 
o delitvi sredstev iz sklada za vzdrževanje hiš 

1. člen 
Na območju okraja Maribor okolica se delijo in 

uporabljajo vplačani prispevki za vzdrževanje hiš 
samo po predpisih tega odloka. To velja smiselno 
tudi glede prispevkov za hiše, ki • ležijo na območju 
okraja Maribor okolica, pa so v upravi državnega se- 
kretariata za narodno obrambo in Jugoslovanskih dr- 
žavnih železnic, čeprav se vodijo zanje evidence in 
zbiralni računi prispevkov na posebnih mestih, vendar 
le za stanovanjske in poslovne prostore, za katere 
prejemajo najemnino. 

2. člen 
Od sredstev, plačanih od stanovanj v sklad za 

vzdrževanje hiš, se sme uporabiti 75 % za vzdrževanje 
hiš, iz katerih izvirajo plačani prispevki, ostalih 25% 
pa uporabijo občine za vzdrževanje in graditev stano- 
vanjskih hiš na svojem območju. 

Od sredstev, vplačanih v navedeni sklad od po- 
slovnih prostorov, se sme uporabiti 40% za vzdrževa- 
nje hiš, iz katerih izvirajo plačani prispevki, ostalih 
60% pa uporabijo občine v iste namene kakor v prejš- 
njem odstavku. 

3. Hen 
Lastniki oziroma upravni organi smejo dele sred- 

stev sklada za vzdrževanje hiš, določene za vzdrže- 
vanje zgradb, iz katerih so bili prispevki plačani, s 
poprejšnjim dovoljenjem občinskega ljudskega od- 
bora uporabiti le za večja popravila in obnovitvena 
dela, ne pa za kritje izdatkov, ki predstavljajo redne 
vzdrževalne stroške. 

Izplačilo računov dovoljujejo občinski ljudski 
odbori v okviru razpoložljivih sredstev za dotifcno 
zgradbo. 

5. člen 
Zoper zavrnitvene odločbe občinskih ljudskih od- 

borov po 3. in 4. členu je v roku 15 dni dopustna pri- 
tožba na okrajni ljudski odbor. 

6. člen 
Državnim organom, zadrugam in državnim orga- 

nizacijam, ki upravljajo stanovanjske in poslovne 
prostore oziroma lastne zgradbe, smejo občinski ljud- 
ski odbori s posebnim dovoljenjem v določenih rokih 
(mesečno ali tromesečno) preodkazati brez poprejšnje 
potrditve računov ves razpoložljivi del prispevka za 
vzdrževanje hiš na njihov tekoči račun. Pristojni 
organ ljudskega odbora pa mora naknadno pregledati 
uporabo teh sredstev. 

7. 'člen 
Lastniki oziroma upravni organi zgradb, ki so od 

1. I. 1952 dalje zaradi obnovitve ali velikih popravil 
na svojih zgradbah najeli pri državnem kreditnem za- 
vodu posojilo, ki ga odplačujejo v dogovorjenih ob- 
rokih, imajo pravico predlagati, da se razpoložljivi del 
vplačanih prispevkov sklada za vzdrževanje hiš upo- 
rabi za kritje zapadlih anuitet 

8. člen 
Z denarno kaznijo do 3000 din se kaznujejo last- 

niki zgradbr njihovi pooblaščenci oz. upravitelji hiš: 
1. kl predlože neresnično prijavo zaradi uvelja- 

vitve pravice do črpanja razpoložljivega dela sklada 
za vzdrževanje hiš ali predlože ponarejen ali navi- 
dezen račun za izvršena dela oziroma dobave; 

2. ki predlagajo plačilo v breme sklada za vzdr- 
ževanje hiš glede del ali dobav, ki niso bile izvršene 
na prijavljeni način ali v prijavljenem obsegu; 

3. ki dajo napačne podatke glede najetega upo- 
rabljenega posojila z namenom, da doseže neupravi- 
čeno 'črpanje razpoložljivega dela sklada za vzdrže- 
vanje hiše. 

Z isto denarno kaznijo se kaznuje tudi oseba, ki 
sodeluje ali pomaga lastniku zgradbe, njegovemu po- 
oblaščencu oz. upravitelju pri izvedbi prekrškov, na- 
vedenih pod 1. do 3. točko tega člena. 

9. člen 
Ta odlok začne veljati v 8 dneh po objavi v 

>Uradnem listu LRS<. 

Št. 1-4528/1 
Maribor, dne 21. maja 1953. 

Za predsednika OLO 
podpredsednik: 

Ing. Karmelo Budihna L r. 

168. 

Na podlagi 15., 64. in 108. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih in v zvezi z odločbo o kategorizaciji 
javnih cest (Uradni list FLRJ, št. 2-10/51, in Uradni 
Ust LRS, št. 40-185/51) Izdaja okrajni ljudski odbor 
Murska Sobota na 12. redni seji, dne 28. oktobra 1952 

ODLOK 
o kategorizaciji cest III. reda 

1. Zaradi posebnih gospodarskih, prometnih in kul- 
turnih interesov za okrajni ljudski odbor Murska 
Sobota se za javne ceste III. reda na območju 
imenovanega okraja določijo ceste, naštete pod 
točko 4. 
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Razglasi in objave 
5732 

Objava 
une 8. maja 1953 je Državni se- 

kretariat za zunanje zadeve FLRJ iz- 
dal eksekvaturo gospodu Milanu dr. 
Dularju, častnemu konzulu Belgije 
v Ljubljani, za teritoralno področje 
LR Slovenije in LR Hrvatske. 

Odsek za zunanje zadeve pri 
Izvršnem svetu Ljudske skupščine 

LRS 

Št. IV-1519/5-53 5263 
Sprememba  rodbinskega imena 

Z odločbo Državnega sekretariata 
za notranje zadeve LRS, štev. IV- 
1519/3-53 z dne 16. V. 1953 je bila 
na podlagi 21. člena zakona ° oseb- 
nih imenih dovoljena sprememba 
priimka Kikelj Albina, roj. 29. II. 
1928 v Stržišču, občinski LO Graho- 
vo, v priimek »Begu š«. 

Državni sekretariat za notranje 
zadeve LRS 

Za podjetje podpisujejo: 
Osole Boris, direktor, »kupaj z 

njim Prešern Igor, športni novinar, 
ali šentjurc Igor, novinar; vse listi- 
ne finančnega pomena podpisujeta 
direktor in računovodja Dimnik Bo- 
jan. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 22. maja  1955. 
Št. G- 3325/53 4175 

978. 
Besedilo: Kmetijsko posestvo »Sa- 

va«, Hrastje 4. 
Poslovni predmet: Pridelovanje 

poljedelskih kultur, reja plemenske 
živine in živine za zakol 

Ustanovitelj podjetja: Obč. LO 
Šenčur, odločba št. 482/1 z dne 29. 
TV. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Zupančič Franc, upravnik, samo- 

stojno, v obsegu zakonitih pooblastil 
in pravil podjetja; Patern., Karol, 
knjigovodja, ki sopodpisuje listine 
finančnega pomena, po 47. členu 
szdgp. 
OLO Kranj, odd. za gospodarstvo 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

976. 
Vpisi 

Besedilo: Elektro Sežana, Sežana. 
Roslovni predmet: Vzdrževanje, 

rekonstrukcija .n gradnja daljnovo- 
dov, transformatorskih postaj, mrež 
in instalacij ter inkaso za prodano 
električno energijo. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LR 
Slovenije, odločba št 11-1137/1-1952 
z dne 25.  XI.  1952. 

Podjetje posluje v sklopu Elek- 
troenergetskega sistema Slovenije. 

Za podjetje podpisujeta: 
Metljak Maks, direktor, samostoj- 

no, v obsegu zak. pooblastil In pra- 
vil podjetja; Kikelj Alma, knjigo- 
vodja, podpisuje listine po 47. členu 
szdgp. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž.  administracijo  LRS, Ljubljana 

dne 26. maja  1953. 
Št   III-3R5/4-1953 41% 

977. 
B esed i lo : časopisno - založniško 

podjetje »Polet«, Ljubljana. 
Poslovni predmet: Izdajanje te- 

lesnovzgojnih, športnih in poučno 
zabavnih publikacij. 

Ustanovitelj podjetja-. Zveza špor- 
tov Slovenije, Ljubljana, odločba št. 
173/53 z dne 1. V. 1953. 

Organ gcispo^'irske uprave pod 
jetja   je   Zvezu   športov   Slovenije, 

ikozarjeva 12. 

dne 13. maja 1953. 
št. 3541/2-53 4111 

L° 

979. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Ze- 

lenica«, Tržič, Dolinska 3. 
Poslovni predmet: Točenje alko- 

holnih in brezalkoholnih pijač, od- 
dajanje toplih in mrzlih jedil ter 
prenočišč. 

Ustanovitelj in gospodarski organ 
podjetja: LO mestne občine Trži'5, 
odločba št. 545-828/5 z dne 15. IV. 
1953. 

Za  podjetje podpisujeta: 
Košir Vinko, v. d. upravnika, sa- 

mostojno, v obsegu zakonitih po- 
oblastil in pravil podjetja; žepič 
Helena, računovodja, sopodpisuje 
listine finančnega pomena po 47. 
členu szdgp. 
OLO Kranj, odd. za gospodarstvo 

dne 25. maja  1953. 
Št. 3442/2-53 4178 

980. 
Besedilo: »čevljarstvo«, državni 

obrtni mojster Dolžan Ivan, Litija 
(s   poslovalnico  Sava   pri   Litiji). 

Poslovni predmet: Izdelava novih 
čevljev po meri in vsa druga čev- 
ljarska dela. 

Ustanovitelj In gospodarski vodi- 
telj: LO mestne občine Litija, od- 
ločba št.  150/1-53 z dne 29. I. 1953. 

Za podjetje podpisuje državni 
obrtni mojster Dolžan Ivan, samo- 
stojno, v vseh zadevah. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 21. marca 1953. 
Št. VII 24/52-1953 1677 

•IBI. 
Besedilo: Gostinstvo, Borovnica. 
Poslovni predmet: Nakup in pro- 

daja alkoholnih  in brezalkoholnih 

pijač, pripravljanje toplih in mrzlih 
jedil. 

Ustanovitelj In gospodarski vodi- 
telj podjetja: Obč. LO Borovnica, 
odločba št. 3% z dne 26. II. 1953. 

Za podjetje podpisujejo: 
Brdajs Alojz, upravnik, samostoj- 

no, Mejai Danica, knjigovodja, ki 
sopodpisuje spise finančnega in 
kreditnega pomena, Wendner Mari- 
ja, namestnik, ki podpisuje z istimi 
pooblastili v odsotnosti knjigo- 
vodje. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 13. maja 1933. 
Št II-2-24/91-53 4152 

982. 

Besedilo: »Vajda-export« Zagreb. 
Pogon I Čakovec. 

Poslovni predmet: Nakup perut- 
nine, jajc, divjačine, polžev, kuncev 
in golobov za izvoz na debelo. 

Ustanovitelj: Vlada LR Hrvatske, 
Pov št. 34 z dne 10. II   1951. 

Podjetje ima poslovalnico: »Vaj- 
da-export< poslovalnica Ljutomer, 
Prešernova 10. 

Odgovorni poslovodja je Šumak 
Mirko. 
OLO Ljutomer, odd. za gospodarstvo 

dno  13. maja  1953. 
Št.  2278/1-53 4091 

983. 
Besedilo: Brivnica, Zgornja Bi- 

strica. 
Poslovni predmet: Vsa dela frizer- 

ske stroke. 
Ustanovitelj in gospodarski vodi- 

telj: LO mestne občine Slov. Bi- 
strica. 

Za podjetje podpisujeta: 
Smolar Gvido, upravnik, Zafošnik 

Ljudmila,  knjigovodja,   po   zakoni- 
tih pooblastilih. 

OLO Maribor okolica, 
oddelek za. gospodarstvo 

dne 22. maja 1953. 
Št 11-336/11 4158 

Spremembe 
984. 

Besedilo: Mlinsko podjetje. Ljub- 
ljana. 

Vpiše se Egger Marija, namestnik 
gl. računovodje, ki sopodpisuje v 
odsotnosti gl. računovodje, v istem 
obsegu. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 24. aprila 1953. 
Št. •-305/2-1953 4004 

985. 
Besedilo: Rudnik rjavega premo- 

ga, Senovo. 
Izbrišeta se Zupančič Stane in 

Pušnik Franc kot nižji knjigo- 
vodja t«r vpišeta: 
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PuSnlk Franc, glavni računovod- 
ja, ki sopodpisuje listine po 47. čle- 
nu szdgp.; Golouh Stanko, namest- 
nik •!. računovodje, ki sopodpisuje 
v odsotnosti gl. računovodje, v istem 
obsegu. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo  LRS,  Ljubljana 

dne 15. maja 1953. 
Št. IIT-473/2-1953. 4102 

986. 
Besedilo: Rudnik rjavega premo- 

ga. Senovo. 
Izbriše se ing. Zolnlr Miroslav in 

vp-.še 
mg. Koželj Anton, glavni inže- 

nir, ki podpisuje v odsotnosti rav- 
natelja, v istem obsegu. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 16. maja 1953. 
Št. IIT-473/3-1953 4103 

987. 
Besedilo: Tovarna kovčkov in us- 

njenih izdelkov, Domžale. 
Vpišeta se: 
Hostnik Anton, vodja komercial- 

nega oddelka, ki podpisuje v odsot- 
nosti direktorja, v Istem obsegu; 
Topolovec Elica, knjigovodja, so- 
podpisuje v odsotnosti vodje finanč- 
no-komercialne službe, v istem ob- 
segu. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo  LRS, Ljubljana 

dne 27   maja  1053. 
Št. HI-501/3-1953 4191 

988. 
Besedilo: »Podjetje za promet s 

sanitetno opremnim, medicinsko in- 
striimentarnim in optičnim blagom 
in za elektro-medicinsko mehaniko 
in galvanizacijo«, skrajšano: »Sano- 
labor«, Ljubljana. 

'zbrišeta se Bele Marija in Mihel- 
čir Marija ter vpišeta:  ' 

dr. Korun Saša, glavni računovod- 
ja, sopodpisuje listine po 47. členu 
szdgp., in Podobnik Stane, komer- 
cialist, sopodpisuje v odsotnosti gl. 
računovodje, v Istem obsegu. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 28. maja  1953. 
Št. ITÏ-557/1-1953 4193 

989. 
Besedilo: Elektro Sežana (Sežana). 
Izbriše se Kikelj Alma in vpiše 
Vatovec Franc,    računovodja,   ki 

eo—ulpisuje    listine   po   47.   Členu 
szdgp. 
Državni sekretariat za proračun In 
drž.  administracijo LRS, Ljubljana 

dne 29. maja 1953. 
Št. TII-385/6-1953 4197 

991! 

Besedilo: čevljarska delavnica 
Moste,   Ljubljana,   PokopaliSka 48. 

Izbrišeta se Urbič Anton in Rav- 
bar Vinko ter vpiše 

lernejc Franc, čevljarski pomoč- 
nik, ki podpisuje za podjetje v od- 

sotnosti upravnika ali  računovodje, 
v istem obsegu. 

Podjetje se je preselilo In je se- 
dež odslej:    Ljubljana,    Društvena 
št. 34. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 28. maja  1953 
G-št. 3801/33 4215 

991. 
Besedilo: Krajevno gostinsko pod- 

jetje, Naklo. 
Besedilo odslej: Gostinsko podjet- 

je, Naklo. 
Izbriše se Resman Jože, sopodpi- 

sovalec. 
OLO Kranj, odd   za gospodarstvo 

dne 22. maja 1953. 
£t. 3958/2-53 -4145 

992. 
Besedilo: Delavsko uslužbenska 

restavracija, Senovo. 
Vpišejo se poslovalnice Senovo, 

Reštanj, Mall Kamen in Vel. Ka- 
men. 

Poslovni predmet odslej: Točenje 
alkoholnih in brezaIkoholnih pijač, 
postrežba s hrano. 

Izbriše se Brec Rudi in vpiše 
Radej  Jožko, z istimi pooblastili. 

OLO Kranj, odd   za gospodarstvo, 
dne 19. maja 1953. 

Št. 6578/1-1953 4129 
993. 

Besedilo: Mestno remontno pod- 
jetje, Vrhnika. 

Vpiše se podjetniška skupina: 
»Elektroinstalaterstvo< 

Poslovni predmet: Opravljanje 
hišnih, svetlobnih, signalnih, zvoč- 
nih in pogonskih Instalacij, popra- 
vila električnih motorjev ter drugih 
električnih naprav. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelpk za gospodarstvo 

dne 13. maja 1933. 
Št. II-2    24/62-1953 4151 

994. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Pre- 

skrba«, Litija. 
Vpiše se poslovalnica št. 5, Gra- 

dec 106 In poslovalnica št. 6, Liti- 
ja 67. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne  19. maja 1953. 
Št. 11-2 24/152-1953 4227 

995. 
Besedilo: Gostilna ljudskega  od- 

bora  mestne občine  Ljutomer  (se- 
dež v Noršincih). 

Podjetje je prešlo v  likvidacijo. 
Likvidatorji so: Kolbl Mirko, od- 

bornik,    Ljutomer,    Hramus    Erik, 
knjigovodja,     Ljutomer,     Malovrh 
Gabriela,    poslovodja gostilne Nor- 
šinci, ki podpisujejo skupaj. 
OLO Ljutomer, odd. za gospodarstvo 

dne 16. aprila 1953. 
Št. II 531/1-53 1815 

996. 
Besedilo: Mestna opekarna. Mari- 

bor, Radvanje. 
Izbriše se Rozman Mihael, In vpiše 
Maherl   Drogo,   računovodja,   ki 

podpisuje vse listine denarnega, ma- 

terialnega, obračunskega in  kredit- 
nega pomena, poleg ravnatelja. 
MLO Maribor, odd   za gospodarstvo 

dne 6. maja 1953 
Št. Pov II 4/55-1953 4155 

997. 
Besedilo: Založba »Obzorja«. Ma- 

ribor, Gosposka 25. 
Poslovni predmet odslej: Izdaja- 

nje knjig, publikacij, periodičnih 
spisov in revije »Nova obzorja«, tr- 
govina s knjigami, muzikalijami, 
glasbenimi instrumenti in potrebšči- 
nami, pisarniškim materialom In po- 
trebščinami, s papirjem, pisalnimi in 
šolskimi potrebščinami ter časniki in 
periodičnim spisi. 

Sedež odslej: Maribor, Gregorči- 
čeva 14. 

Vpišejo se obrati založbe: Mari- 
bor, Gosposka 26; papirnica, Mari- 
bor, Slovenska 11; knjigarna in pa- 
pirnica, Lenart v Slov. goricah, Ptuj- 
ska cesta 9- knjigarna in papirnica, 
Poljčane; knjigarna in papirnica, 
lluše 44; knjigarni, in papirnica, 
Slov. Bistrica, Kolodvorska 165 in 
knjigarna in papirnica, Slovenske 
Konjice. 

Izbriše se operativni upravni vo- 
ditelj Mariborski tisk, Maribor. 

Izbrišejo se Dolar Jaro, Ingolič 
Anton in Rudolf Branko ter vpišeta: 

Košar Jože, predsednik uredniške- 
ga odbora, m Volmajer Drago, 
upravnik založbe, ki podpisujeta 
samostojno In posamezno. 
MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne 11. maja 1953 
Št. Pov II 4/57 4157 

•98. 
Besedilo: Mestna hranilnica v Ma- 

riboru, Trg svobode 6. 
Izbrišeta se Koser Vojteb in Se- 

linšek Dušan ter vpišeta Koser Voj- 
teh, kot direktor, in Jenčlč Dra- 
go, namestnik direktorja. Za hra- 
nilnico podpisujejo odslej: Koser 
Vojteh. direktor, Jenčič Drago, na- 
mestnik direktorja, Gorup Majda, 
računovodja, Orel Franjo, namest- 
nik računovodje, Lah Martin, pred- 
sednik u. o., Lapajne Stanko, Rako- 
vec Janez, Rakuša Kari, Potrč Olga, 
Cebe Stane in Biljan Drago, člani 
upravnega odbora, in sicer po dva 
skupaj, po danih pooblastilih. 
MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne 14. maja 1933 
Št. Pov It 4/5f 4156 

999. 
_ Besedilo: Gostinsko podjetje. Tro- 

jica. 
Besedilo odslej: Gostinsko podjet- 

je, Gradišče (št. 39). 
Izbrišeta se Šenekar Peter In Vra- 

čič Marija ter vpišeta: 
Novak Valentin, knjigovodja, ki 

sopodpisuje po zakonitih pooblasti- 
lih, in Košar Kristina, nameščenka, 
podpisuje v odsotnosti poslovodje. 

Št. II 68/1-53 4125 
1000. 

Besedilo: Krajevna trgovina, Tro- 
jica. 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je Gradišče v Slov. gor. (št. 51). 
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Izbriše se ••••• Stanko m  vpjse 
Dreo Valentin, ki  podpisuje  v od- 
sotnosti ravnatelja in Novak Valen 
tin,   knjigovodja,   ki   podpisu fe   po 
zakonitih pooblastilih. 

et. Il 221/11 4126 
OLO  Maribor okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 22. maja 19î3 
1001. 

Besedilo: Državno gospodarsko 
podjetje »Tovarna igrač Novo me- 
sto«. 

Poslovni  predmed odslej:  Izdelo- 
vanje lesnih izdelkov vseh vrst 

OLO  Novo mesto, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 27. maja 1953. 
Št.  11-5059/1 4170 

1002. 
Besedilo: Trgovsko podjetje 

>Vzor«, Ormož. 
Izbrišeta se Pelko Josip in Blago- 

vič Emil, kot namestnik direktorja 
ter vpiše: 

Blagovi'5 Emil, direktor, ki podpi- 
suje samostojno, v vseh upravnih 
zadevah. 

Št. 11/12-1618/55 4148 
Besedilo: Žaga, Središče ob Dravi. 
Izbriše se Polanec Ivan in vpiše 
Horvat Jakob, poslovodja, ki pod- 

pisuje za podjetje. 
Št. II/12-1436/2-53 4149 

OLO Ptuj, odd. za gospodarstvo 
dne 21. maja 1953 

1003. 
Besedilo: Krajevno gostinsko pod- 

jetje, Gorjuše. 
Izbriše se Čuden Jakob in vpiše 
Mencinger Ivica, knjigovodja, ki 

sopodpisuje vse listine finančnega 
in kreditnega pomena po 47. členu 
szdgp. 

Upravnica podjetja je spremenila 
svoj priimek Strgar in je dobila 
priimek Mulej. 

OLO Radovljica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 26. maja 1953. 
Št. 2165/2-53 4163 

1004. 
Besedilo: Restavracija  pri posta- 

jališču, Slovenj Gradec. 
Izbriše se Štangel Silva in vpišeta 
Peterko Emerik, upravnik, Herič 

Sonja, knjigovodja. 
Št. 113/11-137/102-53       4043 

Besedilo: Krajevno trgovsko pod- 
jetje, Šentjanž pri Dravogradu. 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je >Potrošnik«, Dravograd. 

Št. 101/11-137/101-53        4042 
OLO Slovenj Gradec, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 23. aprila 1953. 

1005. 
> Besedilo: Tovarna otroške konfek- 

cije in gumbov, Šoštanj. 
Izbriše se Antlej Mirko In vpiše 
Praprotnik Franc, predsednik de- 

lavskega sveta. 
OLO Šoštanj, odd. za go.spodarstvo 

dne 22. maja  1953. 
Št. 64/72-53 4147 

1006. 
Besedilo:   Tovarna igel, Kobarid. 
Izbriše še Panjtar Jožko  kot di- 

rektor in vpiše 
Drole Maks, direktor, ki podpisu- 

je z irtimj pooblastili, v njegovi od- 
sotnosti podpisuje Panjtar Jožko. 
OLO Tolmin, odd   za gospodarstvo 

dne  15.  maja   1933. 
St.II /4-36/73-53 4088 

Registei 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

Izbilsi 
1007. 

Besedilo: Krajevna kovačnica Ko- 
žarje v likvidaciji, p. Dobrova pri 
Ljubljani. 

Ker' je likvidacija končana. 
NILO  glavnega  .jesta  Ljubljana, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 16. maja 1953. 

G-U. 3460/53 4122 

1008. 
Besedilo: Okrajna lekarna, Šem- 

peter. 
Ker    bo    poslovala    kot    zdrav- 

stveno gospodarska ustanova s sa- 
mostojnim finansiranjem 
OLO Gorica, odd. za eospodarstvo 

dne 69. maja 1953. 
Ši •2-105/56-55 4139 

1009. 
Besedilo: Gostilna v Senovem. 
Ker se združi z Delavsko usluž- 

bensko restavracijo, Senovo. 
Št. 6577/1-1953 4127 

Besedilo: Gostilna občinskega 
ljudskega odbora Senovo, Vel. Ka- 
men. 

Ker se združi v Delavsko usluž- 
bensko restavracijo, Senovo 

št. 6580/1-1953 4128 
OLO Krško, odd. za gospodarstvo 

dne 19. maja 1953. 
1010. 

Besedilo: Krajevno krojaštvo •• 
izdelavo moških in ženskih oblek, 
Lovrenc na Poh. 

Zaradi končane likvidacije. 
OLO Maribor okolica 

oddelek za gospodarstvo 
dne 22. aprila 1953 

Št. II 2997/1-53 1869 
1011. 

Besedilo: Gostilna MLO, Loi 
Ker se je z odločbo Obč. LO Lo- 

ška dolina, 5t 1095 z dne 28. II. 
1935 priključila novo ustanovljene- 
mu podjetju >Gostinstvo<, Loška 
dolina, 
OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 

dne 17. aprila 1953. 
UP-St 1835-62/191-52       4069 

1012. 
Besedilo: Lekarna Kobarid. 
Ker je.« odločbo OLO Tolmin, št. 

t-18/4-1-1953 z dne 17. I. 1953 poetala 
ustanova  s   samostojnim  finansira- 
njem. 
OLO Tolmin, odd. za gospodarstvo 

dne 14. maja 1958 
Št, 11/4-36/84-53 4062 

Vpisi 
1013. 

Besedilo: Železniški zdravstveni 
dom v Ljubljani, Celovška 4. 

Naloge zavoda so: 
Da na svojem območju po svojih 

poliklinikah, ambulantah in drugih 
zdravstvenih ustanovah nudi aktiv- 
nim in upokojenim železničarjem in 
njihovim svojcem ter železniškim 
rodbinskim upokojencem zdravstve« 
no oskrbo po predpisih zakona o so* 
cialnem zavarovanju delavcev in 
uslužbencev in njihovih družin; ko- 
likor kapaciteta zdravstvenega doma 
z bolniki po prvem odstavku te toč- 
ke ne bi bila v celoti izkoriščena, 
sprejema tudi druge bolnike, ven- 
dar le v določenem ordlnacijskem 
času. Območje železniškega zdrav- 
stvenega doma v Ljubljani _ se raz- 
teza na območje LR Slovenije južno 
od km 505.663 železniške proge Zida- 
ni most—Rimske Toplice (meja med 
okrajema Trbovlje in Celje oko- 
lica) 

Nadzorna organa, pod katerih 
vodstvo spada zavod, sta Svet za 
zdravstvo in socialno politiko LRS 
in Direkcje za železnice v Ljub- 
ljani. 

Svet za zdravstvo in socialno po< 
litiko LRS opravlja kot višji nad- 
zorni organ nad zavodom tele za- 
deve: 

nadzoruje strokovno zdravstveno 
delo zavoda in mu daje strokovna 
navodila in pomoč; daje soglasje k 
cenam za storitve, ki jih določi za- 
vod. Vse druge storitve opravlja, kot 
nadzorni organ nad zavodom Direk- 
cija za železnice v Ljubljani. 

Ustanovitelj zavoda: Izvršni svet 
Lj. skupščine LRS, št 596/1-53 z dne 
27. V. 1953. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 29. maja 1953. 
Št G-3839/53 4213 

1014. 
Besedilo: Mestni kino, Slovenj 

Gradec. 
Naloge ustanove so: Predvajanje 

filmov. 
ustanovitelj: MLO Slovenj Gre- 

dec, odločba št. 647/1-53 z dne 1. IV. 
1058. 

Za ustanovo podpisujejo: 
Leštan   Abel,  upravnik,   Sterkuš 

Berta,   računovodja,   Murko   Franc, 
operater. 

OLO Slovenj Gradec 
oddelek za gospodarstvo 

dne 23. aprila 1955 
Št 12/V-137/105-B        4048 



Stran 168 ••••••• Si 18 — 11. VI. 1953 

1015. 
Besedilo: Lekarna Kobarid. 
Poslovni predmet: Oskrbovanje 

prebivalstva z zdravili in zdravstve- 
nimi pripomočki. 

Ustanovitelj: OLO Tolmin, odloč- 
ba št 1-18/4-1-1953 z dne 17. I. 1953. 

Gospodarski voditelj: Svet za 
ljudsko zdravstvo in socialno poli- 
tiko pri OLO Tolmin. 

Za ustanovo podpisujeta: 
Komar Bojana, upravnik, in Zaje 

Danica, knjigovodja. 
OLO Tolmin, odd. za gospodarstvo 

dne 14. maja 195> 
Št •4-72/19-53 4083 

Sprem em be 
1016. 

Besedilo: Gozdno gospodarstvo, 
Novo mesto. 

Izbriše se Staniša Stana, in vpiše 
Kulovec   Stane,   knjigovodja,   ki 

podpisuje za ustanovo. 
OLO Novo mesto 

oddelek  za gospodarstvo 
dne 14. maja 1953 

Št. •-4140/2-53 4133 

I 

Zadružni register 

Vpisi 
358. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Draga. 

Na ustanovnem občnem zboru 23. 
III. 195g Je bila zadruga ustanov- 
ljena za nedoločen čas. 

Okoliš obsega kraje: Draga, Pod- 
Preska, Lazeč, Srednja vas, •••••, 

odplanina,   Pungert   Črni    potok. 
Stari in Novi potok. 

Člani upravnega odbora so: 
Poje   Edvard,   lesni   manipulant, 

Trava 23, Žagar Vladimir, uslužbe- 
nec, Trava 27, Troha Jakob, delavec. 
Srednja vas 33, Osvald Franc, logar, 
Draga  18,  Janežič Anton,  uslužbe- 
nec, Podpreska 34, Ješelnik  Franc, 
kmet,   Podpreska   16,   Turk   Franc, 
lesni  manipulant  Lazeč  4,  Mavrin 
Anton, kmet, Novi kot 40, Janež An- 
ton, kmet, Stari kot 2, Mihelič Jože, 
delavec, Črni potok 9. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 23. marca 1953 

Zadr IV 83-1-2 5473 

Sprem embe 
359. 

Besedilo: Kmetijska zadruga, Pod- 
četrtek. 

\"a občnem zboru 8. II. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila, po kate- 
rih odslej zadruga deluje. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j., Podčetrtek. 

Zadruga obsega območje Podče- 
trtek, Sopote, Slake in Rudnica. Za- 
družni delež znaša 1000 din. Vsak 
zadružnik jamči za obveznosti za- 
druge z lOkratnim zneskom enkrat- 
nega deleža. Upravni odbor šteje 7 
do 9 članov. Za zadruge podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora. 

Izbrišejo se Kregar Anton, Ulčnik 
Jožko, Medved Maks, Amon Ivan, 
Počdvavšek Justina in vpišejo se no- 
vi člani upravnega odbora: 

Toplišek Ivan, kmet, Sopote 54, 
Po'čivalšek Franc, kmet sin, Slake 
14, Romih Franc, obč. tajnik, Stra- 
hovnik Janko, uslužbenec, Podčetr- 
tek, Strnad Franc, kmet, Sopote. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 5. maja 1953 

Zadr VII 90 
360. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z. 6. 
j., Dol pri Hrastniku. 

Izbriše se Klemen Alojz, Rovšek 
Jože, Pust Vilko, Jakopič Valentin, 
Zupan Ciril, Gvera Ferdo, Šergan 
Andrej in vpišejo se novi člani 
upravnega odbora: 

Zupan Ivan, Prapretno, Alauf An- 
ton, Sv. Štefan, Urbais Ivan, Čeče, 
Kovač Jože, Kovk. Straus Anton je 
predsednik, Urbais Ivan tajnik od- 
bora. 

Za podpisovanje se pooblaščajo: 
Štraus Anton, Urbais Ivan in 

Medved Kari, knjigovodja KZ Dol 
pri Hrastniku. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 7. maja 1953 

Zadr VII 72/5 5369 
361. 

Besedilo: Okrajna zadružna zveza, 
Šoštanj. 

Na občnem zboru 18. IV. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila, po ka- 
terih odslej zadruga deluje. 

Besedilo odslej: Okrajna zadružna 
zveza z o. j-, Šoštanj (sedež Šmartno 
ob Paki). 

Upravni odbor šteje 7 do 15 čla- 
nov. Delež znaša 10-000 din. Članice 
jamčijo za obveznosti zadruge z lO- 
kratnim zneskom vpisanega osnov- 
nega deleža. 

Izbrišejo se Ermenc Ivan, Gomir- 
šek Ludvik, Plazi Jože, Steblovnik 
Franc, Vočko Ivan, Senica Maks in 
vpišejo novi 'člani upravnega od- 
bora: 

Jeraj Franc, nameščenec, Podbrež- 
je, predsednik, Podgoršek Avgust, 
kmet, Rečica ob Paki, Druškovič 
Kari, nameščenec, Ljubno, Kovšak 
Anton, zadružnik, Bočna, podpred- 
sednik, Turnšek Anton, kmet, Reči- 
ca ob Savinji, Klemenšek Jojie, 
kmečki sin, Solčava. Turnšek Jože 
je tajnik zveze. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 25. maja 1953 

Zadr VII 53 5306 
362. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z. o. 
j. v čepovanu. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
1. III. 1953 se izbrišejo Kofol Jožef, 
Gorjup Feliks, Selinec Andrej, Bra- 
tuš Franc, Hojak Franc, vpišejo pa 
novi Izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Velikonja Albin, uradnik, Dol 143, 
Šuligoj Štefan, cestar, Vrata 183, 
Hohk Ciril, cestar, Puštale 23, Bra- 
tuž Elizabete, gospodinja, Čepovan 

80, Gorjup Milka, gospodinja, čepo- 
van 81. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 25. aprila 1953 

Zadr  IV/20-17 3862 
363. 

Besedilo: Vinogradniška obdelo- 
valna zadruga »Frani Valenčič« v 
Fojani. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
14. II. 1953 se izbrišejo Markovič 
Franc, Ribolica Karol, Peršolja Hen- 
rik, Fikfak Venčeslav in Fabricjo 
Ivan, vpišejo pa-novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

Kodermac Jelko, Fojana 50, pred- 
sednik, šibav Ciril, Fojana 41, Sim- 
šič Anton, Fojana 16, Makorič Bazi- 
lij, Fojana 47, Kren Bogomir, Foja- 
na 12, Ribolica Jožef, Barbane 5, 
Marinič Jožef, Barbane 13. 

Zadr VII/99-8 5326 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Hudijužni. 
Na občnem zboru 15. H. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z o. j. v Hudijužni. 
Delež znaša 1000, delež družin- 

skega člana 250 din. Član odgovarja 
za obveznosti zadruge s 5kratnim 
zneskom vpisanega temeljnega ali 
družinskega deleža. Upravni odbor 
sestavlja 5 do 9 članov. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 19. maja 1953 
Zadr VII/51-21 5327 

364. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga »Car« v Bil jah. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

28. •. 1953 se izbrišejo Dominko 
Stanko in Rusjan Vinko, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Lukežič Ivan, Bilje 46, Cotič Vale- 
rija, Orehovlje 72, žigon Alojz, Ore- 
hovlje 49, Tomšič Marija, Bilje 21. 

Zadr VII/135-10 5322 
Besedilo: Kovaška produktivna 

zadruga v Lokavcu. 
Na izrednem občnem zboru 22. II. 

1953 je bilo spremenjeno ime za- 
druge. 

Besedilo odslej: Obrtna nabavno 
prodajna zadruga v Srednjem Lo- 
kovcu. 

Izbrišeio se Podgornik Franc, šu- 
ligoj Albert in Murovec Janko in 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Pavšič Rihard, Srednji Lokovec 
102, Murovec Franc, Lokovec 94, 
Humar Ivan, Lokovec 121. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 20. maja 1953 

Zadr IV/18-20 5325 
365. 

Besedilo: Kmetijska zadruga, Ko- 
zarje-Podsmreka. 

Na zboru 16. III. 1953 so se spre- 
menila pravila. 

Besedilo odtlej: Kmetijska zadru- 
ga z omejenim jamstvom Kozarje- 
Podsmreka. 

Delež znaša za kmeta 1000 din, za 
delavca 500 din. Člani odgovarjajo 
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za obveznosti zadruge z lokratmm 
zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oz. družinskega deleža. 

Izbrišejo se Kušar Ivan, Dolinar 
Manca, P'eteršek Marija, Štrekelj 
Anton in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Kušar Vinko, Kožarje 24, Erbežnik 
Jernej, Podsmreka 12, posestnika, 
Erbežnik Janez, kovač, kožarje 39, 
Berdnik Jože, delavec, Kožarje 41. 

Na zboru 15. III. 1953 so se spre- 
menila zadružna pravila v 18. členu. 
Upravni odbor sestavlja 7 do 9 čla- 
nov. 

Izbriše se Erbežnik Jernej in vpi- 
šejo novi člani upravnega odbora: 

Rotar Anton, Draževnik 4, Zalaz- 
nik Franc, Kožarje 4,Češnovar Slav- 
ko, Podsmreka 28, posestniki. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 23. aprila 1953 

Zadr V 195/4 5526 
366. 

Besedilo: Okrajna zveza kmetij- 
skih zadrug za okraj Kranj v Kra- 
nju. 

Na rednem zboru 13 III. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila, po kate- 
rih odslej zadruga deluje. 

Besedilo odslej : Okrajna zadružna 
zveza z o. j. v Kranju. 

Članice jamčijo za obveznosti 
zveze z tokratnim zneskom vpisanih 
deležev. Upravni odbor sestavlja 7 
do 15 članov. Za zvezo podpisuje 
predsednik oziroma, če je ta odso- 
ten, podpredsednik in še en član 
upravnega odbora. 

Izbrišejo se Jenko Janez, Resman 
Janez Zupan Janez, Prevc Janez in 
vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

barman Jože, poslovodja, Sv. Ka- 
tarina, Tržič, Snedic Janez, zadruž- 
nik, Preddvor, Kalan Maks, zadruž- 
nik, Poljane, Rant Franc, kmet, Bu- 
kovica, Polajner Minka, uslužbenka, 
Češnjica tO, ing. Perovšek Janez, 
Kranj, Stritarjeva 8. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5. maja 1953 

Zadr V 150/8 5406 
367. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Hotedršica. 

Izbrišejo se Marklč Alojzij, Lu- 
kančič Franc, Petkovšek Franc, 
Brus Franc Zelene Ludvik in vpi- 
Sejo novi člani upravnega odbora: 

Istenič Ivan, Hotedršica 37, Gan- 
tar Filip, Žibrše 38"; kmeta, Petrov- 
čič Ana, gospodinja, Hotedršica 6, 
Albreht Marija, gospodinja, Hotedr- 
šica 56, Zelene Ivan, gozdar, Hotedr- 
šica 115. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 21. maja 1935 

Zadr VIII 90/18 5404 
368. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Ivančni gorici. 

Izbrišejo se Kek Ignac, Jakoš Av- 
gust, Zaje Franc, Frantar Andrej, 
Starin Milan, Karlinger Avgust, Er- 
žen Jožefa in vpišejo novi člapi 
upravnega odbora: 

Marolt Janko, nameščenec, Strina 
115, Jakoš Anton, Ivančna gorica, 
Jakoš Franc, Hudo 16, kmeta; Bre- 
gar Franc, nameščenec, Muljava, 
lio var Ignac, škrjanče, Ceglar Jože, 
Čemelo, Erjavec Jože, Gorenja vas, 
kmetje. 

Zadr VIII 70/17 5403 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Podgorici/ 
Na zboru 22. II. 195t so bila spre- 

menjena zadružna pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Podgo- 
rici. 

Delež znaša 500 din. Člani odgovar- 
jajo za obveznosti zadruge z lOkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega  oz. družinskega  deleža. 

Izbrišejo se Vode Ivan, Grčar Ma- 
rija, Goropečnik Roža in vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Grčar Peter, kmet, Pšata 5, Kralj 
Ivan, delavec, Podgorica 88, Potoč- 
nik Ignacij, kmet, Podgorica 26. 

Zadr VI 205/5 5402 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Sava. 
Na zboru 1. III. 1953 so bila spre- 

menjena zadružna pravila v 2. in 32. 
členu. Delež znaša 500 din. Člani od- 
govarjajo za obveznosti zadruge z 
lOkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oz- družinske- 
ga deleža. 

Izbrišejo se Potokar Viktor, Tom- 
še Anton, Juvan Franc, Foltin Ani- 
ca in vpišejo novi člani upravnega 
odbora: 

Hauptman Polde, kmet, Sp. Log 
18, Berdajs Vladimr, gostilničar, 
Sava 3, Ovčak Pavel, upravnik eko- 
nomije, Sava 15 in Savšek Marija, 
kmečka hči, Ponoviče 27. 

Okrožne sodišče v Ljubljani 
dne 22   maja 1953 

Zadr VI 102/5 5400 
369. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Hotedršica. 

Na zboru 25. III. 1952 so bila spre- 
menjena zadružna pravilia v 32. 
členu. Delež znaša za velike kmete 
1000 din, za male in srednje kmete 
700 din, za delavce in nekmete pa 
400 din; delež družinskega člana za- 
družnika znaša 100 din. Člani odgo- 
varjajo za obveznosti zadruge z 10- 
k ratnim zneskom vpisanega^ enkrat- 
nega temeljnega ozir. družinskega 
deleža. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 29. maja 1953 

Zadr VIII 90/19 5525 
3?0. 

Besedilo: Kmetijska jiadruga z o. 
j., Križevci v Prekmurju. 

Izbrišejo se Kučan Kari, Novak 
Aleksander, Kranjec Peter, Hari 
Aleksander, Čahuk Bela, Hari Josip, 
Kuronja Josip in vpišejo novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Berke Evgen, predsednik; Časar 
Kari, Kerčmar Ludvik, podpredsed- 
nik, Olas Zoltan, tajnik, Križevci, 
Horvat Viktor, Panovci, Čahuk Er- 
nest,  Križevci,  kmetje.  Sopodpiso 

valeč   zadruge   je   Lepoša   Geza, 
uslužbenec   KZ   Križevci.   Zadružni 
delež znaša odslej 500, delež družin- 
skega člana zadružnika pa 60 din. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 18. junija 1952. 

Zadr III/74 5917 
371. 

Besedilo: Kmetijska zadruga • o. 
j., Tolsti vrh. 

Izbrišejo se Krivograd Florjan, 
Rane Anton, SadovniK Jože, Kotnik. 
Andrej, Konečnik Štefka, Paradiž 
Jožef, Kajzer Marija, Osojnik Filip, 
Koren Marija in vpišejo novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

šater Alojz, Brdinje, Dretnik Ivan, 
Hovnik Pavel, Tolsti vrh, kmetje, 
Šmarčan Franc, upravnik KZ Rav- 
ne, Kotnik Ludvik, kmet, Kotnik 
Simon, kmet. sin, Dobrin je, Iipovnifc 
Ivan, Tolsti vrh, Primic Štefanija, 
Rane ivan, Zelenbreg, kmetje, Šater 
Alojz je predsednik, Rovnik Pavel 
podpredsednik. Kot sopodpisovalec 
za zadrugo se vpiše: Praper Štefan, 
knjigovodja KZ. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 12. maja  1953. 

Zadr IV 75 5127 

Izbrisi 
372. 

Besedilo:   Potrošniška   zadruga   % 
omejenim jamstvom v Medvodah. 

Zaradi končane likvidacije. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 22. maja 1953 
Zadr VI 157/3 5401 

373. 
Besedilo: Kmetijska  zadruga z o. 

)., Razkrižje. 
Zaradi končane likvidacije. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 16. maja 1953 

Zadr IÏT 115 5275 
374. 

Besedilo: Kmetijska zadruga, Pod- 
preska; Kmetijska zadruga, Trava. 

Zaradi združitve s Kmetijsko za- 
drugo, Draga. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 23. marca 1953 

Zadr IV 83/1--2 5472 

Razglasi sodišč 

Amortizacije 
Uvede te postopanje t» amortizacij» 
vrcdnotnlc. katerih Imetniki se pozivajo, 
na] v danem roko priglasijo »ođiSćti tvoj« 
pravice. «Icer se bodo vrednotnlce Izrek!» 

za neveljavne. 

IV R 1029/53—4 5277 
Klemen Ana, delavka v tovarni 

usnja v Slov. Konjicah, prosi za. 
amortizacijo izgubljene hranilne 
knjižice bivše Okrajne hranilnice v 
Slov. Konjicah, št. 17.776, v valori- 
ziranem znesku  4.741.62  din, ki je 
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bila prenesena na Narodno banko 
FLRJ, podružnica 6462 v SIcv. Ko- 
njicah. Priglasitveni rok: dva me- 
gera od te objave 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 18. maja 1953 

Oklic dedičem 
naj » danem 'oku priglasijo sodlSčo 
svoje dedne pravice aH Imenujejo po- 
oblaščenca, ker jih bo sicer prt zapu- 
ščinski razpravi zastopal skrbnik, ncspre- 
Jet* deleži pa bodo izročeni državi ozi- 
roma Jih bo za dediče, ki co znani, a 
neznanega    bivališča,   brani)    skrbstveni 

argan. 
O 181/53—9 5475 

Uekleva Julijana roj Kalin iz Ži- 
rov 94 je umrla 30. IX. 1944 brez 
sporočila poslednje volje. Njena se- 
stra Gropazzi Dora, biva neznano 
kje. Priglasitveni rok: 6 mpsecev od 
te objave. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 20. maja 1953       * 

Izgubljene listine 
preklicu Jejo 

[ Razne objave 

Poziv upnikom in dolžnikom 
naj   v   dan^m   roku   priglasijo   terjatve 
oziroma   poravnajo   svoje  obveznosti   do 
podjetij    v    likvidaciji,    sicer    se    bodo 

dolgovi sodno Izterjali 
5492 

Krajevno čevljarsko podjetje Ma- 
terija je po sklepu seje občinskega 
ljudskega odbora Materija 3. V. 1953 
prešlo z dnem 23. IV. 1953 v likvida- 
cijo. Priglasitveni rok: 30 dni po tej 
objavi. 

Likvidacijsko komisija 

3949 
Kmetijska zadruga Sovjak In eko- 

nomija Galušak, p. Videm ob ščav- 
nici, sta prešli v likvidacijo. Prigla- 
sitveni rok: do 30. junija 1953. 

Likvidacijska komisija 

5410 
Kmetijska delovna zadruga »Naša 

mladina<, Stara vas — Bizeljsko je 
prešla   v   likvidacijo.   Priglasitveni 
rok: 30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 
5411 

Krojaško podjetje Retece je pre- 
šlo z odločbo LO MO škofja Loka, 
št. 9S0/53 z dne 25. V. 1953 z dnem 
1. VI. 1953 v likvidacijo. Priglasit- 
veni rok: do 30. junija 1953. 

Likvidacijska komisija 

5664 
* Kmetijska obdelovalna zadruga 
>Prvi maj«, Selnica ob Dravi se je 
po sklepu občnih zborov z dne 28. II. 
1955 oziroma 6. IV. 1958 spojila s 
Kmetijsko zadrugo z o. j. Selnica ob 
Dravi. Priglasitveni rok za event, 
upnike in dolžnike: do 31. julija 1953. 

Kmetijska zadruga z o. j. 
Selnica ob Dravi 

Ambrožič Jakob, Lesce 19a, oseb- 
no izkaznico, reg št. 18520, ser. št. 
0809430, izdano v Radovljici.     5187 

Arh Janez roj. 27. VIII. 1912, Sred- 
nja vas 66 v Bohinju, vojaško knji- 
žico. 5377 

Avtoprevoz Zagorje o. S^ evid. 
tablico avtomobila znamke »Chevro- 
let«, št. 4344. 5477 

A/man Alojz, Jesenice, Ukova 8, 
osebno izkaznico, reg. št. 1484, ser. 
št. G-346194, šofersko izkaznico §t. 
533, izdano v Radovljici in pro- 
metno dovoljenje za motorno kolo 
št. S-3206 5478 

Bala nt Drago, Preserje 18, p. Bra- 
slovče, spričevalo o pomočniškem 
izpitu iz mlinarske stroke z dne 27. 
XII. 1947, št. 951/47. 5412 

Bečirbegovič Jasim, Ljubljana, 
Gosposvetska 16, delovno knjižico, 
izdano v Banja Luki, Bosna.      5580 

Bezek Berta por. Gruden, Ljub- 
ljana, osebnb Izkaznico, reg. štev. 
110413, izdano v Beogradu. 5553 

Bornšek Neža, Lipoglava, osebno 
izkaznico, reg. štev. 15917, ser. štev. 
0606023 5520 

Brbre Anton, Tinska gora- 36, p. 
1'inje, osebno izkaznico, številka 
31835. 53S0 

Breskvar Miroslav, Kresiuške po- 
ljane, osebno izkaznico, reg. štev. 
9302, ser. št 0167606. izdano od O LO 
Ljubljana okolica. 5599 

Breznik Frančiška, Ljubljana, Pri- 
jateljeva 4, osebno Izkaznico, reg. 
štev. 91704, izdano od OLO Celje 
okolica. 5581 

Brodnik Milena, Ljubljana, Ko- 
menskega 24a, osebno izkaznico, reg. 
št. 43644-51, ser. št F-0065954, izda- 
no v Ljubljani. 5600 

Bunderla Vili, rojen 24. X. 1922, 
Sv. Lenart v Slov. goricah, vojaško 
knjižico, izdano od vojnega odseka 
Maribor okolica. 5505 

Butara Jožefa, Trstenik 39, p. Št. 
Rupert, osebno izkaznico, ser. štev. 
0507846. 5563 

Ceraj-Cerič Marija, Ljubljana, 
osebno izkaznjco, reg. št. 29986/51, 
»er. št. F-0052296, izdano v Ljublja- 
ni. 5601 

Cvelbar Slavko, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 80053-51, ser. 
št. F-0101363, in sindikalno knjižico, 
izdano v Ljubljani. 5602 

Čater Franc, šmarjeta, Škofja vas 
25, osebno izkaznico, reg. St. 44137, 
ser, št. 0641247. 5542 

Čotar Mihaela, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 93525/51, ser. Štev. 
F-0115835, izdano v Ljubljani.     5665 

Dežofi Matildu roj. Kaiman, Mot- 
varjevci 13, p. Prosenjakovci, oseb- 
no izkaznico, reg. štov. 34, ser. štev. 
0222744, izdano v M. Soboti.       5417 

Dosier Angela, Podplat, osebno iz- 
kaznico, reg, štev. 5908, ser. štev. 
0784867. 5518 

Dovečar Ivan, Breznica 1, p. Pod- 
gorci, osebno izkaznico, reg. štev. 
23536, ser. št. 0266846. 5382 

Dragar Boža, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 99027/51, ser. štev. 
F-0121337, Izdano v Ljubljani.     5534 

Drevenšek Danica, Maribor, Tez- 
no, Taborišče I, osebno izkaznico, 
reg. št. 54393, ser. št. 0055205, izdano 
v Mariboru. 5639 

Drofenik Angela, Grobelno 6, 
osebno izkaznico, reg. št. 37402, ser. 
št. 0671912. 5543 

Ferlič Marica, škofja Loka, Sp. 
trg 7, osebno izkaznico, reg. štev. 
33202, ser. št. F-0212312. izdano od 
OLO Kranj okolica. 5603 

Flajs Štefanija, Bovec, osebno iz- 
kaznico, reg. štev 10955, ser. štev. 
0263665, izdano v Tolminu. 5575 

Fon Anton, Trnovo 7, p. Kobarid, 
osebno izkaznico, reg. št. 11795, ser. 
št. G-0264505. 5493 

Gajšek Vergilija, Celje, Zvezna 
11, osebno izkaznico, reg št. 6662, 
ser. št. 0596772. 5544 

Godnov Katarina, Tržič, Ljubelj- 
ska 30. osebno izkaznico, reg. štev. 
4589, izdano od OLO Kranj oko- 
lica. 5680 

Gosak Marija, Maribor, Pobreška 
38, blok »Hidromontaže«, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 27971, ser. štev. 
0172890, izdano v Mariboru.       5640 

Gregorinči'5 Magda, Maribor, Tez- 
no, Taborišče >TAM«, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 20O59, ser. št. 0017405, 
izdano v Mnriboru. 5657 

Grm Jože, Bušinc 2, Dol. Toplice, 
osebno izkaznico, ser. št. 003188. 5564 

Grobclnlk Franc, Žalec 57, osebno 
izkaznico, reg štev. 13236, ser. štev. 
0687488. 5519 

Grujič Drago, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 11974/50, ser. št. 
F-0034384, izdano v Ljubljani.    5535 

Habič Anton, Sirmanski hrib 2, p. 
Litija, osebno izkaznico, reg. štev. 
6230, ser. št. F-0164536. izdano od 
OLO Ljubljana okolica. 5604 

Hančič Alojzij, Županje njive 9, 
p. Stahovica, osebno izkaznico, reg. 
št. 8901, ser. št. 0455211. Izdano od 
OLO Ljubljana okolica. 5605 

Holcapfl Marija, Ženjak, p. Bene- 
dikt v Slov. gor., osebno izkaznico, 
reg. št. 12481, ser. št. 0069491, izdano 
v Radgoni. 562S 

Homec Danuša, Ljubljana, Ašker- 
čeva 9,- osebno izkaznico, reg .štev. 
100912/52, ser. št. F-0475222, izdano v 
Ljubljani. 5536 

Hrastnik Neža, Celje, Jetniška 4, 
osebno izkaznico, reg. št. 179, ser. 
št. 0591189. 5521 

Hussu Judita, Ložnloa 25, osebno 
izkaznico, reg. štev. 7073, ser. štev. 
0607178. 5545 

Hvalic Štefan, Maribor, Ljubljan- 
ska 42, osebno izkaznico, reg. štev. 
32346, ser. št. 0024266, izdano v Ma- 
riboru, izkaznico za režijsko vožnjo 
št. 126585, izdano v Mariboru.   5665 

Janki Marlene, Celje, Vodnikova 
11, šolsko spričevalo prvega letnika 
ekonomske tehn. šole, Celje.     5923 
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Junžekovič Marija, Biczje pri Ma Koiicihja kletka, I opolu 1, p. Men- ser.   številka   F-0474549,   izdano   v 
riboru,  Zavita   ulica  10, osebno  Iz- geš, osebno izkaznico, reg. št. 4333, Ljubljani.                                      5683 
kaznico,  reg.  štev. 10787,  ser.  Štev ser.   štev   0450643,   izdano   v   Kam- Masič   Miran,   Ljubljana,   osebno 
00UJ969, izdano v  Mariboru.       3656 niku.                                                5666 izkaznico,   reg.  št. 86527/51,  ser.  št. 

Javornik  Martin,  Dobrna, Strmec Kop   Marija,  Razvanje  pri  Mari- F-0108837, Izdano v Ljubljani.    5669 
11, osebno izkaznico,  roc    '. 4749•, boru, baraka 48, osebno izkaznico, Mavric Anton Sv Duh 13 Dravo» 
ser št. 0657611.                             5547 reg. št 43507. ser. št. 0878157, izdano grad> osebno ukaznico,  reg. števil- 

Jelovčan    Anton,    Koprivnik    22, v Mariboru.                                  5648 ka 31066, ser. št. 0373776.             5632 
Ziri, osebno izkaznico, reg. št. 27003, Kordež   Anica,   Kamnik,   Mekinje Medved Jakob   Kozji vrh 5   Dra- 
ser. št. 0206113.                            5247 1. osebno izkaznico   reg. št   13893, vograd, osebno "izkaznico, reg. šte- 

Jeretina   Marija,   Vrhovlje   8,   p. ser. štev. 0460203, izdano v    Kam- vilka 11850, ser. št. 0364460, izdano 
Lukovica, osebno izkaznico, reg   št. niku.                                              5249 v Slov. Gradcu                             5633 
18262,   ser.   št.   0464172,   izdano   od Kosič   Darinka,   Trbovlje,   Loke MI0I.„. V,„  C-*,,     r^i;-  TI,.in,« 
OLO Ljubljana okolica.             5006 355, osebno izkaznico, reg. št. 9284, , MIa,bgn„ ??£»Ä    Hî l   •• 

Jošt  Jože,  Ležeče  14, p.   Divača, ser.  št   F-0722594  izdano   v   Trbov- J' r T ««n«,          •       *'        mi 
osebno  izkaznico,   reg.  št    10208  in Ijah.                                                 3907 •„1« %„„{„     ç»•i•     Pl»*in. 
izkaznico za znižano vožnjo na že- Krajne Terezija,   Ptuj,   Krčevina -Q

M"J" *»»£•   .^«»«.  x?
la,nina 

leznici na ime Jošt Jože in Jošt Ve- 55. osebno  izkaznico,  reg.  št,  2538, *•  °Aîi«Jr*           '      *         -srn 
ra, službeno karto za relacijo  Piv- ser.   številka   F-0244S45   izdano    v ser.\ sl: ••*1•«>                             »"< 
ka-DlvaSa in vojaški  izkaz, izdan Ptuju.                                            5369 Murko Ivan   Brezje pri Mariboru, 
od vojaškega okrožja Celje.      5700 Kran je Ciril, Kamnik, Novi trg 18. Poropatova   15,   osebno   izkaznico, 

Jus Marija, Ljubljana, Knrlovška vozniško dovoljenje za  poklicnega reg. št. 10837, ser. št. 0004723. izdano 
9, osebno izkaznico, reg. št. 32529/51. voznika   štev. 390,  izdano od OLO v ,rVari.fa

ï
oru    ,    ..     „ ,.     „. I^60 

ser.   št   F-0054839,   izdano   v   Ljub- Ljubljana okolica.                       5513 M*•? Apolonija, Celje, Cinkar- 
ljam.                                              5537 Kmetijska     zadruga,     Oplotnica, nl»ka 6, osebno izkaznico, reg. štev. 

Juvan   Maks,   Rateče-PIanlca   114, prometno knjižico za  tovorni avto- 17811, ser. št. 0608113.                5551 
službeni znak lovskega čuvaja štev. mobil znamke «Unimog«. št. S-6327, Natlačen   Ludvik,  Steklarna  Rog. 
9••.                                                 5481 izdano v Mariboru                       5659 Slatina, šolsko spričevalo industrij- 

J u vane Jože, Rogaška Slatina 32, Kreub     Nevenka-Zora,    Maribor, ske steklarske šole o zaključnem iz- 
osebno izkaznico, reg. št. 12918. ser Meljska   7,   osebno  izkaznico,   reg. pitu št. 24/24 Iz 1. 1950.              5454 
št. 076487.                                      5546 številka 22339, ser. številka 0022757, Novak Janez, Vodice 2, osebno iz- 

Kablar Marija, Ljubljana, osebno izdano v Mariboru.                      5658 kaznico, reg. št. 14820, ser. Številka 
Izkaznico,  reg. št. 92758/51, ser.  št Krušič Karel,    Ljubljana,   osebno 0015130, izdano v Grosupljem.   5539 
F-0115068, izdano v Ljubljani.    56S1 izkaznico, reg  št. 122850, ser. št. F- Novak   Marija,  Ljubljana,   Pru'.e 

Kaiman Julij, Motvarjevci  (3, p. 0103837, izdano v Ljubljani        5667 23, osebno izkaznico, reg. št. 96644, 
Prosenjakovci.    osebno    izkaznico, Kučer Štefanija, Sp. Hoče 157 pri ser. štev   F-0120954, izdano v Ltub- 
reg. št. 32, ser. št. 0222742. izdano v Mariboru, osebno izkaznico reg, št. ljani.                                              5634 
M.^Soboti.                                     5416 8964, šer. št. 057S849. izdano od OLO Oblak Knrollna, Ljubljana, oseb- 

Keblič Franc, Celje, Tomšičev trg Maribor okolica.                           5641 no izkaznico, reg. št. 25477/51, ser. 
14, osebno izkaznico, reg. št. 10332. Kumer  Ana,  Celje,   Pečovnik   10, številka  F-0047787,  izdano  v  Ljub- 
ser. št. 0601538, in vozniško dovolje- osebno izkaznico, reg. žt, 6061. ser. ljanl.                                                5608 
nje za vozila ABC kategorije, izda- št. 0595190.                                    5548 Ogrin Karel, Zaboršt 4. p. Šentvid 
no v Celju.                      .            5541 Lah Marija, Potok 1, p. Zali hrib, pri Stični, osebno izkaznico, reg. št. 

Kelcnc Ana roj. Balažič, Turnisče osebno izkaznico, reg. št. 22278. ser. 45189,   ser. št. F-0153199. tadano od 
7, osebno  izkaznico,  reg.  št.  17848, št. 0303033.                                      5577 OLO Ljubljana okolica               5609 
ser.  št.  G-02Ì2158,   Izdano  v  Len- Lampič Mihael,   Orle 8,  vojaško Oruč Omes, »Obnova« Ljubljana, 
davi_                                             -,344 knjižico    in   potni   list   za    kobilo osebno izkaznico, reg. št. 2760. izda- 

Kezar Milena, Ljubljana, Okiške- fCveta«, ožrebano leta 1948.      56b8 no v Prijedoru. Bosna.               5515 
ga 2, osebno izkaznico, reg. Št. 3299/ Lenar* Stanko, Strgonja pri Pra- Osterman ing. Elza, Bled. Zagorl- 
51, ser. št. F-0025609. izdano v Ljub- grškem, osebno izkaznico, reg. Ste- ce, osebno izkaznico, reg. št. 83148, 
ljani.                                              5510 vtika 38144, ser. številka 0282382, iz- ser. št. F-0813420. izdano v Radov- 

Kiš  Majda   roj.   Erbežnik,  Vevče dano v Ptuju.                               5652 Ijici.                                               5488 
22, osebno izkaznico, reg št. 2834/51, Leskovšck  Ivan, Tajhte, 13,  Pia- Oven   Marija,   Ljubljana,  osebno 
ser. štev. F-0025144. izdano v Ljub- nlna pri Sevnici, osebno izkaznico, izkaznico, reg. št. 96920/51, ser. Iter, 
lian..                                              5511 reg. št.  1118,  ser.  št.  F-0641429,  in F-0119220, izdano v Ljubljani.   5516 

Klomen Franc. Bišče 22, Domžale, vojaško knjižico.                    _    3145 Pajk   Dragica,   Ljubljana, Zarni- 
vojaško knjižico, izdano od vojaške- Lesno  industrijsko podjetje  >Je- kova 12, delovno knjižico, izdano • 
gar<>krožja Varaždin.                   5512 lovlca«, Škofja Loka, edd. št. oseb- Ljubljani.                                      5540 

Klemenčič Stanka, Radvanje, En- nega avtomobila »Fiat«, S-577.    5514 Pasan Mihael, Celje, OstroŽno 52, 
gelsova, osebno izkaznico, reg. štev. Lončar Marjan, Ljubljana, Male- preklic o  Izgubljeni  osebni  izkaz- 
27460, ser  št. 0034160, izdano v Ma- jeva 17, osebno izkaznico, reg. štev. niči, reg. št. 5761, ser. št 0594490 ob- 
riboru.                                           5646 50780-51, ser. številka F-0075090. iz- javljen v Ur. listu LRS. ker s'p ie 

Knavs Marija, Dobrna, osebno iz- dano v Ljubljani.                        5607. našla. 5556 
kaznico.  reg. štev. 5241,  ser.  štev. Lovše   Anton,   Nafta,   sindikalno Pavlic Lenard, Ljubljana, osebno 
03S4691.                                          5550 knjižico,   Izdano leta 1947 v Ljub- Izkaznico   reg.  št.  74071,  izdano • 

Kolar   Franc,   ••••••,  Tomšičev ljani.                          ,     ,         5383 Prelogu. Hrvatska.                     5583 
drevored  1, osebno  izkaznico,  reg. Makovec Franjo. Ljubljana-Pol ie, Pečnik  Viktor, Ljubljana,  Jezer- 
št. 6707, ser. štev. 0016518. izdano v vojaško   vozniško    dovoljenje    III. ska 66, osebno Izkaznico, reg. iter. 
Mariboru.                                      5643 razreda, izdano v Zagrebu.        5682 90560/51, ser. št. F-0112R76  izdano r 

Kolar  Franc,  Šmarje pri  Jelšah, Malej Olga, Celje, Mariborska 94, Ljubljani.                                      5670 
želr.zničarsko izkaznico št. 133. 5549 osebno izkaznico, reg. št. 11638, ser. Pcrger Leopold. Maribor, Tabor- 

Kolar  Štefan,   učenec   Kmetijske št. 0599771.                            .    "53 ska 13, osebno' izkaznico, reg. iter. 
sole. Lože pri Vipavi, osebno izkaz- Maraviî Pante, Ciringa pn Sveči- «6850,   ser. štev.  0017765.   izdano  r 
nico, reg. št. 966, ser. št. 0082676. iz- ni,  Slov.  gorica,  osebno  izkaznico. Mariboru.                                       3645 
dano 1950 v M. Soboti.                5418 reg.  številka  269646.  izdano   v   Za- Perhavec   Truda,    Maribor.   Pfu- 

Kolarič  Josip,  Ljubljana,  osebno grebu.                                            5642 dencl, Ruška 87, osebno izkaznico, 
izkaznico,   reg.  št. 22357,  izdano  v Marine Vili, Ljubljana, Podturn 5, reg. št. 48499, ser. it. G-0040023. izr 
Prelogu, Hrvatska.                       5538 osebno izkaznico,   reg. št. 100239/52, dano v Mariboru.                        5653 
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Petauer Franc, Teharje 41, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 11428, ser. Štev. 
0683246. 5555 

Pire Anton, Vojnik, Višnja vas 23, 
osebno izkaznico, reg. št 53241, ser. 
štev. 0681359. 5554 

Pleterski Terezija, Dolenja vas 
29, p. Videm ob Savi, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 18645, ser. št. 0396995, 
Izdano v Krškem. 5531 

Podjed Robert, Kisovec 53, p. Za- 
gorje ob Savi, prometno dovoljenje 
za motorno kolo štev. 4426, Izdano v 
Trbovljah. 5504 

Podržaj   Roža,  Grosuplje, osebno 
izkaznico,  reg. štev. 896, ser   štev. 
^-0001206, izdano v Grosupljem. 5610 

Pogačnik Blaž, dijak, roj. 1.1.1934 
T Ljubljani, fizkulturno izkaznico 
8t. 6811, izdano 12. IV. 1952 od Nogo- 
metne zveze Slovenije, Ljublja- 
na. 5582 

Pogačnik Franc, Jesenice, Titova 
38, osebno izkaznico, reg. št. 7338, 
ser. št. G-352048, izdano na Jeseni- 
cah. 5618 

Potočki Jože, Maribor, Smetanova 
32, osebno izkaznico, reg. št. 53170. 
ser. štev. 0054122, izdano v Mari- 
boru. 5654 

Potočnik Marija, Maribor, Pobrež- 
je, Jančarjeva 8, osebno izkaznico. 
Teg. št. 32256. ser. št. 0024196. izdano 
v Mariboru 5661 

Prašnikar Mici, Javoršica 25, p. 
Mlinše, osebno izKaznico, rog štev. 
19300, ser. št. F-0732610. 5192 

Prelogar Adolf, Ljubljana. Gospo- 
dinjska 7, osebno izkaznico, reg. št 
3096/51, ser. štev. 0025406. izdano v 
Ljubljani. 5611 

Premože Majda, Šentvid, Staneži- 
če 60, osebno izkaznico, reg. štev. 
83382/51, ser. št F-0105692. izdano v 
Ljubljani. 5685 

Pristov Marjan, Slovenski Javor- 
nik. Pionirska 1, osebno izkaznico, 
reg. št. 5088, ser. št. G-349798. izdano 
na Jesenicah. 5598 

Pristov Sonja por. Roter, Jesenice, 
Indeks filozofske fakultete univer- 
se v Ljubljani. 5686 

Prosenc Anton, Zagorje ob Savi, 
osebno izkaznico, reg. št. 16484/50, 
izdano v Trbovljah. 5671 

Protner Jernej, Maribor, Cankar- 
jeva 14, osebno izkaznico, reg. štev. 
6775, ser. št. G-0016586, izdano v Ma- 
riboru 5647 

Puhan Štefan, Kobilje 167, p. Du- 
brovnik T Prekmurju, osebno izkaz- 

3ico, reg. št. 663, ser. št. 0084658, Iz- 
ano v Lendavi. 5305 
Raspor Frančiška, Duplje 15, p. 

Vipava, osebno izkaznico, reg. štev. 
28026, ser. št. 0319365, izdano v Go- 
rici. 5420 

Renčelj Amalija, Orlek 20, p. Se- 
žana, osebno izkaznico, reg. št. 8000, 
ser. štev. G-0208710. izdano v Se- 
Sani. 5413 

Ribič Štefanija, št. Vid 3, osebno 
izkaznico, reg štev. 36339 ser. štev 
0667849. 5522 

Roter Mara, Žerjav 85, Črna pri 
Prevaljah, osebno izkaznico, reg. št. 
2556, izdano v Slov.. Gradcu.      5371 

Rožič Marija, Višelnica 5, p. Gorje, 
Bled, osebno izkaznico, reg. štev. 
18366, ser .št. 0824276. Izdano v Ra- 
dovljici. 5384 

Serušnik Ivan, Slovenj Gradec, 
osebno izkaznico, reg. št. 13612, ser. 
št. 0365722, izdano v Slovenjem 
Gradcu. 5678 

Slkošek Karel, Trbovlje štev. 59, 
osebno izkaznico, reg. št. 4669, ser. 
št. 0717979. 5557 

Slevec Angela, Ljubljana, sindi- 
kalno izkaznico in potrdilo o zapo- 
slitvi, izdano v Ljubljani. 5584 

Šantek Filip, »Slovenija ceste< 
Strmica, p. Dol. Logatec, osebno iz- 
kaznico, reg štev. 22290, ser. štev. 
0017298, izdano v Prelogu, Hrvat- 
ska. 5532 

Šijanec Marija, Mengeš štev. 22, iz- 
kaznico za kolo št. 176810, izdano v 
Domžalah. 5672 

Škarja Janez, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 99554/51, ser. štev. 
F 0121864. izdano v Ljubljani.     5673 

šket Rozalija, Rogaška Slatina 66, 
osebno izkaznico, reg št. 8764, ser. 
št. 0778723. 5558 

škerjanc Nikolaja, Ljulljana, Ce- 
sta dveh cesarjev, osebno izkaznico, 
reg. št. 85470/51, ser. št. F-0105780, 
izdano v Ljubljani. 5612 

ëlibar Jernej. Ljubljana Štrek- 
Ijeva 10, osebno izkaznico, reg. št. 
80543/51, ser. št. F-0102853, izdano v 
Ljubljani. 5613 

šorli Danica, Maribor, Studenci, 
l.imbuška 2S, izpitno spričevalo in- 
dustrijske tekstilne šole v Mariboru, 
št. 625 z dne 19. VI. 1951. 5649 

špik Alfred, Zeleče 48, Bled, oseb- 
no izkaznico, reg št. 20822, ser. št. 
0811732, izdano v Radovljici in dovo- 
ljenje za vstop v tovarno na Jese- 
nicah ter šofersko izkaznico katego- 
rije D št. 50, izdano v Radov- 
ljici. 5617 

Štebih Janez, Polenci 9, p. Polen- 
šak, osebno izkaznico, reg. št. 24456, 
ser. št. 0267766. 5573 

Štrukelj Kristina, Tržič, Cankar- 
jeva 2, osebno izkaznico, reg. štev. 
1652. 5637 

Štrukelj Terezija, Predgrad, p. 
Stari trg ob Kolpi, osebno izkaznico, 
reg. št. 40874, ser. št. S-0038521, iz- 
dano v Mariboru. 5286 

Šušmelj Danijel, Ravnica 46, p. 
Grgar, osebno izkaznico, št. 324634/ 
10774, izdano v Gorici. 5174 

Suvan Ivan, Maribor, Meljska 55, 
evid. tablico za avtomobil znamke 
»Tatra«, S-5826, številka motorja 
509271. 5650 

Tomažič Vinko, Celje, Miklavški 
hrib 14, osebno izkaznico, reg. štev. 
4974, ser. št. 0591940 in vojaško knji- 
žico. 5487 

Tovornik Ema rojena Bohorč, 
Hnbrova 36 p Senovo, osebno Izkaz- 

nico,  reg. št. 48884, ser. št. U393194, 
izdano v Krškem. 5507 

Trinko Norbert, Ila zvanje 67 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št, 
39504, ser. št. 0569358, izdano v Ma- 
riboru. 5662 

Tumpej Marija, Sv. Lovrenc na 
Dravskem polju, osebno izkaznico, 
reg. št. 25718, ser. št. 0021446. izdano 
od OLO Maribor okolica. 5655 

Uranič Franc, Celje, Gregorčiče- 
va 2, osebno izkaznico, reg. št. 6787, 
ser. št. 0602072 5559 

Vajdič Jurij, Pristava 21, osebno 
Izkaznico, reg. štev. 16936, ser. štev. 
0770656 5561 

Velkovič Mihajla Milica, Ljub- 
ljana, Prešernova 42, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 87423, ser. št. 0085980, 
izdano v Beogradu. 5585 

Verderber Justina, Ljubljana, 
Streliška 9, osebno izkaznico, reg. 
št. 56501/51, ser. št. F-0078811, izdano 
v Ljubljani. 5586 

Verdonik Marija, Maribor, Nova 
vas, Ertlova 13, osebno izkaznico, 
reg. št. 20703, ser. št. 0025049. izdano 
v Mariboru. 5651 

Vidmar Frančiška, Voklo 46, p. 
Šenčur, osebno izkaznico, reg. štev. 
12499, ser. št. 0188809. 5194 

Vidmar Jože, Domžale, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 24478, izdano od 
OLO Ljubljana okolica in sindikal- 
no knjižico, izdano v Domžalah. 5614 

Vidmar Nuška, Domžale, osebno 
izkaznico, reg. št. 24373, izdano od 
OLO Ljubljana okolica. 5615 

Vidovič Viktor, Ljubljana, Tržna 
6, člansko sindikalno izkaznico. 5674 

Viher Matija, Maribor, Volger jeva 
9, osebno izkaznico, reg št. 51118, 
ser. številka 0051649 izdano v Ma- 
riboru. 5644 

Vohak Franc, Marjeta 60, p. Star- 
še, osebno izkaznico, reg. št. 17845, 
ser. št. 0274776, izdano v Ptuju.   5231 

Vohak Matija, Marjeta štev. 60, p. 
Starše, osebno izkaznico, reg. štev. 
37009, ser. štev 0262247, izdano v 
Ptuju. 5230 

Vudler Gizelca, Celje, De?kova 
43, osebno izkaznico, rng, št 84142, 
ser. št. 0110452. 5560 

Zlatnar Stane, Godič 28, p. Staho- 
vica, osebno izkaznico, reg. št 9790, 
ser. štev. 0456100, izdano od OLO 
Ljubljana okolica. 5616 

Zajfrid Franc, roj. 29. X. 1933 v 
Rušah 88, spričevalo o uspešno do- 
vršenem tromeseïnem trgovskem te- 
čaju v Pesnici. 5508 

Zoreč Alojz, Štuki 28, Ptuj, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 5863, ser. štev 
0248176. 5195 

Zupan Stanko, Lom 39, p. Tržič, 
osebno Izkaznico št. 1107, izdano v 
Kranju. 5638 

Žerdoner Matilda, Šentjur 14, 
osebno izkaznico, reg št. 38004, ser. 
št. 0675514. 5562 

Žunter Vinko, Sv. Jošt 15, p. 
Šmartno ob Dreti, roj. 7. IV. 1924, 
osebno 'rknzniro, registr. številka 
15520. 3430 

Izdaj*   »Uradni   Ust   LR8< — Direktor   to   odgovorni i.ednlk;  dr. Ras t ko   MoCcUc  —   tlika   tiskarna   »Toneta   Tomšiča» 
v LJubljani 
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2. Občinski ljudski odbori na območju okrajnega 
ljudskega odbora Murska Sobota morajo določiti 
ceste IV. reda proti potrditvi okrajnega ljudskega 
odbora Murska Sobota. 

3. Ta odlok prične veljati z dnem objave v >Urad- 
nem listu LRS«. 

4. Seznam cest III. reda: 

št 
ceste 
2001 

Ime (smer) ceste 

Dol    Lendava-Dolina-držav- 
na meja z Madžarsko 

2002 Čentiba-Petišovci 
2003 Gor. Bistrica-Beltinci 
2004 Llpa-Renkovci 
2005 Žižki-Črenšovci 
2006 Odranci-Trnje-Žižki-Velika 

Poiana 
2007 Razkrižje-Bistrica -Turnišče- 

Genterovci z odcepom na 
Renkovce 

2008 Bogojina - Gančanl • Dokle- 
žovje 

2009 Heltinci -Gau cani -Dubrovnik 
2010 Dubrovnik - Kobilje-državna 

meja- z Madžarsko 
2011 Selo-Motvarjevci-Kobllje 
2012 Beltinci -Lipa-Gomilica-Mala 

Polana-Kapca 
2013 Nedelica-vel. Polana-Hotiza- 

Brod na Muri 
2014 Lipa-Odranci-Gor. Bistrica 
2015 Julamarof - Gor. Bistrica-Iža- 

kovci-Dokležovje 
2016 Dolga vas-Genterovci-Do- 

brovnik-Motvarjevcl 
2017 Martjanci - Fokovci-Selo-Pro- 

sen jakovcl - državna meja z 
Madžarsko 

2018 M. Sobota - Rankovci - Gede- 
rovci-državna meja z odce- 
pom na Krajno 

2019 Petanjci -Gederovcl - Canko- 
va • Krašci - Sotina * državna 
meja z Madžarsko z odce- 
pom Cankova-državna meja 

2020 Pertoča-Gor.Lendava-Boreča 
2021 Černelavci-Polana - Lemerje- 

Bodonci-Gor. Lendava 
2022 Skakovci-Lemerje 
2023 Dol. Slaveči-Kuzma-Dollč 
2024 šalovci - Čepinci - državna 

meja 
2025 Petrovci-Krlževci 
2026 Moškanjci-Križevci-iJomanj- 

š^vci-državna meja 
2027 Hodoš-Gor. Dolenci 
2028 Mačkovci-Križevci-Prosenja- 

kovci-Pordašinci-Motvarjevci 
2029 Selo-Vučja gomila-Tešanovcl 
2030 Murska Sobota-Puconci-Bre- 

zovcl 
2031 šalovci-Dolenci 
2032 Cankova-Gerlinci 
2033 Serdica-Ocinje 
2034 Murska Sobota-Krog nad 

Muro 
2035 Petrovci-Šalovcl 

Dolžina v km in m 
od — do — skupaj 

0,000— 7,680— 7,680 
0,000— 8,500— 8,500 
0,000— 2,000— 2,000 
0,000— 2,800— 2,800 
0,000— 1,500— 1,500 

0,000— 7,500— 7,500 

'     0,000—21,600—21,600 

0,000—12,000—12,000 
0,000—10,700—10,700 
0,000— 7,658— 7,658 

0,000—12,900—12,900 

0,000—16,450—16,450 

0,000—10,400—10,400 
0,000— 6,818-   6,818 

0,000—12,500—12,500 

0,000—24,375—24,375 

0,000—15,430—15,430 

0,000—11,955—11,955 

0,000—26,420—26,420 
0.000—11,874—11,874 

0,000—18,645—18,645 
0,000— 5,500- 5,500 
0,000—10,500—10,500 

0,000— 9,960— 9,980 
0.000— 5,550— 5,550 

0,000—14,095—14,095 
0,000— 8,015— 8,015 

0,000—18,592—18,592 
0,000— 7,060— 7,060 

0,000— 7,170— 7,170 
0,000— 4,420— 4,420 
0,000— 6,180— 5,160 
0,000— 3,000— 3,000 
0,000— 7,000— 7,000 

0,000— 5,070— 5,070 

Skupaj km   360,817 
Št. II 9151/1-52 
Murska Sobota, dne 28. oktobra 1952. 

Predsednik OLO: 
Štefan šabjan L r. 

Ta odlok jo bil potrjen z odloïbo' Izvršnega sveta 
z dne 30. maja 1953. àt. 1052/2-5«. 

169. 

Na podlagi prvega odstavka  15. člena v zvezi s 
6. točko 64. 'člena in 108. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih ter točke c) 1. odstavka 8. člena 
temeljnega zakona o prekrških sta okrajni zbor in 
zbor proizvajalcev Okrajnega ljudskega odbora Po- 
stojna na seji dne 27. maja 1953 sprejela 

ODLOK 
o obratovalnem času za gospodarska podjetja 

na območju okraja Postojna 

A. OBRATOVALNI CAS 

I. Ob delavnikih 

Trgovinske  obratovalnice 

1. člen 
1. Trgovinske obratovalnice so odprte, če v na- 

slednjih odstavkih oziroma členih ni drugače dolo- 
čeno, vsak dan, razen ob nedeljah in državnih praz- 
nikih, v zimskem času od 8. do 12. m od 14. do 17. ure, 
v poletnem času od 7.30 do 12. in od 15. do 18. ure. 

2. Prodajalne svežega mesa so odprte ob delav- 
nikih v zimskem času od 7. do 11. in od 14. do 17. ure, 
v poletnem času pa od 7. do 11-30 In od 16. do 18.30. 

3. Prodajalne tobaka so odprte ob delavnikih od 
7. do 12. in od 15. do 18. ure. 

4. Mlekarne, ki prodajajo samo mleko, so odprte 
ob delavnikih v zimskem lasu od 7. dr 11 ure, v po- 
letnem 'času pa od 6. do 11. ure. 

5. Prodajalne kruha in mlekarne, ki prodajajo 
poleg mleka se drugo blago, so odprte ob deluvnikih 
v zimskem času od 7. do 12. ure In od 15. do 17. ure, 
v poletnem času pa od 6. do 11. in od 16. do 18. ure. 

6. Prodajalne sadja in zelenjave so odprte ob 
delavnikih v zimskem času od 8. do 12 in od 14. do 
17. ure, v poletnem času pa od 7. do 12. in od 16. 
do 18. ure. 

7. Slaščičarne so odprte ob delavnikih od 7 do 
22. ure. 

8. Prodajalne časopisov so odprte ob delavnikih 
od 7. do 13. in od 15. do 18. ure 

2. člen 

čas za obhodno prodajo blaga se določi ob izdaji 
dovoljenja. 

3. člen 

Glede prodajnega 'Jasa na sejmih In tržnih pro- 
storih veljajo predpisi sejemskih in tržnih redov. 

Obrtne   obratovalnice 

4. «en 

1. Brivske, frizerske, lasuljarske in fotografske 
obratovalnice so odprte ob torkih, sredah, četrtkih in 
petkih od 8. do 12. in od 14. do 18. ure, ob sobotah pa 
od 8. do 12. in od 14. do 20. ure. Ob ponedeljkih so te 
obratovalnice zaprte. 

2. Urarske, elektromehanične 1• redlomehanične 
obratovalnice so odprte od 8. do 12. in od 14. do 18. ure. 

3. Za vse obrtne obratovalnice, ki imajo posebne 
poslovne prostore z vhodom neposredno z ulice, za 
katere pa ni v tem odloku drugače določeno, \ elja 
obratovalni čas, označen v 2. odstavku tega člena. 

4. Kovaške, mehanične in avtomehanične obrato- 
valnice so lahko odprte tudi izven obratovalnega časa, 
omačenega v. 3. odstavku tega člena. 
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i. Prodajalne slaščičarskih izdelkov so odprte od 
8. do 12. in od 14. do 18. ure. 

b. Prodajalne pekarn so odprte takrat kot proda- 
jalne kruha (5. odstavek 1. člena tega odloka). 

7. Za obratovalni čas vseh drugih obrtnih obrato- 
Talnic je odločilen krajevni običaj. 

5. člen 

Čas za opravljanje obhodne obrti se določi ob 
izdaji obrtnega dovoljenja. 

b. člen 

Za prodajalne obrtnih obratov velja obratovalni 
čas, določen za ustrezne trgovinske obratovalnice. 

Gostinske ob rato v alni ce 

7. člen 

1. Menze so odprte od 6. do 8., od 12. do 15. in od 
18. do 21. ure. 

2. Restavracije so odprte v zimskem času od 7. do 
23. ure, v poletnem času pa od 6. do 24. ure. Kolodvor- 
»ke restavracije so nepretrgoma odprte. 

3. Gostilne so odprte v zimskem Času od 7. do 22., 
T poletnem času pa od 6- do 25. ure. 

Gostilne, kjer v večernih urah ni pričakovati pro- 
meta, se smejo zapirati ob 21. uri. 

4. Točilnice so odprte od 7. do 22. ure. 
5. Kavarne so odprte od 6. do 1. ure. 
6. Bari so odprti od 17. do 4. ure. 
7. Hoteli In prenočišča morajo v obsegu svoje 

zmogljivosti sprejeti gosta ob vsakem času. 
8. Penzioni so odprti v zimskem času od 7. do 

2i. ure, v poletnem pa od 6. do 22. ure. Na prenočišče 
pt morajo sprejeti gosta v okviru svoje zmogljivosti 
ob vsakem času. 

8. člen 

Načelnik oddelka za gospodarstvo okrajnega ljud- 
skega odbora sme na prošnjo voditelja gostinske 
obratovalnice dovoliti za omejen čas Izjemo od obra- 
valnega časa, določenega v 7. členu tega odloka. 

9. člen 

V noči od 31. decembra na 1. januar smejo biti 
restavracije, gostilne, kavarne in bari odprti vso noč. 

10. člen 

Po uri, določeni za zapiranje, se ne sme postreči 
niti z jedjo niti s pijačo. Pred to uro se sme postreči 
le s tako količino hrane in pijače, ki jo gost lahko 
potroši do konca obratovalnega časa* 

Najpozneje četrt ure po uri, določeni za zapiranje, 
je treba izprazniti poslovne prostore gostinskih loka- 
lov. To ne velja za prostore, ki so namenjeni preno- 
čevanju. V teh grostorih pa nI dovoljeno niti servira- 
nje hrane in pijač niti ni dovoljeno, da bi gostje nosili 
t seboj alkoholne pijače vanje. 

•. Ob nedeljah in praznikih 

11. člen 

1. Mlekarne morajo prodajati mleko tudi ob ne- 
deljah od 7. do 10. ure, 

2. Prodajalne kruha so odprte ob nedeljah od 7. 
do 10. ure. 

3. Prodajalne sadja in zelenjave so odprte ob ne- 
deljah od 7. do 10. ure. 

4. Prodajalne časopisov so odprte ob nedeljah od 
8. do 11. ure. 

5. Brivske, frizerske in fotografske obratovalnice 
so odprte ob nedeljah od 8. do 12. ure. 

6. Cvetličarne smejo obratovati tudi ob nedeljah 
od 8. do 12. ure. 

7. Vse druge trgovske obratovalnice in obrtne 
obratovalnice, razen kovaških, mehaničnih in avto- 
mehaničnih delavnic ter tistih, za katere je odločilen 
krajevni običaj po 7. odstavku 4. člena tega odloka, 
morajo biti ob nedeljah zaprte. 

7. Gostinske obratovalnice delajo ob nedeljah in 
praznikih kakor ob delavnikih. 

B. SPLOŠNE DOLOČBE 

12. člen 
Določbe tega odloka se nanašajo na vse trgovin- 

ske, obrtne in gostinske obratovalnice ne glede na to, 
ali pripadajo državnemu, zadružnemu ali zasebnemu' 
sektorju ali zavodom in ali je v njih zaposleno po- 
možno osebje. 

Odlok ne velja za: 
1 špedicije in podjetja za prevoz oseb in blaga 

z vozovi in motornimi vozili; 
2. garaže in črpalke pogonskega goriva in mazil- 

nih olj; 
3. prodajo slaščic in okrepčil v kinematografih, 

gledališčih in podobnih lokalih; 
4. industrijske obrate. 

13. člen 

Ob času, predpisanem za zapiranje obratovalnic, 
se morajo zapreti vsi dohodi v poslovne prostore, ki 
so določeni za promet s strankami. 

Strankam, ki so ob zapiranju v prostorih trgovin- 
skega ali obrtnega obrata, je treba postreči. 

14. člen 

Obratovalni čas, označen v tem odloku, velja le za 
poslovanje s strankami. Za delovni čas zaposlenega 
osebja, so odločilni predpisi o delovnih razmerjih. 

15. člen 

Za zimski čas se šteje čas od 1. oktobra do 30. 
aprila, za poletni čas pa od 1. maja do 30. septembra. 

16. člen 

Načelnik oddelka za gospodarstvo okrajnega ljud- 
skega odbora sme po izkazani potrebi in na prošnjo 
določiti za posamezne obratovalnice tudi drugačen 
delovni čas, ob izjemnih razmerah pa za vse obrato- 
valnice predsednik gospodarskega sveta. 

C. KAZENSKE DOLOČBE 

17. člen 

Lastniki in odgovorni voditelji obratovalnic, ki bi 
imeli proti predpisom tega odloka odprte svoje obra- 
tovalnice izven časa, določenega za odpiranje in zapi- 
ranje, ali bi imeli obratovalnice zaprte v času, ki je 
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določen za obratovanje, se kaznujejo z denarno kaz- 
nijo do 8.000 din. Upravni kazsnski postopek vodi in 
kazen Izreka sodnik za prekrške pri Okrajnem ljiH 
skem odboru Postojna. 

D. ZAKLJUČNE DOLOČBE 

18. člen 

Ta  odlok   velja  od   dneva   objave   v   »Uradnem 
listu LRS«. 

Št. 1218-7/23 
Postojna, dne 27. maja 1953. 

Predsednik   OLO: 
Mirko Jelerčič 1. r. 

170. 

Na podlagi 23. člena tn 3. točke 78. člena zakona o 
ljudskih odborih mest In mestnih obiin (Uradni list 
LRS, št. 19/90 z dne 9. julija 1952) izdaja Ljudski od- 
bor mestne občine v Idriji 

ODLOK 
o tržnem in sejemskem redu 

I. Krajevna veljavnost in nadzorstvo 

1. člen 

Ta odlok velja za začasni tržni prostor in za 
sejme za živino v mestu Idriji. 

Za nadzorstvo za izvajanje tega odloka se imenuje 
in pooblasti tržni nadzornik. 

Vse pravice in dolžnosti tržnega nadzorstva se do- 
ločijo s posebnim odlokom mestnega odbora. 

II. Tržni in sejemski prostor 

a. člen 

Kot tržni prostor za mesto Idrija se začasno do- 
loči del Trga svobode. 

Sajral za živino so na prostoru pri mestni klavnici 
v Partizanski ulici. Tržno nadzorstvo izdaja dovolje- 
nje za prodajo pečenega kostanja zunaj tržnega pro- 
stora.     * 

3. člen 
Blago je dovoljeno prodajati samo v zanj dolo- 

čenem prostoru na tržišču. 
Meso se sme prodajati samo na zato določenih 

stojnicah, vodne živali pa ločeno od drugega mesa na 
posebni stojnici. 

Za druge vrste blaga določi mesto na tržišču 
tržno nadzorstvo. 

•. Blago, prodajalci in kupei 

4. člen 

Dovoljeno je prodajati vse vrste nepredelanih ali 
predelanih kmetijskih pridelkov, zdravilna zelišča, 
gozdne sadeže, divjačino, ribe in druge užitne vodne 
živali ter izdelke domače obrti. 

Drugega blaga ni dovoljeno prodajati, zlasti ne 
obrtniških Izdelkov in rabljenih predmetov. 

Alkoholnih pijač ni dovoljeno prodajati. 

5. člen 
Prodajati smejo: 
1. kmetijske zadruge in državna kmetijska pose- 

stva tiste kmetijske pridelke, ki jih smejo prodajati 

po uredbi o ustanavljanju in delu trgovskih podjetij 
(Uradni list LRS, št. 49/52), in zasebni kmetijski pro- 
izvajalci svoje lastne kmetijske pridelke; 

2. nabiralci cvetlic, zdravilnih zelišč in gozdnih 
sadežev, če so blago sami nabirali; 

3. lovske in ribiške zadruge oziroma družine div- 
jačino in ribe; 

4 proizvajalci predmetov domače obrti svoje last- 
ne izdelke domače obrti; 

5. podjetja in zasebniki, ki imajo pravico trgo- 
vanja. 

Zasebni proizvajalci, našteti pod 1., 2. in •*. točko 
prejšnjega odstavka smejo prodajati edino sami ali 
po družinskih članih, ne pa z najetimi ljudmi. 

6. člen 
Kupovati smejo samo posamezniki za lastne po- 

trebe in za potrebe svoje družine. Tržno nadzorstva 
smo iz utemeljenih razlogov dovoliti nakupovanje tudi 
drugim kupcem, n. pr. gostilnam, menzam, zadrugam 
in drugim. 

IV. Tržni in sejemski čas 

7. Sien 
Tržni čas se prične vsak dan z ranim jutrom ter 

traja ob delavnikih do 13. ure, ob nedeljah in praz- 
nikih do 11. ure. 

Sejemski čas se bo določil s posebno odločbo. 
Tržno nadzorstvo dovoljuje v utemeljenih pri- 

merih izjeme od veljavnega tržnega in sejemskega 
časa. 

Za stalne prodajalne na trgu velja obratovalni 
čas, kot je določen za prodajalne te vrste zunaj trga. 

V. Prodajno mesto 

8. člen 
Vsak prodajalec ima pravico samo do enega pro- 

dajnega mesta. Izjemo dovoljuje v utemeljenih pri- 
merih tržno nadzorstvo. 

Če prodajalec stalno uporablja določeno mesto, 
mora tržno nadzorstvo skleniti z njim najemno po- 
godbo. 

Prostorov, ki jih imajo prodajalci v najemu od 
tržnega nadzorstva, ne smejo brez dovoljenja tega 
nadzorstva odstopiti drugim, niti v celoti niti deloma. 

Prodaja se na prodajnih klopeh ali z vozil. Na 
tleh se blago ne sme prodajati, razen v primerih 
nujne potrebe in, če to dovoli tržno nadzorstvo. V 
vsakem primeru pa so dolžni prodajalci vse na trg 
prineseno blago imeti razloženo za prodajo na vidnem 
mestu. 

Za uporabo prodajnega mesta plača prodajalec 
posebno pristojbino — stojnino. Stojnina se ne plača, 
če je sklenjena najemna pogodba. V tem primeru 
znaša najemnina: 

1. od stojnice mesečno 500 din, 
2. od drugače r tržne namene uporabljenega se- 

jemskega In tržnega prostora 100 din za 1 m» meseino, 
Ko prodajalec blago proda, mora prodajno mesto 

zapustitit, čeprav še ni potekel tržni oziroma sejem- 
ski čas. 

VI. Označevanje cen 
9. člen 

Vsi stalni prudajalci morajo vsako blago vidno 
označiti s cenami. ',    ' 
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Lene mese se objavijo z vidnim cenikom na pro- 
dajnem mestu. V drugih utemeljenih primerih dovo- 
ljuje objavljanje cen s cenikom tržno nadzorstvo. 

VIL Mere 

10. člen 

Blago, ki se ne prodaja na kose, temveč se meri, 
je dovoljeno prodajati le na kilograme, litre ali metre 
oziroma višje ali nižje enote teh mer. 

Uporabljati se smejo samo po veljavnih predpisih 
nradno preizkušene in potrjene merilne naprave, kot 
uteži, tehtnice, votle mere in metri. 

Tržno nadzorstvo preskrbi za potrebno število 
javnih meril in priprav, to je tehtnic, uteži, votlih In 
dolžinskih mer; kupci jih smejo uporabljati brez- 
plačno, prodajalci pa za plačilo predpisane pristojbine. 

Če kupec zahteva, mora prodajalec blago zmeriti 
s predpisanimi merili. 

VIII. Varstvo čistoče in zdravja 

11. člen 

Vsi obiskovalci trga in sejmišča morajo skrbeti 
za snago in ravnati z živili tako, da ni ogroženo 
«dravje ljudi. 

Psov nI dovoljeno voditi po trgu in sejmišču. 

12. člen 

Osebe, ki prodajajo živila, morajo biti čiste in 
snažno oblečene. 

Živila morajo biti pristna, zdrava, nepokvarjena 
In čista. 

Živila morajo biti v takih posodah, da so varna 
pred ponesnaženjem. 

Živil ni dovoljeno otipavati in jih pokušati. 
Pokvarjeno blago se ne sme zadrževati na trgu, 

temveč se mora s trga takoj odstraniti. 

13. člen 

Mleko in mlečni Izdelki morajo biti zavarovani 
pred soncem in padavinami. Mlečni izdelki se smejo 
polagati samo na oprane prte in bel papir. 

Prodajalci, ki stalno prodajajo meso, mleko In 
mlečne izdelke, morajo Imeti pokrite lase in morajo 
biti oblečeni v bele halje ali pa imeti bele predpas- 
nike in bele dokomolčmce. 

14. člen 

Povrtnina mora biti očiščena prsti ter ne sme biti 
mokra. 

15. Člen 

Sadje mora biti zrelo ter ne sme biti gnilo ali 
Crvlvo, 

16. člen 

Živa perutnina se sme prodajati samo v kurnikih 
ali košarah. - 

Klanje živali na trgu ni dovoljeno. 

IX. Pritožna knjiga 

1?. člen 

V tržnem nadzorstvu mora biti pritožna knjiga 
za  obiskovalce  trga,  za  obiskovalce  sejmišča  pa v 

mestni klavnici. Na trgu oziroma sejmišču mora biti 
vidno označeno, kje je pritožna knjiga. 

X. Prekrški in kazni 

18. člen 
Kršitev tega odloka se kaznuje po predpisih te- 

meljnega zakona o prekrških z denarno kaznijo do 
2.000 din, če za kršitev ni po drugih predpisih zagro- 
žena druga kazen, in sicer se kaznujejo: 

1. z denarno kaznijo do 2.000 din kršitve določb 
po 4. členu tega odloka; 

2. z denarno kaznijo do 1.000 din kršitve določb 
1., 2., 3. in 5. odstavka 12. člena, 1. odstavka 13. člena 
ter določb 15. člena; 

3. z denarno kaznijo do 500 din kršitve določb 
3. in 4. odstavka 8. člena, 2. odstavka 13. člena in 
določb 14. 'člena; 

4. z denarno kaznijo 100 din kršitve določb 3, 7. 
in 16. člena; 

5. z denarno kaznijo 50 din kršitve določb 2. od- 
stavka 11. člena in 4. odstavka 12. člena. 

Kazni pod 4. in 5. točko tega člena smejo izter- 
jati na samem mestu pripadniki ljudske milice, trgov- 
ska Inšpekcija, sanitarne inšpekcije in osebje tržnega 
nadzorstva. 

XI. Tržne in sejemske pristojbine 

19. člen 

Za uporabo tržnega oziroma sejemskega prostora 
in naprav plačajo prodajalci tržnemu nadzorstvu tele 
stojnlne: 

1. za uporabo klopi po 30 din 
2. od ročnega voza po 25 din 
3. od voza po 50 din 
4. živali: od oddojkov in drobnice po 15 din 

od konj, govedi in prašičev    po 50 din 
Stojnino  mora prodajalec plačati  takoj, ko  za- 

sede prostor. 

XII. čas in veljavnost 

20. člen 

S tem odlokom se razveljavi začasni odlok o trž- 
nem In sejemskem redu, št. 137/4-52 h dne 27. avgusta 
1952. 

21. člen 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v urad- 
nem listu LRS<. 

št. 5/1-53 
Idrija, dne 19. februarja 1953. 

Predsednik LO MO: 
Franc Skok L r. 

POPRAVEK 

V odredbi o najvišjih cenah za zdravstvene sto- 
ritve zavodov s samostojnim finansiranjem (Uradni 
list LRS, št. 17-61/53) je treba popraviti napačno 
vstavljeno vrstico pri postavki cene in se 2. točka 
odredbe pravilno glasi: 

2. Inštitutu za tuberkulozo na Golniku     694 din 
Uredništvo 

Izdaja »Uradni list LRSt - Direktor tn odgovorni urednik! dr Rastko Močnik - tiska lskarna »Toneta Tomšičat — vsi 
v LJubljani - Naročnin«: letno 720 din - Posamezna Številka: 8 din do S strani, vsake nadaljnje 4 strani 4 din vec, po 
polu a •• veo — Uredništvo in uprava: LJubljana,  Erjavčeva ulica lia, ooStnl predal 139 — Telefon uprave 23-671 — 

Čekovni račun: 6M-»T«-137 
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174. 

175 

176. 

177. 

178. 

179. 
180. 

181. 
182. 
183. 
184. 

Odlok o določitvi delovnega področja odborov in komisij ter 
o organizaciji administracije Izvršnega »veta Ljudske skup- 
ščine LRS. 
Uredba o razširitvi In preimenovanju samostojne agronomske 
in gozdarske fakultete v Ljubljani. 

Odloki  ljudskih odborov: . 
Odlok o obveznem fluorografiranju (rentgenskem slikanju) pre- 
bivalstva okraja Kočevje. 
Odlok o  delitvi  sklada za   vzdrževanje  hiš  v okraju   Kranj. 
Odlok o prepovedi točenja alkoholnih pijač mladini do 18. leto 
na območju okraja Kranj. 
Odlok o začasni prepovedi graditve objektov v območju jezera 
pri Medvodah. 
Odlok o kategorizaciji cest III. reda na območju okraja Ljub- 
ljana okolica. 
Odlok o dajanju poslovnih prostorov v najem na območju 
okraja Maribor okolica. 
Odlok o razveljavitvi odloka OLO Maribor okolica o nazivih 
In plačah  v logarski službi. 
Odlok o razveljavitvi odloka OLO Maribor okolica o odva 
janju zakupnine Gostinskemu združenju. 
Odlok o določitvi cest III. reda na območju okraja Novo mesto 
Odlok o kategorizaciji cest • reda na območju okraja Po 
stojna. 
Odlok o dodelitvi sklada za vzdrževanje hiš v okraju Postojnu 
Odlok o zatiranju koloradskega hroača v okraju Postojna. 
Odlok o potrditvi zaključnega računa okraja Ptuj za leto 1951. 
Odlok o kategorizaciji cest III. teda v okraju Slovenj Gradec. 

185. Odlok o kategorizaciji cest 111.  reda  t okraju Šoštanj. 
186. Odlok o  delitvi  sredstev  sklada  za   vzdrževanje hiš  v   okraju 

Šoštanj. 
187. Odlok o dajanju    poslovnih    prostorov    v    najem    na   območju 

mestne občine Bled. 
188. Odtok o hišnem  redu  na območju mestne občine Bled. 
189. Odlok o komunalni   ureditvi   in  zunanjem  licu  Bleda. 
190. Odlok o obveznem uničevanju plevela na območju mesta Celja. 
191. Odlok o prepovedi  reje živali v središču Celja. 
192. Odlok o varstvu  higiene m estetske podobe Celja. 
195. Odlok o odvozu  smeti  iz središča  mesta  Celje. 
194. Odlok o vzdrževanju «nage, javnega  reda in miru v Celju. 
195 Odlok o tuberkulinizaciji goveje živine na območju mesta Celja. 
196 Odlok o delitvi   sredstev   sklada   za   vzdrževanje   hiš   v   mestu 

Celju. 
197. Odlok o razpisu nadomestnih  volitev  v 5. volilni enoti v Celju. 
198. Odlok o dajanju    poslovnih    prostorov    v    najem    na   območju 

mestne občine Celje 
199. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o vzdrževanja jav- 

nega reda in miru v Kamniku. 
200. Odlok o dajanju    poslovDih    prostorov    t    uajem    na   območju 

mestne občine Kamnik 
!01   Odlok o spremembi   m   dopolnitvi  odloka  o   vzdrževanju   *uage 

in kulturnega lica v mestni občini Nova Gorica. 
'02   Odlok o dajanju  poslovnih  prostorov  v  najem  na območju  No- 

vega mesta. 
Popravek odloka o obratovalnem  času  trgovskih,  gostinskih  in 
obrtnih  obratov  v  okraju  Sežana. 

68 

Dokler ne bo tzdana uredba o organizaciji in 
delu Izvršnega sveta LRS, izdaja Izvršni svet Ljud- 
ske skupščine Ljudske republike Slovenije na podla- 

gi prvega odstavka 74. člena ustavnega zakona o te- 
meljih družbene in politične ureditve in o organili 
oblasti Ljudske republike Slovenije 

ODLOK 
o  začasni določitvi   delovnega   področja   odborov   in    komisij ter o organizaciji administracije Izvršnega 

sveta Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

I. Odbori Izvršnega sveta 

1. Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske repu- 
blike Slovenije ima  tele odbore; 

a) koordinacijski odbor, 
b) odbor za notranjo politiko, 
c) odbor za gospodarstvo, 
č) odbor za proračunska vprašanja, 
d) odbor za kulturno-prosvetna vprašanja, 
e) odbor za socialno in zdravstveno politiko, 
f) odbor za vprašanja Ijtfdske, oblasti in družbe- 

nega upravljanja. 

2. Koordinacijski odbor sestavljajo predsednik, 
podpredsedniki In sekretar Izvršnega sveta ter pred- 
sedniki odborov. 

Koordinacijski odbor pripravlja seje Izvršnega 
sveta, predlaga njihov dnevni red, izdaja v nujnih 
primerih v imenu Izvršnega sveta odloke in odločbe, 
sklepa o organizacijskih  ukrepih  za izvedbo držav- 

nega in družbenega sistema, daje pritrditev k aktom 
odborov sveta, za katere je s tem odlokom tako do- 
ločeno, obravnava pripombo k osnutkom predpisov, 
ki jih pretresa Izvršni svet, in jih predloži na sejo 
sveta. 

3. Odbori pod b) do f) iz 1. točke tega odloka oprav- 
ljajo vsak v svojem delovnem področju tele zadeve: 

proučujejo vprašanja iz pristojnosti Izvršnega sve- 
ta in jih s svojim predlogom predložijo svetu v pre- 
tres in odločitev; 

skrbijo za organizacijo izvedbe zakonov in drugih 
aktov zvezne in republiške ljudske skupščine ter 
predpisov in drugih aktov zveznega in republiškega 
izvršnega sveta; 

sklepajo o ukrepih za izvrševanje uredb in dru- 
gih predpisov Izvršnega sveta in o ukrepih za izvrše- 
vanje zakonov, za katere jo pooblaščen svet, in izda- 
jajo v imenu Izvršnega sveta v sporazumu s koordi- 
nacijskim odborom odloke in uavodila o vprašanjih, 
ki so večjega pomena; 
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razveljavljajo ali odpravljajo v sporazumu s ko- 
ordinacijskim odborom akte republiških upravnih or- 
ganov, izdane izven upravnega postopka, ki so v 
nasprotju z zveznimi ali republiškimi zakoni ali s 
predpisi zveznega ali republiškega izvršnega* sveta 
ali s predpisi zveznih upravnih organov; » 

nadzorujejo v mejah zakona zakonitost dela Ijud- 
sk.h odborov; odločajo o ugovorih, ki jih za varstvo 
svojih samoupravnih pravic podajo ljudski odbori 
zoper akte republiških upravnih organov, občinski 
ljudski odbori pa tudi zoper akte okrajnih ljudskih 
odborov; 

dajejo pritrditev k pravilnikom fn odredbam, ki 
jih izdajajo državni sekretarji in voditelji drugih 
samostojnih republiških upravnih organov, za ka- 
tere se zahteva pritrditev Izvršnega sveta; 

izdajajo konkretne odločbe iz pristojnosti Izvrš- 
nega sveta, kolikor ne spada to v delovno področje 
komisij ali podpredsednikov Izvršnega sveta, in odloč- 
be o delitvi kreditov, ki so z republiškim proraču- 
nom določeni za podpore in subvencije; 

nadzorujejo delo samostojnih republiških uprav, 
upravnih zavodov in drugih samostojnih zavodov, ki 
niso pod nadzorstvom državnih sekretariatov, 

4. Odbor za notranjo politiko opravlja poleg zadev 
iz 3. točke tega odloka še tele zadeve: 

proučuje probleme notranje politike in predlaga 
Izvršnemu svetu predpise in ukrepe, ki so potrebni na 
tem področju; 

proučuje organizacijo in delovanje državne upra- 
ve in daje priporočila za vskladitev dela organov 
državne uprave s splošnimi koristmi republike; 

proučuje vpliv gospodarskih, socialnih, prosvet- 
nih in drugih ukrepov na splošno politično stanje v 
republiki in daje v zvezi s tem predloge drugim od- 
borom Izvršnega sveta; 

proučuje vprašanja o zatiranju kriminalnosti in 
prekrškov, vprašanja s področja državne varnosti in 
vzdrževanja reda in vprašanja v zvezi z delom uprav- 
nih organov in javnega tožilstva na teh področjih ter 
izdaja konkretne ukrepe Iz pristojnost} Izvršnega 
sveta na teh področjih; 

proučuje probleme v zvezi z delom sodišč in daje 
organom pravosodne uprave priporočila v zvezi z or- 
ganizacijo in poslovanjem sodišč. 

5. Odbor za gospodarstvo opravlja poleg zadev Iz 
5. točke tega odloka tudi še tele zadeve: 

odloča o konkretnih gospodarskih upravnih ukre 
pih iz pristojnosti Izvršnega sveta; 

odloča o ukrepih za izvajanje kreditne politike 
v mejah, ki jih je določil družbeni plan ali Izvršni 
svet; 

razpolaga s proračunsko rezervo, tìoloceno za go- 
spodarske potrebe; 

razpolaga na podlagi družbenega plana in smer- 
nic sveta z delom centralnega deviznega sklada, ki je 
dodeljen republiki; 

odloča o operativnih ukrepih v uvozni in Izvozni 
politiki; 

odloča o operativnih ukrepih za zagotovitev pre- 
hrane prebivalstva; 

daje pritrditev k odlokom ljudskih odborov, S 
katerimi se predpisujejo takse • prometni davek; 

obravnava predloge za ustanovitev, /.družitev ali 
ukinitev podjetij in jih s svojim mnenjem predloži Iz- 
vršnemu svetu; 

imenuje tn razrešuje direktorje gospodarskih or- 
ganizacij, ki so pod nadzorstvom republiških gospo- 
darskih upravnih organov; 

predlaga Izvršnemu svetu spremembo stopenj 
akumulacije skladov in odloča o delu akumulacije, ki 
ga morajo gospodarske organizacije obvezno vlagati 
v posamezne sklade, ustanovljene z zakonom ali 
uredbo; 

nadzoruje delo republiških gospodarskih upravnih 
organov in proučuje vprašanja s področja samouprave 
proizvajalcev ter predlaga Izvršnemu svetu potrebne 
ukrepe. 

6. Odbor za proračunska vprašanja opravlja poleg 
zadev Iz 3. to'čke tega odloka tudi še tele zadeve: 

skrbi za pripravo osnutka republiškega proračuna 
in ga predlaga svetu; 

predlaga svetu tromesečne proračunske načrte po 
republiškem proračunu; 

ukrepa, kar je potrebno v zvezi s proračunskimi 
izdatki, če dohodki neenakomerno pritekajo, in nad- 
zoruje Izvrševanje republiškega proračuna; 

proučuje proračunska vprašanja in obremenitev 
gospodarstva za potrebe vseh proračunov, spremlja 
realizacijo vseh proračunov in porabo proračunskih 
sredstev ter predlaga svetu predpise in ukrepe, ki so 
potrebni v zvezi s tem; 

daje svojo pritrditev k osnutkom predpisov In 
odločb republiških organov glede angažiranja finanč- 
nih sredstev, ki niso predvidena v proračunu; 

določa v sporazumu z odborom za gospodarstvo 
kvoto deviznih sredstev za neblagovna In blagovna 
plačila vseh državnih organov in proračunskih za- 
vodov; 

odloča v mejah veljavnih predpisov v sporazumu 
z odborom za gospodarstvo o ukrepih za redno in pra- 
vilno plačevanje proračunskih dohodkov republiškega 
proračuna; 

skrbi za kontrolo, ali se dotacije, ki jih določa 
republiški proračun za samoupravne zavode ter go- 
spodarske in družbene organizacije rabijo za to, za 
kar so namenjene, in nastopa v mejah veljavnih pred- 
pisov s konkretnimi ukrepi glede porabe takih 
dotacij; 

skrbi za varčevanje s proračunskimi sredstvi. 

7. Odbor za kulturno-prosvetna vprašanja oprav- 
lja poleg zadev iz 3. točke tega odloka še tele zadeve: 

proučuje probleme prosvetno In kulturne politike 
v republiki in daje priporočila za delo kulturnih, 
znanstvenih in prosvetnih zavodov, ki so splošnega 
pomena za republiko; 

proučuje vprašanja samouprave na področju pro- 
svete in kulture, skrbi za učvrstitev samoupravnosti 
na tem področju !n predlaga Izvršnemu svetu potreb- 
ne ukrepe; 

proučuje vprašanja enotnega šolskega sistema in 
pouka. 
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*. (Jdbor za socialno in zdravstveno politiko oprav- 
lja poleg zadev iz 3. točke tega odloka se tele zadeve: 

proučuje probleme socialne In zdravstvene poli- 
tike v republik: jn <]aje priporočila za delo zdrav- 
stvenih in socialnih ustanov, ki so splošnega pomena 
za republiko; 

proučuje vprušanja samouprave na področju so- 
cialne in zdravstvene politike, skrbi za učvrstitev sa- 
moupravnosti na tem področju in predlaga Izvršnemu 
svetu  potrebne ukrepe; 

proučuje vprašanja o varstvu oseb v delovnem 
razmerju in zaposlitve delovnih ljudi; 

proučuje vprašanja socialnega zavarovanja; 
odloča v skladu z veljavnimi predpisi o konkret- 

nih ukrepih na področju zdravstva, za katere je pri- 
stojen Izvršni svet. 

4. Odbor za vprašanja ljudske oblasti in družbe- 
nega upravljanja opravlja poleg zadev iz 3. točke 
tega odloka še tele zadeve: 

proučuje vprašanja samouprave v občinah, me- 
stih in okrajih, samouprave proizvajalcev v gospodar- 
stvu ter družbenega upravljanja na prosvetnem, kul- 
turnem in socialnem področju; 

pripravlja predloge ukrepov za varstvo in razvoj 
te samouprave In daje priporočila za delo njenih or- 
ganov. 

II. Komisije Izvršnega sveta 

10. Izvršni svet trna tele komisije: 

a) komisijo za pomilostitve, 
b) komisijo za administrativne zadeve, 
c) personalno komisijo, 
č) komisijo za računsko kontrolo. 

11. V delovno področje komisije za pomilostitve 
spadajo tele zadeve:. 

pripravlja in predlaga svetu predloge zakonov 
o amnestiji; 

daje Izvršnemu svetu predloge za skupinske po- 
milostitve in za posamezne pomilostitve od smrtne 
kazni ali kazni dosmrtnega zapora; 

odloča o posameznih pomilostitvah v soglasju s 
predsednikom Izvršnega sveta. 

12. V delovno področje komisije za administrativ- 
ne zadeve spadajo tele zadeve: 

odloča o prošnjah  in pritožbah,  naslovljenih  na. 
Izvršni svet, za katere niso pristojni upravni organi 
ali sodišča; 

odloča o pritožbah zoper odločbe, ki jih izdajo na 
prvi stopnji v upravnem postopku državni sekreta- 
riati ali drugi samostojni upravni organi, kadar dolo- 
čajo predpisi možnost pritožbe; 

izdaja odločbe o izrednih podporah in Izrednih po- 
kojninah iz republiškega proračuna; 

odloča o oprostitvah plačila odškodnine ali o od- 
stopu od izterjanja odškodnine, ki naj bi jo plačali 
državni uslužbenci, kolikor je po veljavnih predpisih 
pristojen Izvršni svet; 

odloča o zahtevku žo varstvo zakonitosti zoper 
uravnomočne  odločbe  višjega  disciplinskega  sodišča. 

13. V delovno področje personalne komisije spa- 
dajo  tele zadeve: 

izdaja odločbe in daje pritrditev k odločbam o 
uslužbenskih razmerjih, za kar so do sedaj bili pri- 
stojni komisija vlade LRS, ustanovljena na podlagi 
42. člena temeljne uredbe o nazivih in plačah usluž- 
bencev državnih organov, ter drugi njeni organi. 

14. V delovno področje komisije za računsko kon- 
trolo spadajo tele zadeve: 

nadzoruje izvrševanje republiškega proračuna; 
obravnava osnutek republiškega zaključnega ra- 

čunu in ga pošlje s svojim poročilom Izvršnemu svetu; 
opravlja anketne preglede računskega poslovanja 

republiških organov in zavodov; 

nadzoruje porabo sredstev splošnih družbenih 
skladov in porabo sredstev, ki so bila dana kot dota- 
cije samoupravnim zavodom, gospodarskim in družbe- 
nim organizacijam ter ljudskim odborom. 

•. Delo odborov in komisij 

15. Odbori in komisije delajo na sejah. 

Predsednik odbora oziroma komisije skrbi za pri- 
pravo sej, jih sklicuje in vodi ter skrbi za izvršitev 
sklepov. 

če je predsednik zadržan, ga nadomestuje eden 
izmed članov odbora oziroma komisije, ki ga določi 
odbor oziroma komisija. 

16. Odbori in komisije sklepajo veljavno z večino 
glasov navzočih članov. 

Če pri sklepanju o določenem vprašanju ni bilo 
doseženo soglasje med člani, mora predsednik odbora 
oziroma komisije na zahtevo posameznega člana ali, 
če sam misli, da je to potrebno, poslati o tem poročilo 
Izvršnemu svetu, 

17. Vsak član Izvršnega sveta lahko prisostvuje 
sejam odborov in komisij In sproži na njih posamezna 
vprašanja iz njihove pristojnosti. 

18. Odbor oziroma komisija lahko kliče na svoje 
seje državne sekretarje, sekretarja za zakonodajne 
zadeve, podsekretarje, druge vodilne uslužbence in 
strokovnjake, da dajo pojasnila o posameznih vpra- 
šanjih. 

19. Odločbe in druge pravne akte, ki jih na pod- 
lagi pooblastila iž tega odloka samostojno izdaja od- 
bor oziroma komisija, podpisuje predsednik odbora 
oziroma komisije, akte, ki jih odbor izdaja v imenu 
Izvršnega sveta v sporazumu s koordinacijskim od- 
borom, pa podpisuje predsednik Izvršnega sveta. 

20. Vsak 'član Izvršnega sveta lahko zahteva, da 
se vprašanja, o katerih je odločil odbor oziroma komi- 
sija, obravnavajo na seji sveta; prav tako lahko pred- 
laga spremembo akta, ki ga je odbor oziroma komi- 
sija izdala izven upravnega postopka. 

21. Odbori in komisije poročajo o svojih sklepih 
In   odločbah   Izvršnemu   svetu   po  sekretarju   sveta. 

22. O sejah odborov in komisij se piše zapisnik; 
vanj se vpisujejo sprejeti sklepi. 

Zapisnik podpiše predsednik oziroma član odbore 
uli komisije, ki je vodil sejo. 
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IV. Organizacija in delo administracije 
Izvršnega sveta 

23. Administrativne zadeve Izvršnega sveta 
opravljajo: 

a) sekretariat za zakonodajne zadeve, 
b) kabineti predsednika in podpredsednikov lz- 

yrânega sveta ter predsednikov odborov. 
c) urad sekretarja Izvršnega sveta, 
č) oddelek za računsko kontrolo, 
d) oddelek za pomilostitve, 
e) oddelek za administrativne zadev. 
f) oddelek za personalne zadeve, 
g) obči oddelek, 
h) oddelek za narodno obrambo. 

24. Sekretariat za zakonodajne zadeve ,.nl, nje 
gov sekretar; za delo sekretariata je odgovoren poob- 
laščenemu podpredsedniku in sekretarju Izvršnega 
sveta. 

Sekretariat ima lahko oddelke; uslužbenci sekre- 
tariata so za svoje delo odgovorni sekretarju. 

25. Na čelu kabineta je šef kabineta, ki je lahko 
v položaju državnega podsekretarja. 

26. Urad sekretarja Izvršnega sveta vodi usluž- 
benec, ki je v položaju državnega podsekretarja. 

Na čelu samostojnih oddelkov so načelniki; za 
svoje delo odgovarjajo odboru oziroma komisiji in pa 
sekretarju Izvršnega sveta. 

27. Sekretar Izvršnega sveta določi delovno pod- 
ročje za posamezne organizacijske enote administra- 
cije Izvršnega sveta. 

Sekretar Izvršnega sveta lahko v sporazumu s ti- 
stim podpredsednikom, ki ga za to določi Izvršni svet, 
združi ali odpravi posamezne oddelke ali ustanovi 
nove oddelke. 

28. Sekretar sveta odloča o uslužbenskih razmerjih 
uslužbencev administracije Izvršnega sveta, razen 
uslužbencev, ki jih postavlja Izvršni svet, kakor tudi 
o delovnih razmerjih delavcev, zaposlenih v admini- 
straciji Izvršnega sveta. 

Soglasje za postavitev uslužbencev 1. vrste daje 
tisti podpredsednik sveta, ki ga za to določi Izvršni 
svet. 

Za uslužbence sekretariatu /.a zakonodajne zadeve 
izdaja odločbe sekretar svetu na predlog sekretarja 
za zakonodajne zadeve. 

29. la odlok velja takoj. 
Št. Ü-4V53 
Ljubljana, dne 26. maja  1953. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske rcpnhlike Slovenije 

Predsednik: 
Miha Marinko 1. r. 

69. 

Na podlagi 8, člena zakona o ureditvi visokega 
šolstva v Ljudski republiki Sloveniji izdaja Izvršni 
svet Ljudske skupščine Ljudske  republike Slovenije 

UREDBO 
o razširitvi in preimenovanju samostojne agronomske 

in gozdarske fakultete v Ljubljani 

1. člen 

Samostojna agronomska in gozdarska fasuheta v 
Ljubljani, ki je bila ustanovljena z uredbo o ustano- 
vitvi, ureditvi in delu samostojne agronomske in go- 
zdarske fakultete v Ljubljani (Uradni list LRS, št. 
39-247/49) se preimenuje v Samostojno fakulteto za 
agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo v Ljubljani. 
Fakulteta ima 3 oddelke: agronomski, gozdarski in 
veterinarski oddelek. 

2. Člen 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRSc 

St. 634/5-53 
Ljubljana, dne 12. junija 1953. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Miha Marinko 1. r. 
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Odloki ljudskih odborov 
171. 

Na podlagi 15. in 108. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih je okrajni ljudski odbor Kočevje 
na seji okrajnega zbora dne 1. junija 1953 sprejel tale 

ODLOK 
o obveznem fluorografiranju  (rentgenskem slikanju) 

prebivalstva 

1. člen 

Zaradi izpolnitve zdravstvenih nalog, ki jih ima 
država v svoji skrbi za socialističnega človeka, in da 
bi se ugotovilo zdravstveno stanje prebivalstva ter 
umrljivost zaradi pljučne tuberkuloze kakor tudi da 
bi se mogli izvršiti zdravstveni ukrepi za omejitev 
tuberkuloznih obolenj, se izvrši v okraju Kočevje ob- 
vezno fluorografiranje (rentgensko slikanje) pre- 
bivalstva. 

2. člen 

Vsi prebivalci okraja Kočevje, ki so dopolnili 
14 leto starosti, se morajo določenega dne in ob do- 
ločeni uri zglasiti na fluorografskih bazah, kjer se bo 
opravilo fluorografiranje po načrtu, ki ga bo sestavil 
svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko okraj- 
nega ljudskega odbora. 

3. člen 

Obvezno fluorografiranje se bo opravilo v juliju 
1953 in bo trajalo predvidoma en mesec. 

4. člen 

Svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
^rajnega ljudskega odbora je pooblaščen, da izda 
natančnejša navodila In napotila za uspešno izvedbo 
fluorografiranja in da nadzira vse priprave v zvezi s 
tem delom. 

5. (člen 

KrSitve tega odloka se kaznujejo z denarno kazni 
jo do 3000 din. 

6. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«, objaviti pa se mora v lokalnem časopisu in na 
razglasnih deskah vseb ljudskih odborov okraja Ko- 
čevje. 

Št. 682/1-53 
Kočevje, dne 1. junija 1933. 

Predsednik OLO: 
Janez Pirnat L r. 

172. 

pri popravilih svojih hiš 80 % vplačanih zneskov, 20 % 
tega prispevka pa lahko uporabijo občinski ljudski 
odbori za vzdrževanje in graditev stanovanjskih hiš 
na svojem območju. 

2. člen 

Svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 
Kranj se pooblašča, da izda odredbo za izvrševanje 
tega odloka. 

3. člen 

Doloibe tega odloka ne veljajo za območje ljud- 
skih odborov mestnih občin Kranj, Tržič in Škofja 
Loka. 

4. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v VUradncra 
listu LRS«. 

Okrajni ljudski odbor Kranj je na podlagi dru- 
gega odstavka 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih in v zvezi z uredbo o delitvi sklada za vzdr- 
ževanje hiš (Uradni list LRS, Št. 12-68/1953) na seji 
obeh zborov dne 29. maja 1953 sprejel 

ODLOK 
o delitvi sklada za vzdrževanje hiš 

1   člen 

Od prispevka, vplačanega v sklad za vzdrževanje 
hiš, lahko hišni lastniki uporabijo za kritje stroškov 

Št. 4098/1-53 
Kranj, dne 29. maja 1953. 

Podpredsednik OLO: 
Dušan Horjak 1. r. 

173. 

Okrajni ljudski odbor Kranj je na podlagi dru- 
gega odstavka 15. člena in i. točke 69. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list-LRS, št. 19-89/ 
'Z), in v zvezi z 8. členom zakona o prekrških zoper 
(avni red in mir (Uradni list LRS, št. 16-88/49 in št. 40- 
184/51) in s 3. in 8. členom temeljnega zakona o pre- 
krških (Uradni list FLRJ, št. 46-428/51) na seji okraj- 
nega zbora dne 29. maja 1953 sprejel 

ODLOK 
o prepovedi točenja alkoholnih pijač mladini 

do 18. leta 

1. člen 

Prepoveduje se točiti v javnih lokalih in na pri- 
reditvah alkoholne pijače mladini do 18. leta. 

2. člen 

Ta odlok mora biti razobešen v vsakem gostin- 
skem obratu na vidnem mestu. 

3. čleD 

Kršilci i. in 2. člena tega odloka se kaznujejo z 
denarno kaznijo do 3000 dinarjev. 

4. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati 
odlok okrajnega ljudskega odbora Kranj z dne 22. T. 
1947 o prepovedi točenja pijač. 

5. člen 

Ta odlok velja za območje ljudskih odborov mest- 
nih občin Kranj, Tržič in škofja Loka dotlej, dokler 
le-ti samostojno s svojimi predpisi ne urede tega 
vprašanja. 
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6. člen 

Odlok  velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

št. 2482/1-53 
Kranj, dne 29. maja 1953. 

Podpredsednik OLO: 
Dušan Horjak 1. r. 

174. 

Na podlagi 1. odst 15. člena in 108. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 
19-89/52) in v zvezi z 8. členom temeljnega zakona o 
prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46-428/51) je okrajni 
l:udski odbor Ljubljana okolica na seji okrajnega 
zbora dne 25. aprila 1953 sprejel 

ODLOK 
o začasni  prepovedi   graditve   objektov   v  območju 

bodočega jezera na območju občine Medvode 

i: člen 

Prepoveduje se graditev objektov do izdelave do- 
končnega zazidalnega načrta v območju bodočega 
jezera na tehle zemljiščih, ležečih: 

a) v katastralni občini Zbilje: 
parc, št.: 588, 391, 393, 396, 397, 400, 401, 405, 406, 412, 

413/1, 413/2, 417/1, 418/3, 387, 386, 385, 384, 392, • 
383, 376/1, 376/2, 382, 375, 381, 380, 379, 378, 
377, 373, 374, 371, 370/1, 370/2, 370/3, 370/4, 370/5, 
117, 116, 21, 32, 33/1, 118, 119, 120, 121, 122, 
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 
133, 114/2, 115/1, 114/1, 20, 22, 31, 34, 33/2, 23/2, 
30, 35, 23/1, 18, 112, 113, 135, 134, 136, 145/2, 
145/1, 146, 147, 148, 149. 150, 151, 152, 107, 108, 
110, 111, 137, 143, 144, 138, 139, 140. 142, 141, 
158, 157/2, 157/1, 153, 161, 160, 159, 155, 
154, 106, 105, 162, 163/2, 163/1, 15, 11/1, 9/1, 6, 
5/1, 13, 12, 103, 4, 5, 104, 100, 101, 97, 93, 99, 
96/2, 96/1, 95, 176, 175, 177, 179, 180, 181, 182, 
183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 
193, 194, .195, 196, 197, 198, 105, 106, 172, 171, 
170, 169, 174, 173, 168, 166/1, 165, 164, 167/1, 
167/2, 166/2, 87/2, 91, 92, 90, 93, 94, 199, 200, 
201, 202, 203, 204, 205, 207, 206, 208, 209, 210, 
211/1, 211/2, 212/1, 214, 216/1, 216/2 in 216/3; 
b) v katastralni občini Medvode: 

pare. št.- 44/1, 43, 281/1, 281/2, 282, 284, 283/1, 283/2, 
288/1, 287, 279, 280, 294, 293/1, 293/2, 297, 298, 
301, 302/1, 320/2, 310/5, 309, 310/1 810/2, 310/3, 
310/4, 311/1, 311/2, 314, 40, 41/1 in 41/2; 
c) v katastralni občini Zg. Pirnlče: 

part, st.: 857, 838, 836, 899, 839, 840, 940/1, 940/2, 940/3, 
940/4,  940/5, 950/5,  939,  942,  946,  917, 914/1, 
914/2, 915, 909/1, 909/3, 910, 905/1, 907, 905/2, 
908, 906, 904/1, 904/2, 903/1, 903/2, 902/1, 902/2, 
901, 900, 899 In 898. 

Meja tega območja teče od tovarne >Donit« po 
občinski cesti do zvezne ceste, nato dalje do križišča 
pri gostišču Bohinjca Filipa, od tod po okrajni cesti 
do vasi Zbilje in dalje do križišča pri posestvu Je- 
zerska Jožefa, nakar zavije na okrajno cesto do zbilj- 
skega mostu Od tu teče meja dalje po «redi hriba 
Brezovec do obrežja reke Save in dalje do občinske 
ceste Tacen—Medvode s priključkom do tovarne »Do- 
nite. 

2. člen 

Skica območja iz 1. člena tega odloka je sestavni 
del odloka. 

3. člen 

Gospodarski svet «e pooblašča, da izd? po potrebi 
natančnejša navodila za izvajanje tega odloka. 

4. člen 

Ta odlok  velja takoj in se objavi v >Uradnem 
listu LRS«. 

Št. 815/2-53 
Ljubljana, dne 25. aprila 1953. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

175. 

Na podlagi 2. točke 1. odstavka odločbe o kate- 
gorizaciji cest II reda (Uradni list LRS, št. 40-185/51) 
ter 2. odstavka 64. člena in 96. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih izdaja okrajni ljudski odbor 
Ljubljana okolica na seji okrajnega zbora in zbora 
proizvajalcev dne 31   januarja 1933 

ODLOK 
o kategorizaciji cest III. reda 

na območju okraja Ljubljana okolic« 

1. člen 

Glede na gospodarski In prometni pomen za 
okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica se za javne 
ceste III. reda določijo ceste, naštete v priloženem 
seznamu, ki je sestavni del tega odloka. 

2. člen 

Občinski ljudski odbori in ljudski odbori mest- 
nih občin morajo v enem mesecu po uveljavitvi tega 
odloka določiti ceste IV. reda proti potrditvi okraj- 
nega ljudskega odbora. 

3. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

Št. VII-160/1-1953 
Ljubljana   dne  >1   januarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

Ta odlok je bil potrjen z odločbo Izvršnega sveta 
z dne 30. maja 1953, št. 167/2-53. 

Seznam cest III. reda 
na območju okraja Ljubljana okolica 

(v oklepaju OLO ozir. MLO, na katerega cesta mejl)r 

Št. Dolžina v km in m 
ceste               lme (smer) ceste od  - do - skupaj 
1022 Idrija - Dole -Trate -Žibrše- 

Ceste (TolminJ 12,000—20,000— 8.000 
1064 Godovič -Veharše -Zavratec 

(Gorica) 5,000- 7,000- 2.000 
1171 Logatec - Laze - Rakek    (Po- 

stojna) 0,000— 4,555- 4,555 
1178 Selšek - Otava- Rakitna   (Po 

stojna) 9,900—15,900— 6,000 
1201 Logatec-Rovte-?.in (Kranj) 0,000—16,550—16,550 
1202 Rovte-Smrečje-Suhi dol 0,000-11,753—11.75' 
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St 
ceste 1•• (smer) ceste 

1203 Stara Vrhnika-Rovto 
1204 Stara  Vrhnika • Podlipa - 

Smrečje 
1205 Vranika-Lugaiec (stara cesta) 
1206 Verd-Pokojišče 
1207 Vrhnika • iiorovmca-Podpeč- 

Skofljica 
12Ü3 Vrhnika-Horjul-Ljubljanica 
1209 Drenov grič-Zaklanec-Dvor 
1210 Polhov Gradec-c'rm vrh 
12U Dobrova-HoriuJ 
1212 Podsmreka-LSobrova 
1213 št. Vid-Dobrovt  (Ljubljana 

mesto) 
1214 Vič-Vnun|c  gorice (Ljublja- 

na mesto) 
1215 Črna vas-Podpef (Ljubljana 

mesto) 
1216 Brezovica • Notranje   gorice- 

Podpeč 
1217 Log-Notraiije gorice 
1218 Log - Bevke - Sinja monca 

(Ljubljana mesto) 
1219 Ljubljana-Ig 
1220 tg-Rakltnc 
1221 Ig-Golo 
1222 Ig-Turjak • odcepom na Pi- 

javo gorico 

1223 Grosuplje - Ponova  vas • 
Turjak (Kočevje) 

1224 Mlačevo - Zdenska   vas   (Ko- 
čCVTC) 

1225 Stična - Krka - Ražčica - Rob 
,      (Kočevje) 
12% stična - Griže 
122? št. Vid-Dob-Radohova vas 
1228 Pluska-šmartno 
1229 krožna cesta v Višnji gort 
1230 Cokava-Polica-Višnja  gora 
1231 Grosuplje-Stara cesta 
1232 Šmarje- Llpoglav (Ljubljana 

mesto) 
1233 Mirna-Tihahoj-Moravče  (No- 

vo mesto) 
1234 Sava-Polšnik-Preska-Brezje- 

Orešje (Trbovlje) 

1235 Breg-Selea 
1236 Litija-Šmartno 
1237 Liti ja-Zavrstnik 
1238 Ljubljana-Besnica-Šmartno 
1239 Litija - Ponovtče - Sava 
1240 Ljubljana - Laze - Jevnica • 

Kresnice • Litija (Ljubljana 
mesto) 

1241 Hotič-Vače-Trata 
1242 Lukovica-Moravče-Vače 
1243 Želodnik - Moravče - Peče - 

Dolžina v km in m 
od  — do — skupaj 

0,000—14,150—14,150 

0,000—13,350—13,350 
0,000— 7,820— 7,820 
0,000—11.800—11,800 

0,000—31,070—31,070 
0,000-15,500-15,500 
0,000—10,176-10,176 
0,000—12,490—12,490 
0,000—11,200-11,200 
0,000— 2,800— 2,800 

5,400— 7,140— 7.140 

2,875— 6,738— 6363 

6,940- 8.940—  2,000 

0,000— 7,016— 7,016 
0.000— 3,935— 3,935 

0,000— 7,158— 7,158 
6,000—11,022— 5,022 
0,000—20,890—20,890 
0.000—13,500—13,500 

0,000— 8,569— 8,569 
0.000— 1.871— 1,871 

0.000—13,080--13.080 

0,000— 8,400— 8.400 

0,000- 
0,000- 
0,000- 
0,000- 
0,000- 
0,000- 
0.000- 

- 9,300— 9,300 
- 2,000— 2,000 
- 8,050— 8,050 
-15,000—15,000 
- 1,290— 1,290 
-11,290—11,290 
- 0,800— 0,800 

0,000— 7,920— 7,920 

6,300—11,650— 5,350 

0,000- 
14,410- 
0,000- 
0,000- 
0,000- 

16,238- 
0,000- 

- 1,310— 1,310 
-17,610— 5,200 
- 3,285- 3,285 
- 1,880— 1,880 
- 1,300— 1,300 
-35,230—18,992 
- 7,000— 7,000 

Izlake (Trbovlje) 
1244 Kamnik-Motnik-Ločica (Ce- 

lje okolica) 
1245 Stahovica-Kamniška Bistrica 
1246 št. Vid-Brdo,Zlato polje 
1247 Stob -Domžale -V- (biv   zv. 

cesta) 
1248 Vir-Dol 
1249 Dob-Radomlje-Duplica " 
1250 Sv. Jakob-Domžale-Duplica 
1251 Mcngeš-Radomlje-Rova 
1252 Črnuče-Sv. Jakob 
1253 Mengeš-Bukovica-Vodlce 
1254 Mengeš - Moste - Komenda - 

Cerklje 
1255 Mengeš-Vodice-Prelog 

14,600—33,750—19,150 
0,000— 8,000— 8,000 
0,000—17,508—17,508 

0,000—22,236—22,236 

0,000—26,118—26,118 
0,000— 8,330- 8,330 
0,000— 8.500— 8,500 

0,000— 2,200—. 2,200 
0,000— 7,780— 7,780 
0,000— 6,333— 6,333 
0,000—12,827—12,827 
0,000— 4,514— 4,514 
0,000— 3,950— 3,950 
0,000— 7,442— 7,442 

0,000— 7,220- 7,220 
0,000- 4,055— 4.055 

ceste lme <smer> ceste 

1256 Tacen - Šmartno -Vodice • 
Cerklje (Ljubljana mesto) 

1257 Črnuče-Šmartno (Kranj) 
1258 Št. Vid - Tacen -Smlednik 

(Kranj) 
1259 vledvode-Mavčiče-Labore 

(Kranj) 
1260 Medvode-Sora-škofja Loka 

(Kranj) 

Dolžina v km in m 
od — do — skupaj 

3,024—10,750— 7,726 
0,000— 4,800— 4,800 

3,730— 6,713— 2,983 

0,000— 1,900— 1.900 

0,000— 4,660— 4,660 

Skupaj km   562.094 

176. 

JNa podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljudskih, 
odborih in 2. člena uredbe Zveznega izvršnega sveta 
o dajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list 
FLRJ, št. 12/1953) izdaja okrajni ljudski odbor Mari- 
bor okolica na predlog gospodarskega sveta okraja po 
sklepu IV. redne seje okrajnega zbora in zbora pro- 
izvajalcev dne 21 maja 1953 tale 

ODLOK 
o dajanju poslovnih prostorov v najem na območju 

okraja Maribor okolica 

1. člen 

•• območju okraja Maribor okolica se dajejo po- 
slovni prostori v najem izključno po predpisih tega 
odloka. 

2. člen 

Poslovni prostori se dajejo v najem na podlagi 
proste pogodbe med najemodajalcem in najemnikom. 

Najemne pogodbe, po katerih se dajejo poslovni 
prostori v najem po pogodbi med najemodajalcem in 
najemojemalcem, morajo biti sklenjene % pismeni 
obliki. En Izvod nove najemne pogodbe mora najemo- 
dajalec predložiti tajništvu občinskega ljudskega od- 
bora najpozneje 15 dni od dneva, ko je bila pogodba 
sklenjena. Prav tako pa se morajo predložiti tajništvu 
vse pogodbe, ki so bile sklenjene pred 1. aprilom 1953 
ali po tem času, najpozneje do 1. julija 1953. 

Najemodajalec in najemnik sporočita v 15 dneh 
občinskemu ljudskemu odboru, vsako spremembo 
glede višine najemnine za poslovne prostore. 

Občinski ljudski odbori morajo voditi preglede tf 
sklenjenih najemnih pogodbah in njihovih spremem- 
bah. 

3. člen 

Najemodajalec mora vso razliko med dosedanjo 
in zvišano najemnino poleg prispevka, ki ga mora pla- 
čevati v sklad za vzdrževanje hiš,po določbah uredbe 
o zvišanju najemnine za stanovanjske in poslovne 
prostore (uradni list FLRJ, št. 54/1952) odvesti v sklad 
za vzdrževanje biš. 

Za poslovne prostore, ki do uveljavitve te uredbe 
niso bili dani v najem, mora najemodajalec plačevati 
kot prispevek v sklad za vzdrževanje hiš znesek, ki 
ga določi pristojni občinski odbor. Pri določitvi tega 
zneska se vzame praviloma za merilo prispevek, ki se 
običajno plača za poslovne prostore v tistem kraju 
oziroma okolišu. 

' 4. člen 

Za poslovni prostor velja vsak prostor, ki se upo- 
rablja oziroma je zgrajen ali urejen za poslovanje 
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uradov,  ustanov in  podjetij, za izvrševanje obrti in 
drugih poklicev ali za skladišče. 

Za poslovne prostore se ue štejejo prostori, ki 
koristijo neposredno kmetijski proizvodnji. 

5. člen 

Će nastane glede vprašanj po 3 in 4. členu tegu 
odloka spor, izda pristojni občinski ljudski odbor 
pismeno odločbo, zoper katero je dopustna pritožba 
v 15 dneh na okrajni ljudski odbor, *- 

6. člen 

Kršitve predpisov tega odloka se kaznujejo po 4. 
Členu uredbe Zveznega izvršnega sveta o dajanju 
poslovnih prostorov v najem (Uradni list FLRJ, št. 
12/1933), 

7. člen 

I d odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«, vendar se uporabljajo njegove določbe glede 
najemnin za poslovne prostore od 1. aprila 1933 dalje. 

Za poslovne prostore, oddane v najem državnim 
organom, uradom ali zavodom ter predračunskim 
ustanovam s samostojnim finansiranjem, veljajo do- 
sedanji predpisi do konca proračunskega leta  1933. 

Öt. 1-4561/1-53 
Maribor, dne 21. maja 1933, 

Za predsednika OLO 
podpredsednik: 

Ing. Knrmclo Budihna 1.1. 

17?. 

Okrajni ljudski odbor Maribor okolica izdaja IIJ 
rV, redni seji obeh zborov dne 21. maja 1953 na pod- 
lagi 15. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih 

ODLOK 

o razveljavitvi odloka o nazivih in plačah 
v logarski službi 

1. člen 

Z uveljavitvijo pravilnika o nazivih in plačali 
uslužbencev pomožne tehnične gozdarske službe 
(Uradni list FLRJ, št, 35-416/52), ki ga je predpisal 
predsednik sveta za kmetijstvo tn gozdarstvo vlade 
FLRJ, je poslal odlok o nazivih in plačah v logarski 
službi, ki ga je sprejel okrajni ljudski odbop Maribor 
okolica na II. redni seji dne 24. maja 1952, brezpred- 
meten in se zato razveljavlja. 

2. člen 

Ta odlok velja takoj. 

Št. 1-4527/1 
Maribor, dne 21. maja 1953. 

Za predsednika OLu 
podpredsednik: 

In?  Karmelo Budihna 1. r. 

178. 

Na podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih je izdal okrajni ljudski odbor Maribor oko- 
lica na IV. redni seji obeh zborov dne 21. maja 1953 
tale 

ODLOK 

Razveljavlja se odlok okrajnega ljudskega odbora 
Maribor okolica o določitvi odvajanja zakupnine socia- 
lističnega zakupa gostinskih podjetij Gostinskemu 
združenju, št. 69/1-31 z dne 5. novembra 1951. 

Ta odlok velja takoj. 

Št. 1-4526/1-53 
Maribor, dne 21. maja 1953. 

Za  predsednika  OLO 
podpredsednik: 

Ing Karmelo Budihna 1. r. 

179. 

Okrajni ljudski odbor Novo mesto izdaja na pod- 
lagi 12., 15 in 64. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih v okviru odločbe o kategorizaciji javnih cest 
(Uradni list FLRJ, št. 2-10/51, in Uradni list LRS, št. 
40/51) na seji dne 3. decembra 1952 

ODLOK 
o določitvi cest lil. reda 

1. Za javne ceste III. reda se določijo ceste, na- 
štete v priloženem seznamu, ki je sestavni del tega 
odloka. 

2. V enem mesecu po razglasitvi cest III. reda mo- 
rajo občinski ljudski odbori določiti ceste IV. reda 
proti temu, da jih potrdi okrajni ljudski odbor. 

3. Ta odlok se predloži vladi Ljudske republike 
Slovenije, da ga potrdi, svojo veljavo pa dobi po 
potrditvi vlade LRS z dnem objave v >Uradnem listu 
f,RS<. 

St. 1-4860-1/1-52 
Novo mesto   dne 3. decembra 1952. 

Predsednik  OLO: 
Viktor Zupančič 1. r. 

Ta odlok je bil potrjen z odloîbo Izvršnegn sveta 
z dne 30. maja 1953, št. 1182/3-53. 

Seznam cest •. reda 
na območju okraja Novo mesto ) 

(v oklepaju okraj, na katerega cesta meji): 
** , Dolžina v km in m 

Ime (smer) ceste od _ do _ skupa, 
1233 Mirna - TihaJboj • Moravče 

(Ljubljana okolica) 0,000— 6,300- 6,300 
1224 Mlačevo-Zdenska vas-Struge- 

Smuka   (Ljubljana   okolica) 24,780—36,668—11,888 
1501 K.andlja-Laze-meja okraja 

proti Gabru (Črnomelj) 0,000—16,000—16,000 
1502 Toplice-Laze 0,000— 8,525— 8,525 
1503 Toplice-Podhosta 0,000— 2,517— 2,517 
1504 Valta vas-Toplice-Podturn 0,000— 6,152— 6,152 
1505 Bršljin-Straža 0,000— 8,190— 8,190 
1506 Črmošnjice-Dolž 0,000— 6,850- 6,850 
1507 Črmošnjice-Hrušica 0,000— 4,600— 4,600 
1508 Ratež-Briisnice-Gabrje-Mall 

Slatnik 0.000—13,940—13,940 
1509 ^entjernej-Stara   vas-Mokro 

polje 0,000— 7,614— 7,614 

St. 
ceste 
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St. 
ceste tme (smer) ceste 

1510 éentjernej-Pleterje 
1511 Šentjernej-Mršeča vas-meja 

okraja proti Raki (Krško) 
1512 Zbure - Škocijan • Stranje - 

Dobrava-šent jernej 
1513 Maharovec-Draga 
1514 škocijan - Bučka • Raka - 

Drnovo (Krško) 
1515 Novo mesto-Kronovo-Mršeča 

vas-meja okraja proti Ko- 
stanjevici (Krško) 

1516 Mokronog-šmarjeta-Kronovo 
1517 Mokronog-Trebelno-Amuška 

vas 
1518 Novo mesto-Hmeljnik 
1519 Mirna peč-Kal-DobrniČ 
1520 Mirna peč-kolodvor 
1521 Dol. Nemška vas-Poljane 
1522 Dol. Nemška vas - Rodine- 

Gomila 
1523 Bistrica - Gabrijele - meja 

okraja proti Krmelju (Krško) 
1524 2užemberk-zveza s cesto II. 

reda štev. 326 
1525 Mala Loka - šentlovrenc • 

Medvedjek 
1526 Trebnje-Račje selo-Sv.Urh- 

Sevnica 
192T Slovenska vas-šentrupert 
1528 Žužemberk-Sela Šumberk- 

Radohova vas 
1529 TTebča vas-Ajdovec in odcep 

proti Dvoru 
1530 Zagradec-Ambrus-Žvirče 
1581 Malkovec - Smedovščica 

(Krško) 
1532 Korenltka- Velika Loka-Ručje 

selo-Gomila 
1533 Šmarje-Vrhpolje 

Dolžina v km in m 
od  — do — skupaj 

0,000— 3,180— 3,180 

0,000— 5•60— 5,160 

0,000—11,934—11,954 
0,000— 3,370— 3,370 

0,000- 3,137— 3,137 

0,000—20,894—20,894 
0,000—17,628—17,628 

0,000— 9,147— 9,147 
0,000— 6,000— 6,000 
0,000—10,500—10,500 
0,000— 1,500— 1,500 
0,000— 5,596- 5,596 

0,000— 4,200— 4,200 

0,000— 4,000— 4,00(1 

0,000— 4,669— 4,669 

0,000— 4,293— 4,293 

0,000— 4,788— 4,788 
0,000— 4,250- 4.250 

0,000— 7,300- 7,30(1 

0,000 8,156— 8,15b 
0,000—11,087—11,08: 

3,000— 6,000—  >.000 

0,000— 9,745— 9,745 
0,000— 2,500— 2,500 

Skupaj km   258,630 

Seznam cest III. reda 
na območju okraja Postojni. 

(v oklepaju okraj,  na katerega cesta meji): 

Ime (smer) ceste 

160. 

Na podlagi 15. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in v 
zvezi z 2. točko odločbe o kategorizaciji cest II. reda 
(Uradni list LRS, št. 40-185/51) je okrajni ljudski 
odbor Postojna na predlog sveta za gospodo rstvo 
•«prejel 

ODLOK 
o kategorizaciji cest III. reda 

1. Zaradi lokalnega prometnega pomena za okraj 
Postojna oziroma za okraj Postojna in sosedne okraje 
se za javne ceste III. reda določajo ceste, navedene v 
priloženem seznamu, ki je sestavni del tega odloka. 

2. Ko ga potrdi vlada LRS, začne ta odlok veljati 
z dnem objave v »Uradnem listu LRSt 

UP-št. 1490-481/31-52 
Postojna, dne 23. decembra 1952. 

Predsednik OLO 
Miro Jelerčič 1. r 

Ta odlok je bil potrjen z odločbo Izvršnega sveta 
z dne 30. maja 1953, St. 155/3-53. 

St. 
ceste 
1108 Senožeče-Gabršče- Podvrem- 

ščica-Kol . 
U17 Harije -Tominja • Pregarje- 

Javorje-Obrovo (Sežana) 
1118 Ilirska Bistrica - Podgrad 

(Sežana) 
1151 Ilirska  Bistrica - Zabiče - 

Gamane 
1152 Zabiče-Rupa 
[153 Sušak-Lisac-meja LRH 
1154 Novokračine-Jelšane 
1155 Trnovo-Svinjičaki-Polica 
1156 Pudob- Leskova doItna-Ma- 

šunski Knežak 
1157 Št. Peter - Zagor je-Knežak- 

Uirska Bistrica 
1158 Zagorje - Bač. Knežak 
1159 Parje-Palčje 
1160 Radohova vas-Klenlk-Palčje- 

Jnršče 
1161 Nova Sušica - Dol. in Gor. 

Košana 
U62 Št- Peter-Trnje-Laze-Gor. Je- 

zero 
U63 Postojna- Debeli kamen -]a- 

vornik 
1164 Postojna-Prestranek 
i 165 Prestranek-Orehek-Hruševje 
1166 Razdrto-Ubeljsko-Strane 
1167 Tri hiše-Malo Ubeljsko 
1168 Vrhi-Bukovje 
(169 Kačja vas-Strmica-Landol- 

Hruševje 
1170 Postojna-Veliki Otok-Belska 

žaga 
1171 Logatec-Laze-Rakek (Ljub- 

ljana okolica) 
1172 Postojna-Ravbarkomanda- 

Unec 
1173 Cerknica-Begunje-Gajnarji- 

Sv. Vid 
1174 Velike Lašče'- Lužarji -Gra- 

hovo (Kočevje) 
1175 Studeno - Loški potok (Ko- 

čevje) 
1176 Grahovo - Žerovnica-Gor. Je- 

zero-Pudob 
1177 Nadlcsk-Stari trg 
1178 Selšček - Otave - Rakitna 

(Ljubljana okolica) 
1179 Klenik-Trnje 
1180 Nova vas-Nemška vas-Zakraj 
1181 Pudob-Viševek-Stari trg 
1182 Markovec-Vrhnika-Viševek 
1183 Cajnarji - Sv. Trojica-Ulaka- 

Velike Bloke-Nova vas 
11184 Jakš-Podtabor 
1185 Laze-Planina 

Dolžina v km in m 
od — do — skupaj 

12,200—22,000— 9,800 

0,000— 5,000— 5.000 

0,000— 6,500— 6,500 

0,000—22,000—22,000 
0,000— 9,500— 9,500 
0,000— 3,500— 3,500 
0,000— 3,500— 3,500 
0,000—32,000—32.000 

0,000—33,000—35.000 

0,000—16,700—16,700 
0,000— 4,200— 4,200 
0,000— 4,000— 4,000 

0,000—p 8,000— 8,000 

0,000— 4,500— 4.500 

0,000—28,720—28,720 

0,000—11,300—11,300 
0,000— 8,000— 8,000 
0,000— 8,200— 8,200 
0,000— 5,700— 5,700 
0,000— 2,300— 2,300 
0,000— 1,200— 1,200 

0,000—19,300—19,300 

0,000— 6,000— 6,000 

4,555—14,886—10,531 

0,000— 8,300— 8,300 

0,000—16,615—16,615 

12,505—25,225—12,720 

0,000— 3,589— 3,589 

0,000—11,993—11,993 
0,000— 1,000— 1.000 

0,000— 9,900— 9,900 
0,000— 1,000— 1,000 
0,000— 2,407— 2,407 
0,000— 3,227— 3,227 
0.000— 4,250— 4,250 

0,000—10,000—10,000 
0,000— 8,800— 8,800 
0,000— 3,420— 3,420 

Skupaj km   36B|472 
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181. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) 
ter t. ID 2. člena uredbe o delitvi sklada za vzdrževa- 
nje hiš (Uradni list FLRJ, št. 12/52) Izdaja okrajni 
ljudski odbor Postojna na četrti skupni seji obeh zbo- 
rov dne 27. maja 1953 

ODLOK 
o delitvi sklada za vzdrževanje hiš 

1. člen 

Prispevek v sklad za vzdrževanje hiš, ki ga vpla- 
čujejo hišni lastniki, lahko uporabijo hišni lastniki 
do 80% svojih vplačanih zneskov za kritje stroškov 
pri popravilih svojih hiš. 

20% vseh vplačanih prispevkov v klad za vzdr- 
ževanje hiš lahko uporabijo občinski ljudski odbori 
za vzdrževanje in zgraditev stanovanjskih hiš na svo- 
jem območju. 

2. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS<. 

St. 1218-7/20 
Postojna, dne 27. maja  1953. 

Podpredsednik OLO: 
Mirko Jelerčič 1. r. 

182 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih  iu 8. člena  temeljnega za 
kona o prekrških izdaja okrajni ljudski odbor Postoj 
na na skupni seji obeh zborov dne -.. maja 1933 

ODLOK 
o zatiranju koloradskega hrošča 

1. člen 

Lastniki, zakupniki in uživalci zemljišč, na ka- 
terih je posajen krompir (krompirišča), so dolžni po 
skrbeti, da se ta krompirišča od 15. aprila do 15. okto 
bra najmanj enkrat tedensko pregledajo, se ugo 
tovi, ali so napadena od koloradskega hrošča. 

Lastniki, zakupniki in uživalci krompirlšč so dolž 
ni  poskrbeti, da  se  na  krompirišču   najdena zalega 
koloradskega hrošča in hrošči sami sproti uničujejo. 

Lastniki, zakupniki in uživalo k.-oinpiriSč so dolž- 
ni udeležiti se ali osebno ali po sposobnem namestni- 
ku množičnega pregleda krompirišč v njihovem na 
selju, kadar tak pregled odredi okrajni ali občinski 
ljudski odbor. 

2. člen 

Hrošč in njegova zalega se lahko uničita meha 
nično. Ako pa z mehaničnim načinom ni mogoče uni 
čenje hrošča in njegove zalege sproti (večje površine, 
Intenzivna razširjenost), se morata unir"' s kemičnimi 
sredstvi, in sicer s tistimi, ki so lastnikom, zakupnikom 
ali uživalcem krompirišč na razpolago. 

3. člen 

Lastnik, zakupnik ali uživalec krompirišča lahko 
sam škropi oziroma oprašuje krompirišča s kemičnimi 
sredstvi, lahko pa to delo zaupa posebni delovni eki- 
pi, ki je v ta namen ustanovljena pri vsaki splošni 
kmetijski zadrugi. 

V primerih, kjer lastnik, zakupnik ali uživalec 
krompirišča sam poškropi ali oprasi krompirišče, mo- 
ra pravočasno naznaniti čas škropljenja ali prašenja 
sektorskemu vodji, ki je zaradi kontrole zatiranja 
koloradskega hrošča postavljen pri občinskem ljud- 
skem odboru. 

4. člen 

Opustitev pregledov krompirišč po 1. in 3. odstav- 
ku 1. člena, opustitev takojšnjega uničevanja hrošča 
in zalege po 2. odstavku 1. člena tn po 2. členu in opu- 
stitev obvestitve sektorskega vodje o nameravanem 
škropljenju oziroma prašenju krompirišča po 2. od- 
stavku 3. člena tega odloka se kaznuje kot prekršek 
z denarno kaznijo do 3000 din. 

5. člen 

Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme 
okrajni ljudski odbor. 

Št. 1218-7/21 
Postojna, dne 27. maja 1953. 

Predsednik OLO: 
Mirko Jelerčič 1. r. 

183. 

Okrajni ljudski odbor Ptuj je na podlagi 15. člena 
In 3. točke 64. člena zakona o okrajnih ljudskih od- 
borih na seji obeh zborov dne 28. februarja 1953 
sprejel 

ODLOK 
o potrditvi zaključnega računa okraja Ptuj 

za leto 1951 

1. člen 

Doseženi dohodki in izvršeni izdatki znašajo v 
proračunskem letu 1951 po proračunu okraja Ptuj: 

dohodki 107,037.684 din 
izdatki 88,652.560 din 
presežek dohodkov 8,385.124 din 

2. člen 

Zaključni račun okraja Ptuj za leto 1951 obsega 
dosežene dohodke In izvršene izdatke po okrajnem 
proračunu in po proračunih ljudskih odborov za leto 

q31, m sicer: 

a) proračun okrajnega ljudskega odbora: 
dohodki 76,573.536 din 
izdatki                                            72,304.436 din 
presežek dohodkov 4,269.100 din 

b) po proračunu krajevnih ljudskih odborov: 
dohodki 30,464.148 din 
Izdatki 26,348.124 din 
presežek dohodkov 4,116.024 din 

3. člen 

Obveznosti po dopolnilnem proračunu okraja Ptuj 
za leto 1951 v znesku 7,342.305 din so krite iz presežka 
proračunskih dohodkov nad izdatki za leto 1951 in i? 
sredstev republiškega računa za likvidacijo neporav 
nanih obveznosti. Ostanek presežka dohodkov v zne 
sku 1,911.279 din je pripadel republiškemu proračuni' 
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4. čl co 

^aüljucni račun za lastno finausirunje gospodar- 
stva okrajnega LO Ptuj za leto 1951. obsega dohodke 
• izvršene izdatke pu plunu za lastno finansiranjo 
gospodarstva za leto 1951, in sicer: 

a) po planu okrajnega ljudskega odbora: 
dohodki 4,053.298 din 
izdatki 3,102.S97dln 
presežek dohodkov 930.401 din 
Presežek dohodkov  je pripadel v znesku '400.388 

(lin proračunu  okraja  Ptuj  in  v  znesku  530.013 din 
republiškemu proračunu. 

b) po planu krajevnih ljudskih odborov: 
dohodki 2,091.030 din 
izdatki                          ' 38.250 din 
presežek dohodkov                         2,052.780 din 
Presežek dohodkov je pripadel v znesku 2,054.468 

din proračunu krajevnih ljudskih odborov in v znesku 
18.312 din  republiškemu proračunu. 

5. člen 

Zaključni račun izvenproračunskih ustanov okraja 
Ptuj za leto 1951 obsega: 

dohodke 2,206.080 din 
izdatke 1,865.783 din 
presežek dohodkov 340.897 din 
Presežek dohodkov  je pripadel ustanovam. 

• 6. člen 

Potrdi se zaključni račun okraja Ptuj za leto 1951, 
sestavljen po predpisih 37, člena temeljnega zakona o 
proračunu in 39. členu uredbe o izvajanju proračuna. 

7. -člen 

Zaključni računi, navedeni od 2. do 5. člena'so se- 
stavni del tega odloka 

8. člen 

Ta odlok velja od dneva, ko je bil sprejet 

Št. 1 1795/1 
Ptuj, doe 28. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Janez Petrovič 1. r. 

184. 

Na podlagi 15. in 64. člena zakonu o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRSÏ št. 19-89/52), v zvezi 
z 2. točko odločbe o kategorizaciji cest II. reda (Urad- 
ni list LUS, štev. 40-185/51) izdaja okrajni ljudsk. 
"dbor Slovenj Gradec na VI. redni seji dne 20. no 
4»mbra 1952 proti naknadni potrditvi vlade LRS 

ODLOK 
o kategorizaciji cest III. reda 

t. Zaradi posebnega gospodarskega in prometnega 
pomena za okraj Slovenj Gradec se za javne ceste 
•. reda določijo ceste, naštete v priloženem seznamu, 
ki je sestavni del tega odloka. 

V enem mesecu po uveljavitvi tega odloka mo 
rajo občinski ljudski odbori določiti ceste IV. reda 
proti potrditvi okrajnega ljudskega odbora. 

2. Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

St. 840/1 
Slovenj Gradec, dne 20. novembra 1952. 

Predsednik OLO: 
Ivo škerlovnik 1. r. 

Ta odlok je bil potrjen z odločbo Izvršnega sveta 
z dne 30. maja 1953, št. 1142/3-52. 

št. 
ceste 
1731 
1851 

1801 

1802 
1804 
180; 
1806 

1807 

1808 

1809 

1810 

Seznam cest III. reda 
na območju okraja Slovenj Gradec 

Dolžina v 
Ime (smer) ceste km in m 

Zg. Dolič - Sp. Uolič - meja OLO Celje 5,000 
Radlje ob Dravi - Ribnica - meja OLO 
Maribor 9,000 
Slovenj Gradec - Podgorje - Suhi  dol - 
z odcepom na Šmiklavž 13,152 
Slovenj  Gradec - Legen - Šmartno 4,375 
Ravne na Koroškem - Kotlje 4,368 
Ćrna-Koprivna-državna meja z Avstrijo       12,360 
Dravograd • Libellée - državna   meja 
z Avstrijo 8,686 
železniška postaja Vuzenica - Vuzenica 
Mula - Cortina - republiška cesta 6,460 
Gortina-Bistriški jarek - državna meja 
z Avstrijo 6,500 
železniški   most   Vuzenica - Sv. Primož 
na Pohorju 4,960 
Radlje ob Dravi - Radlje - državna meja 
z Avstrijo 6,012 

Skupaj km 80,873 

t85. 

64.  člena Na podlagi 15. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) in v zvezi 
z 2. točko odločbe o kategorizaciji javnih cest II. reda 
(Uradni list LRS, št. 40/51) je okrajni ljudski odbor 
Šoštanj na II. seji dne 10. februarja 1953 sprejel 

ODLOK 
o kategorizaciji javnih cest IIL reda 

na območju okraja Šoštanj 

1. člen 
Za ceste III. reda na območj 

.oglašajo tele ceste (v oklepaju 
cesta meji): 
št. 

ceste lme (smer) ceste 
1744 Sv. Peter-Polzela z odcepom 

Podvin-Rečica ob Paki (Celje 
okolica) 

1743 Velenje-Sv. Andraž-Polzek 
(Celje okolica) 

1653 St. IIj pri Velenju-Socka 
1651 Soštanj-Topolšica 
1654 Soteska-Gorenje 
t656 Nazarje-trg  Rečica  ob Sa- 

vinji 
1652 Dru/mirje pri Šoštanju- 

Velenje 
1655 Ljubija-Lepa njiva-Bele 

vode - Sv. Florjan-šoštanj 
1657 Ljubno-Rnstki- 

u okraja Šoštanj se 
okraj, na katerega 

Dolžina v km in m 
od — do — skupaj 

2,700— 6,270- 2,570, 

0,000— 
0,000— 
0,000— 
0,000— 

0,000— 

0,000— 

0,000— 
0,000— 

5,500— 5,500 
2,150— 2,150 
4,200— 4,200 
2,727— 2,727 

2,330— 2,330 

5,200— 5,200 

9,340— 9,340 
7,085— 7,085 

Skupaj km    41,102 
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2. eleo 

Upravni organ cest III. reda Je okrajna cestna 
uprava, ki jo s posebno odločbo imenuje okrajni 
ljudski odbor Šoštanj. 

3. člen 

Ta odlok velja takoj. 

Št   Pov 63/3-53 
Šoštanj, dne 10. februarji. 1953. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1. r. 

Ta odlok je bil potrjen z odločbo Izvršnega sveta 
z dne 30. maja 1953, št. 618/4-53. 

186. 

Okrajni ljudski odbor Šoštanj je na podlagi dru 
gega odstavka 15. 'Siena in 108. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52), 
1. in 2. člena uredbe o delitvi sklada za vzdrževanje 
his (Uradni list FLRJ, št. 12-68/53) in 3, ter 8. člena 
temeljnega zakona v prekrških (Uradni list FLRJ, 
št. 46/428-51) na seji obeh zborov dne 15. maja 1953 
sprejel 

ODLOK 
o delitvi sredstev sklada za vzdrževanje hiš in o 

postopku za uporabo teh sredstev 

1. člen 

Od sredstev, vplaianih za vzdrževanje hiš, se sme 
uporabiti 60 % za vzdrževanje hiš, od katerih izvirajo 
plačani prispevki, ostalih 40% pa uporabijo pristojni 
obÄnski ljudski odbori za vzdrževanje in gradnjo hiš 
na svojem območju. 

2. člen 

Zgoraj označenih 60% vplačanih sredstev se sme 
uporabiti le za večja popravila in obnovitvena dela, ki 
so nujno potrebna, da se prepreči nadaljnje propada- 
nje stanovanjskega sklada, ne pa za kritje izdatkov, 
ki jih je šteti za redne vzdrževalne stroške. Črpanje 
tega dela sklada je dopustno tudi za oabavo materi 
ala, ki je potreben za izvršitev večjih popravil in ob 
novitvenih del. 

3. člen 

Lastniki oziroma upravitelji zgradb, ki izkažejo 
v prejšnjem členu označeno potrebo po večjih popra- 
vilih in obnovitvenih delih, so upravičeni zahtevati od 
pristojnega občinskega ljudskega odbora, da jim \? 
vplačanega razpoložljivega dela sklada za vzdrževa- 
nje hiš nakaže potreben znesek za po 1. I. 1953 že 
•opravljena popravila kakor tudi za popravila in ob- 
novitvena dela, ki se nameravajo opraviti; upravi- 
čenost (fch del pa je treba naknadno izkazati. 

4. člen 

Organi pristojnih občinskih ljudskih odborov 
imajo pravico, nadzorovati pravilno uporabo razpo- 
ložljivega dela sklada za vzdrževanje hiš- 

5. člen 

Predsednik sveta za gospodarstvo predpiše po po- 
trebi navodila za izvajanje tega odloka. 

6. člen 
Z denarno kaznijo do 3000 din se kaznuje za pre- 

kršek, kdor sprejetih sredstev ne uporabi v zgoraj 
navedene namene. 

7. člen 
Ta odlok začne veljati 8. dan po objavi v »Urad- 

nem listu LRSc 

Št. 1551/1-53 
Šoštanj, dne 15. maja 1953. 

18?. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1. r. 

Ljudski odbor mestne občine Bled je na podlagi 
2. odstavka 23. člena zakona o ljudskih odborih mest 
in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/52) v zvezi 
s 2. in 4. 'členom uredbe o dajanju poslovnih prosto- 
rov v najem (Uradni list FLRJ, št. 13/53) ter 3. in 8. 
členom temeljnega zakona o prekrških (Uradni list 
FLRJ, št. 46/51)  na seji dne 22. maja 1953 sprejel 

ODLOK 
o dajanju poslovnih prostorov v najem na območju 

mestne občine Bled 

1. člen 
Vsi poslovni prostori se dajejo v najem prosto 

na podlagi najemne pogodbe med najemodajalcem In 
najemnikom, ki mora biti sklenjena v pismeni obliki. 
Najemne pogodbe, ki so bile ustno dogovorjene pred 
uveljavitvijo uredbe o dajanju poslovnih prostorov 
v najem, se morajo sestaviti v pismeni obliki. 

Vse do sedaj sklenjene pismene in ustne najemne 
pogodbe se lahko razderejo z enomesečnim odpoved- 
nim rokom, kolikor najemodajalec in najemnik spo- 
razumno ne uredita novega najemnega razmerja. 

Vsi do sedaj veljavni predpisi o razdeljevanju 
poslovnih prostorov so odpravljeni. 

2. člen 
Če v najemnih pogodbah odpovedni rok ni iz- 

recno dogovorjen, velja obojestranski dvomesečni od- 
povedni rok. 

3. člen 
Najemodajalec mora po en izvod pismenih po- 

godb najkasneje v 8 dneh po uveljavitvi tega odloka, 
predložiti tajništvu mestne občine Bled. 

Prav tako morata najemodajalec in najemnik v 
8 dneh priglasiti tajništvu mestne občine Bled vsako 
spremembo glede višine dogovorjene najemnino za 
poslovne prostore. 

4. člen 
V sporu ali je določen prostor poslovni prostor 

ali ne, odloči tajništvo mestne občine Bled. 

o. člen 
Z denarno kaznijo do 2.000 din se kaznujeta na- 

jemnik in najemodajalec, če v predpisanem roku ne 
skleneta pismene najemne pogodbe, ali ne sporočita 
spremembe višine najemnine za poslovni prostor. 

6. člen 
Ta  odlok   velja  od  dneva  objave  v   >Uradnem 

listu LRS«. 
Št. 1-638/1-53 
Bled, dne 22. maja 1933. 

Predsednik LO MO: 
Jože Knpus 1. r. 
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Razglasi in objave 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpisi 
1017. 

Besedilo: Zidarsko podjetje Šent- 
vid, Ljubljana (Podgora "55). 

Poslovni predmet: Graditelj viso- 
kih zgradb enostavne konstrukcije 
do vštetega prvega nadstropja in 
drugih sorodnih zgradb manjšega 
obsega, izvajanje adaptacijskih del 
in popravila na zgradbah- 

Ustanovitelj podjetja: Obč LO 
Šentvid v Ljubljani, odločba štev. 
352/53 z dne 16. IV. 1953. 

Organ gospodarske uprave pod- 
jetja je Obč. LO Šentvid v Ljub- 
ljani. 
'Za podjetje podpisujeta: 
Habjan Hilarij, upravnik, samo- 

stojno, v obsegu zakonitih pooblastil 
in pravil podjetja; Debevee Vera, 
računovodja, sopodpisuje listine po 
47. členu szdgp. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 25   maja  1953. 
G-Št. 3418/53 4176 

1018 
Besedilo: Gostinsko podjetje 

>Storžič«, Tržič, Glavni trg 23. 
Poslovni predmet: Točenje alko- 

holnih in brezalkoholnih pijač, po- 
strežba s toplimi in mrzlimi jedili, 
oddajanje prenočišč. 

Ustanovitelj in gospodarski organ 
podjetja: LO mestne občine Tržič, 
odločba št. 545-828/5 z dne 15. IV. 
1953 

Za podjetje podpisujeta: 
Ovsenek Jože, v. d. upravnika sa- 

mostojno, v obsegu zakonitih po- 
oblastil in pravil podjetja; Švab Na- 
da, računovodja, ki sopodplsuje li- 
stine finančnega pomena po 47. čle- 
nu szàeo. 

OLO Ptuj, odd. za gospodarstvo, 
dne 25. maja 1953. 

Št. 3612/2-53 4179 
1019. 

Besedilo: Občinska hranilnica, Vi- 
dem-Krško (Krško, Valvazorjevo 
nabrežje 4) 

Poslovni predmet: Organizirati 
ljudsko varčevanje in zbirati vloge, 
prosta denarna sredstva lokalnega 
gospodarstva in lokalnih organov 
državne uprave, kreditirati lokalno 
gospodarstvo, dajati potrošnikom 
kredite. 

Ustanovitelj podjetja: Obč. LO 
Videm-Krško, odločba št. 366/1 z 
dne 14. II. 1953. 

Za podjetje podpisujejo: 
Krizman Emilija, direktor, skupaj 

z njo uslužbenka Hočevar Minka, v 
odsotnosti ene teh sopodpisuje Vah- 
čič Jožko. 
OLO Krško, odd. za gospodarstvo 

dne 5   junija 1953. 
Št. 7008/2-1953 4258 

1020. 
Besedilo: Občinska čevljarska de- 

lavnica, Logatec (Dol. Logatec, če- 
vica 10). 

Poslovni predmet: Izdelovanje no- 
vih čevljev po meri in popravila. 

Podjetje je ustanovil Obi. LO Lo- 
gatec, odločba štev. 603/1 dne 18. V. 
1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Matičič Stane, upravnik, samostoj- 

no, in špacapan Vera, knjigovodja, 
ki sopodplsuje spise finančnega po- 
mena. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 27. maja  1953. 
Št.  JT-24/21R-1953 4243 

1021. 
Besedilo: Kmetijska zadruga Raz- 

križje, trgovina z mešanim blagom. 
Poslovni    predmet:    Trgovina    z 

mešanim blagom, odkup kmetijskih 
pridelkov na drobno 

Ustanovitelj podjetja: Kmetijska 
zadruga Razkrižje. 

Za  poslovanje poslovalnice odgo- 
varja Gošnjak Maks. pnsIov<(Ui. 
OLO Ljutomer, odd. za gospodarstvo 

dne 11. aprila 1953. 
Št. II-2622-205S/1 1813 

1022. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Pa- 

nonija«, Ljutomer. 
Poslovni predmet: Trgovina s 

knjigami in pisarniškimi potrebšči- 
nami na drobno. 

Ustanovitelj: OLO Ljutomer, od- 
ločba št. 1536/1 z dne 7. IV. 1953. 

Podjetje Ima poslovalnico v Gor- 
nji Radgom, Kardeljeva cesta 

Odgovorni poslovodja je Nežlč 
Nada. 
OLO Ljutomer, odd. za gospodarstvo 

' dne '42. maja  1953. 
Št. II-l 536/2-53 4066 

1023. 
Besedilo: Gornjeradgonsko ope- 

karniško podjetje. Gornja Rad- 
gona. 

Poslovni predmet: Izdelovanje 
opečnih izdelkov na ročni ìD Indu- 
strijski pogon, prodaja ter izdelo- 
"anje vsega potrebnega pomo/negn 
.nateriala za lastno uporabo. 

Ustanovitelj  podjetja:  OIO  Lju 
(ompr, -dločba št. 1114/1-53 z dne 6. 
III. 1953. 

Za podjetje podpisuje: 
Hrastelj   Joža,   v.   d.   direktorja, 

samostojno, v obsegu zakonitih po- 
oblastil. 
OLO Ljutomer, odd. ?a gospodarstvo 

dne 14. maja 1953 
Št. 1114/1-53 4092 

1024. 
Besedilo: Gostinsko podjetje. Ru- 

še. 
Poslovni predmet: Prodaja alko- 

holnih in brezalkoholnih pijač, to- 
plih in mrzlih jedil abonentom in 
neabonentont, prodaja tobačnih iz- 
delkov. 

Ustanovitelj in gospodarski uprav- 
ni voditelj podjetja: Obč. IX) Ruše. 

Za podjetje podpisujeta: 
Trabe Mihael, upravnik, neomeje- 

no,  in  Sere  Anioa,  knjigovodja,  ki 
podpisuje po 47. členu szdgp. 

OLO Maribor okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 26. maja  1953 
Št. 11-340-2 •   4218 

Spremembe 
1025. 

Besedilo: Tekstilna tovarna. Novo 
mesto. 

Besedilo odslej.  »Novoteks*.  tek- 
stilna tovarna. Novo mesto. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo  LRS,  Ljubljana 

dne 20. maja  1953. 
Št. ITI-153/5-1953 4187 

1026. 
Besedilo ».Kopitarna Sevnica«. 

Sevnica ob Savi. 
Izbrišejo se Mermolja Kazimir, 

Mejak Rudi kot sekretar, Motore 
Alojz, Gračnar Karel in vpišejo: 

Mejak Rudi, v. d. direktorja, pod- 
pisuje- samostojno, v obsegu zak. 
pooblastil in pravil podjetja; Jenčič 
fože, tehnični vodja, podpisuje v od- 
sotnosti v. d. direktorja, v istem ob- 
segu; Štojs Vladimir, šef rač.-gospo- 
darskega sektorja, sopodplsuje li- 
stine po 47. členu szdgp; Sreboi Lju- 
bica, finančni knjigovodja, sopod- 
pisuje v odsotnoslt šefa raï.-gospo- 
darskega sektorja, v istem obsegu. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 22, maja 1953. 
Št. 457/3-1953 4188 

1027. 
Besedilo: Rudnik barite. Pleše, 

Škofljica pri Ljubljani. 
Poslovni predmet: odslej: Prido- 

bivanje in prodaja barila, razisko- 
vanje metalnih in nemetalnih rud- 
nin in njih izkoriščanje. 

Izbriše se Čehovin Marjan in vpi- 
jeta: 

Ivane Ciril, šef gospodarskega ra- 
čunskega sektorja, ki sopodpisuje 
listine po 47. členu szdgp., in Jazbec 
Marica, knjigovodja, ki sopodpisuje 
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v odsotnosti direktorja ali šefa 
gosp.-računskega sektorja listine po 
47. členu szdgp. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LBS, Ljubljana 

dne 26. maja 1953. 
Št •-51901-1953 4190 

1028. 
Besedilo: Mestno strojno podjetje. 

Ljubljana, Dolenjska 76. 
Izbriše se Gldha Franc in vpišeta 
Bežan    Franc,    obratovodja,    ki" 

podpisuje   v   odsotnosti direktorja 
ali    računovodje v istem    obsegu; 
Babnik Minka, odslej računovodja, 
podpisuje listine po 47. čle^u szdgp. 

MLO  glavnega  mesta  Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 5. maja 1953. 
G-št  3043/53 4037 

1029. 
Besedilo: »Medenjak«, Ljubljana, 

Jernejeva 13. 
Izbriše se Nebec Danica in vpiše 
Gnezda Mitja, knjigovodja, ki so- 

podpisuje listine po 47. szdgp. 
MLO glavnega  mesta  Ljubljana, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 23. maja 1953. 

G-št. 3660/53 4177 
1030. 

Besedilo: »Mizarska delavnica — 
Krim«, Ljubljana (Linhartova ulica, 
novi bloki). 

Izbriše se Zaje Franc in   vpiše 
Gregore   Anica,   računovodja,   ki 

sopodpisuje   listine   po   47.   členu 
szdgp. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 28. maja 1953 
G-št. 2375/53 4214 

1031. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Bra- 

nibor«, Celje. 
Vpiše se likvidacijski postopek. 

Člani Likvidacijske komisije so: Mo- 
dec Jože, Cankar Ivanka Fidler Al- 
bin, ki podpisujejo po dva skupaj. 
OLO Celje, oddelek za gospodarstvo 

dne 24. aprila 1953 
Št. II-3129/2-53 1881 

1032. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Pu- 

gled«, Kočevje. 
Izbriše •• šipka Jovo in vpiše 
Dernič Lea, knjigovodja. 

OLO Koievje, odd. za gospodarstvo 
dne 7. aprila 1953 

«t.. 919/2-53 1781 
1033. 

Besedilo: Tovarna finega pohi- 
štva, Tržič. 

Gospodarski   voditelj  odslej:  LO 
mestne občine Tržič. 
OLO Kranj, odd. za gospodarstvo 

dne 30. maja 1953 
Št   2441/3-53 4235 

1034. 
Besedilo. Okrajno podjetje v Kr- 

Jkem. 
Izbriše se Vedenik Albin ter vpiše 

v.d. upravnika 

Žigante Stanko, z istimi poobla- 
stili. 
OLO Krško, odd. za gospodarstvo 

dne 20. aprila 1933 
Št. 5579/1-1953 1846 

1035. 
Besedilo: Mestna slaščičarna, Kr- 

ško. 
Izbriše se Sluga Elza in vpiše 
Kratochvll  Jože,  z  istimi   poobla- 

stili. 
OLO Krško, odd. za gospodarstvo 

dne 27. maja 1953 
Št. 7009/1 4199 

1036. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Po- 

čitniški dom«, Mokrice. 
Vpiše se računovodja Škrlec Mari- 

ja, ki sopodpisuje z ravnateljem v 
vseh finančnih zadevah. 
OLO Krško, odd. za gospodarstvo 

dne 1. junija 1953 
Št. 6734/48 4233 

1037. 
Besedilo: Trgovsko podjetje, Lo- 

gatec 
Vpiše se nova poslovalnica  št. 3, 

s sedežem v Gornjem Logatcu št. 52. 
OLO Ljubljana okolica, 

dne 15. aprila 1953 
Št. II- 24/86-1953 4241 

1038. 
Besedilo: KLO jiodjetje »Čevljar- 

ska delavnica, Višnja gora. 
Izbrišejo se Lokar Jože, Vovk Jo- 

žef, Ahlin Franc, in Gros Janez, ter 
vpišeta: 

Groznik Alojz, poslovodja, ki so- 
pisuje samostojno, in Kerin 
Ivanka, knjigovodja, ki podpisuje 
spise finančnega pomena. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 3. maja 1953 
Št. VII 24/144-1933       4093 

1039. 
Besedilo: Splošno trgovsko pod- 

jetje, Grosuplje. 
Vpiše se nova poslovalnica -št. 75 

v Višnji gori. 
OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 9. maja 1953 
Št. VII-št. 3207/1-1953       4096 

1040. 
Besedilo:  Mestno  avtoličarsko-ta- 

Betniško    in    sedlarsko    podjetje, 
«nižale. 
Izbrišejo se: Viler Felicijan, Rav- 

nikar Marija in Koncilja Anica ter 
vpišejo: 

Mali Martin, upravnik, ki podpi- 
suje samostojno; Zalokar Vinko, ta- 
petn. pomočnik, ki podpisuje v od- 
sotnosti upravnika, in Mali Jožefa, 
knjigovodja, ki sopodpisuje spise 
finančnega pomena. 

Št. II-2 24/192-1953 4228 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Po- 
trošnik;, Kamnik. 

Vpiše se poslovalnica št. 10, Tu- 
hinjska mlaka 28 in poslovalnica 
št. 11, Zoprtce 67. 

Št.  II-2 3407/1-1953 4223 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Tiš- 
je«, Šmartno pri Litiji. 

Vpiše se poslovalnica št. 3 8 sede- 
žem v Štangarskih poljanah 11. 

Št. II-2 4303/l-19'53 4224 
OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 19. mafa 1953 
1041. 

Besedilo: Keramično-kemična in- 
dustrija, Kamnik. 

Izbrišejo se Ravtar Dušan, kot ra- 
čunovodja, Žargi Meta. in Marčun 
Jani, ter vpišejo: 

Tomič Živorad, računovodja, ki 
podpisuje kolektivno vse finančne 
spise z že vpisanim direktorjem 
podjetja; Ravtar Dušan, knjigovod- 
ja, ki podpisuje spise finančnega 
pomena, z istimi pooblastili v od- 
sotnosti direktorja ali računovodje; 
Palme Jože, komercialist, ki podpi- 
suje samostojno nabavne in prodaj- 
ne pogodbe in komercialno kore- 
spondenco in Pere Milan, trg. za- 
stopnik, ki podpisuje samostojno 
prodajne pogodbe. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 22. maja 1953 
Št. •-2 24/210-1953 4229 

1042. , 
Besedilo: Krajevna gostilna, Gor. 

Logatec. 
Besedilo odslej: Gostinsko podjet- 

je, Gornji Logatec. 
Izbriše se Ogrizek Janko in nova 

poslovalnica pri »Riharju«, uprav- 
nik Lasan Ivan. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 25. maja 1953 
Št.  II-2  24/•8-1953        4231 

1043. 
Besedilo: Mestno podjetje »Avto- 

mehanika«, Maribor, Tržaška 44. 
Sedež odslej: Maribor, Partizan- 

ska 6. 
Poslovni predmet odslej: Oprav- 

ljanje avtomehaniške obrti, prodaja 
motornih vozil in potrebščin. 

Izbrišejo se Kauči'3 Jože, Simon- 
čič Janko, in Simonfič Metka ter 
vpišejo: 

Simončič Janko, vodja importa in 
namestnik upravnika, ki podpisuje 
v istem obsegu kot upravnik v nje- 
govi odsotnosti, Simončič Metka, 
kot računovodja, ki podpisuje listi- 
ne denarnega, materialnega, obra- 
čunskega in finančnega pomena, po- 
leg upravnika in Karlin Štefka, fi- 
nančni knjigovodja, ki podpisuje v 
istem obsegu kot računovodfa. v 
njegovi odsotnosti 
MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne 14. maja 1933 
Pov  II 4/59-1953 4154 

1044. 
Besedilo: Mestno podjetje »Re- 

mont«, Slov. Bistrica. 
Podjetje je z dnem 2. I. 1953 pre- 
îhalo 

dacljo. 
nehalo pos 

je z dner 
io vati  in prešlo  v IJ k v "i 

Za   podjetje   v   likvidaciji   so  po- 
oblaščeni podpisovati: 
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Kcmec Angel, predsednik, Fluher 
Ernest ter Javor nik Hfnko. člana 
likvidacijske komisije. 

OLO Maribor okolica 
oddelek za gospodarstvo 

dne 12. februarja 1953 
Št. TT-t 61/1-53 1302 

1045. 
Besedilo: Krajevna , poljska ope- 

karna, Velka. 
Besedilo odslej: Krajevna poljska 

opekarna, Velka v likvidacij». 
Izbrišeta se Krajner Ivan in Friš 

Anton. Za podjetje v likvidaciji bo- 
do podpisovali: 

Krajner Ivan, predsednik, Ačko 
Ivanka, knjigovodja in Fažman 
Franc, člana komisije. 

OLO Maribor okolica 
oddelek za gospodarstvo 

dne 21. marca 1953 
Št. II 1883/2-53-Z 1621 

1046. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Že- 

lezničar«, Murska Sobota. 
Izbriše se Adanič Jože in vpiše 
Franko Jolanka, računovodja, ki 

sopodpisuje listine finančnega po- 
mena, skupaj z direktorjem pod- 
jetja 

OLO Murska Sobota 
oddelek za gospodarstvo 

dne 12. maja 1953 
Št. II 4546/1-53 4060 

104?. 
Besedilo: Državno gospodarsko 

podjetje »Tovarna igrač«, Novo me- 
sto. 

Besedilo odslej: Tovarna lesnih Iz- 
delkov, Novo mesto. 

Poslovni predmet odslej: Izdelova- 
nje lesnih izdelkov  vseh  vrst. 

ÒLO  Novo  mesto, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 27. maja 1953. 
Št. lI-5059/l 4170 

1048. 
Besedilo:   Okrajni   premogovniki 

Ptuj (sedež odslej Sodlnci, p Velika 
Nedelja). 

Vpišeta se: 
Slavinec Ivan, predsednik u. o., in 

Hebar Jože, predsednik delavskega 
sveta, ki podpisujeta skupaj z 
upravnikom. 
OLO  Ptuj,  odd.  za gospodarstvo 

dne 21..maja 1953 
Št.  II/12-1707/2-53 4143 

1051. 
Besedilo: Okrajna lekarna, Aj- 

dovščina. 
Št. II/2-105/57-53 4138 

Besedilo: Okrajna lekarna, Vi- 
pava. 

Ker bosta poslovali kot zdrav- 
stveni ustanovi s samostojnim finan- 
siranjem. 
OLO Gorica, odd   za  gospodarstvo 

dne 19. maja 1953 
Št •2 105/54-53 4137 

1052. 
Besedilo: Mestna lekarna, Kranj. 
Ker je podjetje postalo ustanova 

s samostojnim finansiranjem. 
OLO Kranj, odd. za gospodarstvo 

dne 30. maja 1933 
Št. 4122/2-53 4237 

1053. 
Besedilo:  Gostilna  »Pri  kolodvo- 

ru«, Bistrica  (pri  Limbušu  št. 29) 
Št. •-28• 4217 

Besedilo: »Turistični dom«, Log 
pri Bistrici (pri Limbušu št. 7). 

Št. II-232/I1 4219 

Besedilo: Krajevna gostilna, Ruše. 
Št. •-72• 4220 

Podjetja se izbrišejo, ker se zdru- 
žijo v eno gostinsko podjetje 

OLO Maribor okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 26. mara 1953 
1054. 

Besedilo: Krajevno krojaško pod- 
jetje, Grahovo. 

Zaradi končane likvidacije.' 
OLO Tolmin, odd. za gospodarstvo 

lae 23. februarja 1953 
Št. H/4-36/1933 1402 

zadružni registei 

Vpisi 
375a. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Les«, 
OZZ-Ptuj, (Spod. breg 11). 

Podjetje je bilo ustanovljeno 23. 
1. 1953. 

Za podjetje podpisujete: 
Repa Jože, direktor, Draskovic 

Anton, računovodja, Ptuj in Pola- 
nec Ivan. komercialist, Središče ob 
Dravi. UVl. 

Okrožno sodišče v Maribo 
dne 22. maja 1953 

Zadr VI 143 

Sprem etnbe 

iru 

5444 

Registei 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

1049. 
Izbi lei 

Besedilo: Elektro-Gorica, Kanal. 
Podjetje je bilo ukinjeno z odloč- 

bo vlade LRS, št. II-1137/1-52 z dne 
25. XI. 1952. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 8. maja  1953. 
Št. TII-155/2-1953 4099 

1050. 
Besedilo:   Okrajna   lekarna,   Do- 

brovo. 
Ker bo poslovala kot zdravstvena 

gospodarska   ustanova   s   samostoj- 
nim unansiranjem. 
OLO Gorica,  odd. za gospodarstvo 

dne 18. maja 1953 
Št. ti/2-105/55-53 4141 

Vpisi 
1055. 

Besedilo: Splošna bolnica, Brežice. 
Naloge ustanove so: Zdravstveno 

varstvo prebivalstva na področju 
zdravljenja in preprečevanja bo- 
lezni. 

Ustanovitelj ustanove: OLO Kr- 
ško, odločba št. 4377 z dne 4. IV 
1953. 

Ustanova spada pod vodstvo Sveta 
za ljudsko zdravstvo in soc. politiko 
LRS v Ljuhljani. 

Za ustanovo podpisuje: dr. Berg- 
lez Vladimir, ravnatelj, skupaj z 
njim knjigovodja Zupančič Niko; v 
odsotnosti ravnatelja podpisuje Po- 
žar Rudi, v odsotnosti knjigovodje 
pa žlvič Vida. z istimi pooblastili. 
OLO Krško, odd. za gospodarstvo 

dne 30. maja 1953 
Št. 7198/1-1953 4232 

376. 
Besedilo: Kmetijska zadruga, Viš- 

nja vas. 
Na občnem zboru 15. II. 1953 sa 

bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z o. j., Višnja vas. 
Zadruga obsega področje Višnja 

vas, Ivenca. Ilovca, Jankova, Male 
dole, Razgorca, Črešnjevec, Klad- 
nart ter Globoče ter deluje po no- 
vih pravilih. Zadružni delež znaša 
1O00, družinski delež 100 din. Vsak 
zadružnik jamči za obveznost; za- 
druge z lOkratnim zneskom enkrat- 
nega deleža. Upravni odbor šteje 5 
do 9 članov. Za zadrugo podpisuje- 
ta po dva člana upravnega odbora. 

Izbrišejo se Žlavs Jože, Žlavs Ka- 
rel in Ravnjak Franjo ter vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Vindar Alojz, kmet, Višnja vas 14, 
Ravnak Anton, posestnik, Ivanca 7, 
Llpovšek Jože, posest,. Male dole 2. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 15. maja 1953 

Zadr VII 169/4 5319 
377. 

Besedilo: Kmetijska zadruga Pre- 
bold. 

Na občnem zboru 1. III. 1958 so 
bila sprejeta nova pravila, po kate- 
rih zadruga odslej deluje. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j,, Prebold. 

Vsak zadružnik plača delež 1000 
din, delež družinskega člana znaša 
250 din Vsak zadružnik jamči za 
obveznosti zadruge z lOkratnim zne- 
skom vpisanega svojega enkratnega 
deleža. Upravni odbor šteje 6 do 9 
članov. Za zadrugo podpisujeta po 
dva člana upravnega odbora. 

Izbrišejo se Kokovnik Franc, Cede 
Ivan, Sen Ica Jože, Burkeljc Anton, 
Vedenik Jože. Drča Jože, Ocvirk 
Ivan, Strgar-Anton in vpišejo nori 
člani upravnega odbora: 

Ajdi? Franc,  kmet,  Latkova  vas, 
Cilenšek Anton, kmet, Kapla vas in 
Rozman Jože, kmet, sentlovrenc 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 20. maja 1953 

Zadr VIII 15/5 5320 
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378. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga >Vodnika Viktorja« v So- 
strem. 

Po sklepu zbora 27. II. 1953 je za- 
druga prešla • likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej, 
s pristavkom >v likvidaciji«:. 

Likvidatorji so: Juvan Ana, kme- 
tica, Sostro 15, Dežman Marija, go- 
spodinja, Sostro 34, Baje Marija, na- 
meščenka , Ljubljana, Prešernova 
42, ki podpisujejo po dva skupaj. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 18. maja 1953 

Zadr VII 116/3 5265 
379. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Kovorjn. 

.Va zboru 22. I. 1953 so bila spre- 
jeta nova pravila, po katerih odslej 
zadruga deluje. Družinski delež 
znaša 250 din. Upravni odbor se- 
stavlja do 11 članov. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 21. maja 1953 

Zadr VI 48/6 5398 
380. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, želimlje. 

Po sklepu zbora 28. II. 1955 je za- 
druga prešla v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej 
s pristavkom »v likvidaciji«. 

Likvidatorja sta Purkai Ivan, Že- 
limlje 25, Paznar Janez, Želimlje 37, 
kmeta, ki podpisujeta skupaj. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22. maja 1953 

Zadr VI 69/3 5399 
381. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Dol. Logatcu. 

Na zboru 17. XI. 1952 so bila spre- 
menjena zadružna pravila v 32. 'čle- 
nu. Delež znaša: za velike kmete 
1000, za srednje kmete 500, za hišar- 
je 250, za delavce in nameščence pa 
100 din. 

£adr V 8/14 5587 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Dragomern. 
Izbriše se Kavčnik Anton in vpiše 

nov član upravnega odbora: 
Vrhovec Ana, gospodinja, Drago- 

mer 41. 
Zadr V 84/12 5588 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Kranju. 

Na zboru 1. II. 1953 so bila spre- 
jeta nova pravila, po katerih odslej 
zadruga deluje. 

Delež znaša 250 din in plačajo 
člani do 1 ha *emlje 2 deleža, nad J 
ha zemlje 4 deleže. Družinski člani 
plačajo 1 delež. Člani jamčijo za ob- 
veznosti zadruge z tokratnim zne- 
skom enkratnega obveznega deleža. 

f'pravni odbor sestavlja 5 do 19 
članov. 

obrišejo se Šenk Janez, Hemic 
Jože, Sušnik Frančiška, Kokalj 
Franc in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Kozjek Anton, Huje 16, Lokar 
Jože, Rupa 30, Sink, Jože, Čirče 43, 
Lokar   Janez,   Primškovo   141,  Jer- 

mau Franc, Gorenje 117, posestniki; 
Velikonja Franc, strokovni učitelj, 
Huje. 

Zadr II 35/17 5593 
Besedilo: »Železo-promet«, nabav- 

na in prodajna zadruga z omejenim 
jamstvom v Ljubljani. 

Izbrišejo se Nahtigal Josip, Podr- 
žaj Ciril, Weibl Julij jn vpišejo no- 
vi člani upravnega odbora: 

Kuk Ivan, ključavničarski moj- 
ster, Ljubljana, Bežigrad 15, Hrast- 
nik Konrad, kleparski mojster, Uli- 
ca Milana Majcna 29/3, Zontar Al- 
bin, ključavničarski mojster, Gale- 
tova 5, vsi v Ljubljani. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 28. maja 1953 

Zadr l 102/8 6592 
382. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, Gabrovka. 

Na zboru 8. II. 1953 so bila spre- 
jeta nova pravila, po katerih odslej 
zadruga deluje. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 11 
članov. 

Izbrišejo se Božič Anton, Leben 
Alojz, Oven Stane, Martinčič Ignac, 
Pavli Jožko in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Meserko Ludvik, kmet, Čatežka go- 
ra, Mantelj Mirko, kmet, Moravče, 
Štempibar Franc, upokojenec, Mo- 
ravska gora. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 2. junija 1953 

Zadr VIII 73/12 5591 
383. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga, Sejanci. 

Zadruga je prešla na podlagi od- 
ločbe OLO Ljutomer z dne 15. X. 
1952 št. 2278-1773/15-52 v likvidacijo. 

Likvidatorji so: Stojko Albin, 
kmet, tehnik, Mota, Munda Ivanka, 
zadružnica, Bratonečici, Obran 
Franc, knjigovodja, Zagorje, Petek 
Franc, trg. poslovodja, Sejanci, ki 
podpisujejo po dva skupaj. 

Likvidacijska firma kakor doslej, 
s pristavkom >v likvidaciji«. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 17. aprila 1953 

Zadr V 119 3596 
384. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Gaberje. 

Izbriše se Borovič Franc in vpdše 
novi izvoljeni član upravnega od- 
bora: 

Horvat Pavel, kmet, Gaberje. 
Tratnjek Avgust je predsednik, He- 
pe Štefan pa tajnik odbora. 

Zadr III 24 5128 
Besedilo: Vinogradniška obdelo- 

valna zadruga >janeza Hribarja«, 
Lutverci. 

Izbrišejo se Bogataj Franc Intihar 
Anton, Bremec Ludvik, Kobe Janez, 
Istenič Jernej, Lužar Franc, Srp- 
čič Angela in vpišejo novi Člani 
upravnega odbora, zadružniki: 

Lehko   Izidor,   predsednik,   Kriz- 
man   Franc,   Žalec  Julka,  Flandija 
Marjan, Intiliar Zofka, Lutverci, No- 
vak Franc in Ćema4 Niko, Plitvica. 

Zadr V 24 5126 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Ratkovci. 

Zadruga temelji odslej na novih 
pravilih, sprejetih na zboru dne 
3. IV. 1953. 

Izbrišejo se Koltaj Ludvik, Carni 
Aleksander, Malačič Emil, Farkaš 
Koloman, Kovač Janez in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Lutar Elek in Kočiš Ludvik, čev- 
ljarja, Kančevci, Vratar Evgen, Rat- 
kovci, Kočiš Josip, Horvat Kari, 
Lončarevci, kmetje. 

Zadr III 133 5120 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 13. maja  1953. 
385. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Beltinci. 

Zadruga temelji odslej na novih 
pravilih, sprejetih na zboru dne 22. 
III. 1955. 

Izbrišejo se Balažiž Štefan, Zver 
Štefan, Petek Štefan, Zver Ivan, 
Saksida Ivan in vpišejo novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Bernadi Ivan, Smej Martin, Ifko 
Ignac, kmetje, Beltinci, Kreslin 
Franc in Kavaš Franc, kmeta, Iža- 
kovci. 

7   'r II 129 5276 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Bolehnečice. 

Zadruga temelji odslej na novih 
pravilih sprejetih na zboru 16. II. 
1953. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j., Berkovci. 

Izbričejo se Horvat Franc, špindler 
Jože, Murkovič Franc, Senčar Alojz, 
Sodeč Ferdo, vpišejo pa novi izvo- 
ljeni člani  upravnega odbora: 

Korošak Franc, Kšela Anton, Ber- 
kovci, Korošak Roman, Lebarič 
Franc, Senčar Viljem, Precetinci, 
kmetje. 

Zadr IV 14 5270 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., čentiba. 

Izbrišejo se ševegeš Franc, Koša 
Štefan, Martin Marija in vpišejo no- 
vi izvoljeni člani upravnega odbora: 

Horvat Josip, predsednik, Vida 
Bela, podpredsednik, Koltaj Avgust, 
tajnik, kmetje, Ga] Josip uslužbe- 
nec, Kaszas Franc, Sabo Vendei in 
Nemet Mihael, kmetje, Čentiba 

Zadr III 103 5273 
Besedilo: Kmetijska nabavno-r>ro- 

dajna zadruga z o. j., Gančani. 
Zadruga temelji odslej na novih 

p ilih, sprejetih na zboru 24. II. 
1953. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o h, Gančani. 

Izbrišejo se Bakan Štefan, Sabo- 
tin Martin, Maučec Štefan, Maučec 
Matija, Horvat Štefan, /učko Ivan, 
Činč Franc ij vpišejo novi izvo^ 
ljeni člani upravnega odbora: 

Seči Franc, Maučec Franc, Mau'Čec 
Jože, Jerebic Andrej, kmetje, Gan- 
čani, Špilak Ivan, Ploj Jožef in Ben- 
kovič Jožef, kmetje, Ivanoi. 

Zadr • 58 5274 
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Besedilo: Vinogradniška zadruga 
>Ivana šarha«, Kovača vas. 

Izbrišejo se Bračič Ivan, Berlič 
Anton, Pučnik Franc in kot sopod- 
pisovalec za zadrugo Čeplak Kari 
ter vpišeta nova izvoljena 'člana 
upravnega odbora: 

žpes Pavla, Kovača vas, Koban 
Jurij, Visole, zadružnika. Kot sopod- 
pisovalec se vpiše Jerebic Avgust, 
knjigovodja, Kovača vas. 

Zadr VI 95 5271 

Okrožno sodišče v  Mariboru 
dne 16. maja  1953. 

386. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Cerkvenjak. 
Zadruga temelji odslej na novih 

pravilih, sprejetih na zboru 29. III. 
1953. 

Izbrišejo se Bezjak Marko, Moho- 
rič Slavko, Paluc Jože, Lovrec To- 
maž Magoša Ferdo, Kocbek Janez, 
Benko Marija, Kurnik Edvard in 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Vobič Ignac, delavec, Cerkvenjak, 
Markovič Franc, kmet, Brengova, 
Lovrec Tomaž, kmet, Andrejci, Ko- 
zar Lovro, kmet, Brengova, Jostl 
FTanc, delavec, Peščeni vrh, Firbas 
Janez, kmet, Ca jnko va .Kavčič Ivan, 
zadružnik, Kadrer'i. Sopodpisoval- 
ca za zadrugo sta: Tušak Vlado, 
kmet, Cerkvenjak, Braznik Franc, 
poslovodja, Osek. 

Zadr IV 89 54.51 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Dol. Lendava. 

Zadruga temelji odslej na novih 
pravilih, sprejetih na zboru 22. III. 
1953. 

Izbrišejo se Danč Franc, Sobočan 
Jožef, Grča Josip, Korošec Pavle, 
Molnar Josip, Sobočan Matija, Gaz- 
dak Mirko in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Sekolec Karel, veterinar, Flegar 
Mirko, upravnik, Vuk Franc kmet, 
predsednik, Oblak Marija, uslužben- 
ka, Dol. Lendava, Sobočan Matija, 
podpredsednik, Raščan Josip, kme- 
ta, Lend, gorice, Toplak Janez, 
kmet, Dol. Lendava, Kepe Josip, 
kmet, Trije mlini, Vfi'enćič Slavko, 
upravnik. Dol. Lendava, tajnik od- 
bora 

Zadr II 99 5445 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
°> j., Mežica. 

Izbrišejo se Ledinek Jože, Oser- 
ban Jože, Vogl Jože, Osojnik Štefan, 
Kumprej Ivan štern Jože in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 
v Hermanko Jakob, kmet. sin, Me 
žica, Ladinek 'Rudolf, nameščenec, 
Mbnlk Mih^ kmet, Vrselko Filip, 
kmet. sin, Gerdej Jakob, Ladinek 
Franc, kmeta, Mežirn. Lndinrk Ru- 
dolf   je   predsednik,    Libnik   Miha, 

podpredsednik,   Oderlap   Ivan   pa 
tajnik odbora. 

Okrgžno sodišče v Mariboru, 
dne 22. maja 1953 

Zadr V 15 5443 
387. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga »Starihova«, Cirknica. 

Izbrišejo se Turk Jožef, Germ 
Franc, Majcen Rudolf, Edelsbaher 
Simon, Šenkiš Andrej in vpišejo no- 
vi izvoljeni člani upravnega odbora: 

Drozg Jožef, Kaniža. Mihalič Jo- 
žef, Cirknica, Vertin Ivan, Stara 
gora delavci, Čagran Janko, eko- 
nom Cirknica. Cagran Janko je 
predsednik, Nabergoj Janko pod- 
predsednik odbora. 

Zadr V 26 5470 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
a j., Zg. Šcavnica. 

Zadruga temelji odslej na novih 
pravilih, sprejetih na zboru 19. IV. 
1053. 

Izbrišejo se Simonvč Franc, Špind- 
ler Marija, Žižek Anton, Veršič Ja- 
nez, Hajdinjak Anton in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Majerič Franc, Kremberg, Neu- 
daur Konrad, Zg. Ročica, kmeta; 
Bauman Jože, zadružnik, Zg. Ročica, 
štelcer Marija, gospodinja, Zg. Ro- 
čica, Urbanič Anton, kmet. sin, Zg. 
šcavnica, Has Angela, gospodinja, 
Ana, v Slov gor., Štandeker Karol, 
upok.. Krivi vrh. 

Zadr IV 72 5471 
Okrožno sodišče v  Mariboru 

dne 27. maja  1053. 
3S8. 

Besedilo: _ Kmetijska zadruga z 
o. j., čermljenšnk. 

Zadruga temelji odslej na novih 
pravilih, sprejetih na zboru 10. V. 
1953. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j-, Selce-čermljenšak (sedež 
belce). 

Izbrišejo se Čuček Vladko, Simo- 
nie Feliks, Simoniï Alojz, Rola Jo- 
žef, Fekonja Janko, Fantič Ivan, 
Rebernik Konrad, Rojko Alojz, 
Goznik Janez, Valentan Ernest, Si- 
monie Feliks (Straže) in vpišejo no- 
vi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Kraner Vinko, Rogoznica, Kocmut 
Alojz, Selce, Pihler Jožef, Trink- 
aus Janez, Čermljenšak Čuček Ja- 
nez, Straže, Čeh Martin, Čermljen- 
šak, Golob Janez, Rogoznica, 
kmetje. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 28. maja 1953. 

Zadr IV 28 5571 
389. 

Besedilo: Vinarska zadruga z o. j., 
Maribor. 

Zadruga je prešla v likvidacijo. 
Likvidatorji so: Hojnik Franc, pred- 
sednik OZZ, Maribor, Dobrajc Tone, 
uslužbenec reviz. zavoda, Maribor, 
Praznik Zdravko, uslužbenec MLO 
Maribor, Lipovec Bogomir, uslužbe- 
nec Vinarske zadruge, Maribor, ša- 

beder Jože, uslužbenec Vinarske za- 
druge, Maribor, ki podpisujejo pa 
dva skupaj. 

Likvidacijska firaic, kakor doslej 
s pristavkom »v likvidaciji«. 

Okrožno Sudišče v   Via ri bor u 
dne 29. maja  1953. 

Zadr II 90 5619 
390. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Bresternica. 

Zadruga temelji odsiej na novih 
pravilih, sprejetih na zboru 11. IV. 
1953. 

Izbrišejo se Vaidhiiber Mihael, 
Čepe Blaž, Demšar Stankv, Ferk 
Drago, Jurše Mirko, Kaube Fran- 
čiška in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Demšar Jože, kmet sin, Jeiovec, 
Golob Anton, nameščenec, Slemen, 
Čelofiga Srečko, nameščenec, Bre- 
sternica, Majster Jože kmet, Sle- 
men, Ferk Franc, delavec, Pivec 
Ivan, zadružnik, Bresternica. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 30. maja 1953 

Zadr III 61 5370 
391. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Martjanci. 

Zadruga temelji odslej na novih 
pravilih, sprejetih na zboru 28. IIÎ. 
1953. 

Izbrišejo se Franko Koloman, Pin- 
iii :" šteftD, Va.š Ludvik, Piv Jožef   « 
in    vpišejo    novi    izvoljeni    člani 
upravnega odbora- 

Fartek r ldvik, Savel Rudolf, 
Dravec Štefan, Horvat Karel, Pinta- 
rič šarlota, vsi kmetje v Martfan- 
cih. 

Zadr lil 75 5368 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Puconci. 
Zadruga temelji odslej na novih 

pravilih, sprejetih na zboru 1. III; 
1953. 

Izbrišejo se Lajšček Geza, Fliser 
Štefan, Banfi Štefan in vpišejo novi 
izvoljeni 'člani upravnega odbora: 

Poredoš Karel in šander Ludvik, 
kmeta, Gorica, Veren Ludvik, Go- 
rica. 

Zadr III 31 5567 
Okrožno sodišče v  Mariboru 

dne 1. junija  1953. 
392. 

Besedilo: Kmetijska zadruga s 
o. j,, Miklavž v Mariboru. 

Zadruga temelji odslej na novih 
pravilih, sprejetih na zboru 22. III. 
1953. 

Izbrišeta se Babic Ivan in Rail 
Anica ter vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Antoličič Jože, ind. poslovodja, 
Florjančič Franc, kmet, in švnfger 
Sonja, gospodinja, Miklavž. 

Zadr IV 2 562.0 
Besedilo: Kmetijska zadruga • 

o. j., Zg. Kuugota. 
Zadruga temelji odslej na norih 

pravilih, sprejetih na zboru 6. TV. 
1953. 

Izbrišejo stì Vajs Franc, Bračko 
Ema, Kocbek Jakob, Bračko Franc, 
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Krištof ütilija,  vpišejo pa novi iz- 
.voljeni člani upravnega odbora: 

Majcen Matija, polj. delavec, 
Bračko Ânica, administratorka, 
Kozjak, Kajzer Jožef, Lajgeb Janez, 
kmeta, Vrtiče, Valthuber Ivan, 
kmet, in Marhold Andrer sodar, Zg. 
Kungota. 

Zadr III 107 5623 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 2. junija 1953. 
393. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Kapelah. 

•• občnem zboru 15. II. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila, po kate- 
rih odslej zadruga deluje. Članski 
delež znaša 500, družinski delež 200 
dinarjev. Člani odgovarjajo za ob- 
veznosti zadruge z 20kratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

izbriše se Frlan Jože in vpiše no- 
vi član upravnega odbora: 

•••• Štefan, uvokoj^n-c, Vrb je 
54. Drugi člani upravnega odbora so 
bili ponovno izvoljeni v novi uprav- 
ni odbor, ki ga sestavlja 9 do 11 čla- 
nov. 

Za zadrugo so pooblaščeni podpi- 
sovati:     Vogrinc     Franc,     Kežman 
Franc in Zorčič Slavko. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, 

dne 22. maja 1953 
Zadr III 139/4 5130 

394. 
Besedilo: Kmetijska nabavno pro- 

dajna zadruga z omejenim jam- 
stvom. Stari trg ob Kolpi. 

Na občnem zboru 19. III. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila, po kate- 
rih odslej zadruga deluje. Članski 
delež znaša 500 din z tokratnim 
jamstvom. 

Izbrišejo se Rade Jože, Fabjan 
Franc, Vidmar Albin, štefanec Franc, 
F rice Pav.el, Štandolier Peter in po- 
oblaščenec pa sopodpisovanje Kobe 
Peter ter vpišejo novi Izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

Rezek Peter, kmet, Močile 17, 
Kranjec Ivan, kmet, Stari trg 13, 
Fabjan Franc, čevljar, Stari trg 10, 
Maurin Rudolf, mizar, Deskova vas 
13, Šterk Pavel, kmet, Kovača vas 
10, šterk Rudi, kmet, Sodevci 2, Šve- 
gelj Jurij, kmet, Sred. Radenci 5, 
Šneler Karel, cestar, Kot 10. 

Upravni odbor sestavlja 8 članov. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 15. maja 1953 
Zadr III 11/2 52S9 

395. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j.. Globoko pri Brežicah. 
Ne občnem zboru 22. II. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila, po kate- 
rih odslej zadruga deluje, članski 
delež za kmete do 5 ha zemlje in ne- 
kmete znaša 1000 din, kmetje z nad 
5 ha zemlje so obvezni plačati dva 
deleža po 1000 din. Družinski delež 
znaša 100 din. Člani odgovarjajo za 
obveznosti zadruge z lOkratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 
Upravni odbor sesto vi ia 11  članov. 

Izbrišejo so  živic  Franc,  Pikelc 

Slavko, Urek Ivan, Strgar Franc, 
Sporiš Vinko, Tornine MIlan in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Cvetko Leopold, Globoko 19, Slo- 
vene Ivan, Globoko 2, Starki Matija, 
Globoko 22, Bobič Franc, Piršenberg 
4, Rozman Ivan, Bojsno 26, Žgalin 
Anton, Brezje 15, kmetje. Za za- 
drugo so upravičeni podpisovati: 
Kežman Andrej, Slovene Ivan in 
Žmavčič Ivanka. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 16. maja  1953. 

Zadr III 57/6 5240 
396. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, Draga. 

Na občnem zboru so bila sprejeta 
nova pravila, po katerih odslej za- 
druga deluje. Članski delež znaša 
1000 din z lOkratnim jamstvom. 

Izbrišejo se Poje Edvard, Žagar 
Vladimir, Troha Jakob, Osvald 
Franc, Janeži'5 Anton, Ješelnik 
FranCj Turk Franc, Janež Anton, 
Mihehč Jože in vpišejo novi izvolje- 
ni člani upravnega odbora:    . 

Mihelič Hubert, logar, Trata 6, 
Iroha Edvard, manipulant, Trava 3, 
Ješelnik Franc, kmet, Podpreska 22, 
Žagar Franc, cestar, Srednja vas 66, 
Poje Ludvik, kmet Lazeč 9, Poje 
Jože delavec, Stari kot 17, Urh An- 
tonija, gospodinja, Pungert 6, Šti- 
mac Anton, sprevodnik avtobusa, 
Draga 21. Od prvotno izvoljenih čla- 
nov odbora ostane še vpisan Mavrin 
Anton. Za zadrugo so upravičeni 
podpisovati: Mihelič Hubert in Bir- 
sa ivan, nameščenec K.Z Draga 9, kot 
namestnika pa Ješelnik Franc in 
Troha Edvard, člana odbora. 

Upravni odbor sestavlja 9 do 13 
članov. 

Zadr IV 83-1-2 5474 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Jesenice na 
Dolenjskem. 

Na občnem zboru 1. IIL 1953 so 
bila sprejeta nova pravila, po kate- 
rih odslej zadruga deluje. Članski 
delež znaša 250, družinski delež 100 
din. Člani jamčijo za obveznosti za- 
druge z 20kfatnim zneskom vpisa- 
nega enkratnega temeljnega oziro- 
ma družinskega deleža. 

Izbrišejo se Povh Ludvik, Novosel 
Jože, štefančič Andrej, Bogorïic 
Janez in vpišejo novi Izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Komočar Jože, čevljar, Nova vas 
11, Bošnjak Franc, Jesenice 13, Mat- 
kovič Jurij, Bregansko selo 17, 
Špelko Jakob, Obrežje 24, kmetje. 

Upravni odbor sestavlja 9 do 11 
članov. 

ZadT III 64/7 5409 
Besedilo. Kmetijska zadruga z 

o. j., Prekopa. 
Na občnem zboru 15. III. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila, po ka- 
terih odslej zadruga deluje. Članski 
delež znaša 500, delež družinskega 
člana zadružnika znaša 100 din. 
Člani jonrčifo za obveznosti zadruge 
z 20kratn;m zneskom vpisaneen en- 
kratnega temeljnega oziroma dru- 

žinskega deleža. Upravni odbor se- 
stavlja 7 do 11 članov. 

Izbrišejo se Cvelbar Franc, Ra- 
duno Anton, Rabzeli Matija, Dvoj- 
moč Janez, Jordan Alojz in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Retelj Jože, pek, Ostrog 1, Dr- 
maž Franc, Dol. Prekopa 35, Kuhar 
Franc, Dol. Prekopa 13, kmeta; Oki- 
čkl Stanko, mizar, Ostrog 39, Crta- 
lič Jože, kmet, Gor. Prekopa 9, Si- 
rotka Janez, mlinar, Gor. Prekopa 
15 Cvitko Martin, tesar, Dobrava 2, 
Pavlenč Anton, upokojenec, Preko- 
pa 23, Grame Anton, kmet, Prekopa. 
Za zadrugo sta upravičena podpiso- 
vati Pavlenč Anton in Kuntarič Ka- 
rel, uslužbenec, Dobe 4. 

Zadr III 79/4 5238 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Sevnica ob 
Savi. 

Na občnem zboru 22. III. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila, po kate- 
rih odslej zadruga deluje. Članski 
delež znaša 500 din z lOkratnim 
jamstvom. 

Izbrišejo se Jeler Karel, Zveglič 
Marija, Mlinaric Ivan, Jazbec An- 
ton, Blaznik Karel in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Šetina Peter, upravnik KZ, Sev- 
nica 67, Trupej Franc, kmet, Šmar- 
je 25, Starič Franc, kmet, Brezovo 
5, Valand Franc, upokojenec, Sev- 
nica 25, Blaznik Stanko, mehanik, 
Sevnica 23, Motore Jože, kmet, Ži- 
gerskl vrh 22, Novak Konrad, kmet, 
Presna Loka 21, Kozmus Anton, 
upravnik ekonomije, Sevnica 138, 
Smodej Jože, upokojenec, Sevnica 
7, Kožuh Peter, kmet. sin, Drožanje 
2, Vri.sk Franc, kmet, Crete 1, Sl- 
monči'č Aleksander, kmet, Sevnica 
177. Upravni odbor sestavlja 7 do 15 
članov. 

Zadr III 70/7 5408 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 25. maja 1953 

Razglasi sodišč 

Oklic o skrbnikih in razpravah 
Postavljeni skrbniki bodo v toibab za- 
stopali tožence, katerih bivališče ni zna 
no, na njihovo nevarnost In stroSke. 
dokler ie aaml ne zglasljo aH oe Ime 

nujejo pooblaSSence. 
Tožbe za razvezo zakona: 

G 34/53-• 5803 
Batista Draga rojena Pugelj, Ko 

seže, rudniška stavba, p. Ilirska Bi- 
strica, proti Baristi Pavlu, neznane 
ga bivališča. Obravnava bo 15. VII 
1958 ob 9. uri pri tem sodišču. Skrb 
nik je Batista Ivan, kmet iz Bukovi 
ce 26, p. Ilirska Bistrica. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 9. junija 1953. 

G 408/53 5714 
Ivanića Darinka roj. Firm, usluž; 

benka, Ljubljana, Karlovška 4, ,ki 
jo zastopa Klrn Karel, odvetnik, 
Ljubljana, proti Ivanici Otonu, ne- 
znanega bivališča. Obravnava bo za 
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spravna poskus 16. VII. ob 9. uri, •• 
ustno sporno razpravo pa Istega dne 
ob 9.15 uri pri tem sodišču, v sqbi 
št. 79/1. Skrbnik je Vidic Milica, 
Lj ibljano, Frankopanskn 23. 
G 407/53 5713 

Pire Amalija, nameščenka, Ljub- 
ljana, Ciglarjeva 34, proti Pircu 
Ivanu, neznanega bivališča. Obrav- 
nava bo 3. VIII. 1953 pri tem sodi- 
šču, v sobi 124/11 Skrbnik je Strnila 
Anton, obrtnik, Ljubljana, Slapni- 
čarjeva 3. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 8, junija 1933. 

f Razne objave 

St. 196/1-53 6875 
Razpis 

Rektorat medicinske visoke šole v 
Ljubljani  razpisuje mesto 

izrednega profesorja za dermato- 
venerologijo na Medicinski fakul- 
teti. 

Prošnje z vsemi potrebnimi prilo- 
gami je treba vložiti v 14 dneh po 
objavi v >Uradnem listu LRS«. 

Rektorat 

5366 
Razglas 

^ Mestni pogrebni zavod v Murski 
Soboti obvešča po 9. 'členu odloka o 
pokopališkem redu mestnih pokopa- 
lišč v Murski Soboti -se lastnike 
spodaj navedenih spomenikov in 
njihove pravne naslednike, da so se 
spomeniki zaradi zapuščenoeti gro- 
bov odstranili iz grobov in vskladi- 
SCili v mrtvašnici pokopališča za eno 
leto od te objave. Če se v tem roku 
ne bodo zglaslli, bo zapadel grob in 
spomenik mestnemu pogrebnemu 
zavodu, ki bo lahko z njim prosto 
razpolagal. 

1. Ehkerštein Zigmond, 2. šrajber 
Lipotne, 3. Eden tain Albert, 4. Mei- 
sel Morne, 5. Najmand Ignac, 

6. Najmand Leopold, 7. Schmol Mo- 
ritz, 8. Heiberger Johann, 9. Hiršl 
Julius, 10. Kohn Beti 11. Heimer Iz- 
rael, 12. Novetzki Simone, 13. Gros 
••••••, 14. Šreber Lipot, 15. Švarc 
Ignac, 16. Polak ŽIgmond, 17. 
Sreiber Gyula, 18. Mosinger Ja- 
nošne, 19. Biiler Fani, 20. Mor- 
gennofer Režo. 21. Štern Gyulane, 
22. Hiršl Ignac, 23. Klein Jožef in 
Kati, 24, Naimand Žig ndne, 25. 
Heilinger Johana, 26. Goldberger 
Henrik, 27. Veis Žigmond, 28. Berger 
Jožefne, 29. Trautman Jakob, 30. 
Braun Rezi, 31. Gros Šarlota, 32 
Majcr Hermina, 33. Hiršl Terezija, 
34. Hiršl Albert, 35. štern Henrik, 
^>. ^hofhoj Ignac, 37. Gros Jakob. 
38. Trautmun Julija, 39. Morgen 
stein David, 40. Heiberger Lipot, 41. 
Rchne7ter Maks, 42. TTeilinger Jožef 
'n Julija, 43. Gros La jos. 44. Naiman 
Adolfne, 45. Rehnitzer Roži, 46 Štern 
''.ozallja, 47. Reich Ana, 48 Frein 
s'mon, 49. Porgcs Adolf, 50. Singer 

Žlgmondnc, 51. Preis Jeu, 52. Preis 
Simonne, 53 Vogel Maks, 54. Švarc 
Amai, 55. Bersezani Regina 56. Ro- 
senberger Julius, 57. Konn salamon, 
58. Kohn Mikša, 59. Šemhein Ignac, 
60. Kohn David, 61. šinkovič Franc, 
62. Avgustič Petronela, 63- Schei 
Huška, 64. Török Ernö, 65. Olaszi 
Rozsa, 66. Varga Jožef, 67. Knez Ja- 
noš, 68. Veren Franc, 69. Kohler Ja- 
noš, 70. Kirblsh Karel, 71 Meckar 
frma in Matjaš, 72. Nemec Ištvpn, 
73. Gölb Aleksander 74. Veniš Gyu- 
la in Gyulane, 75. Kusalik Matjaž, 
76. Besel Tekla, 77. Berkeš Mihael, 
78, Szekely Gizela, 79. äkrilec Fe- 
renc in Fani, 80. Horvat Koloman. 
Mestni pogrebni zavod, M. Sobota 

Poziv upnikom in dolžnikom 
ia)   v   dan?m   roku   priglasijo   terjatve 
oziroma   poravnajo   tvojo  obveznosti   do 
oodjetij   v    likvidaciji,   (leer   ce   bodo 

dolgovi sodno Izterjali. 
5801 

Kmetijska obdelovalna zadruga 
>Vodnika Viktorja« v Sostrem je na 
podlagi sklepa občnega zbora z dne 
27. II. 1953 prešla v likvidacijo. Pri- 
glasitveni rok: tri mesece od te ob- 
jave. 

Likvidatorji 
5244 

Kmetijska   zadruga   Vrzdenec   je 
prešla  v  likvidacijo.    Priglasitvenl 
rok: 30 dni od te objave. 

Likvidatorji 
Št. 223/53 5503 

Kmetijska delovna zadruga z o. j. 
»Sloga«, Leskovec pri Krškem je na 
podlagi sklepa Izrednega občnega 
zbora članov 20. IV. 1953 prešla v 
likvidacijo. Priglnsltveni rok: do 20. 
VI. 1953. 

Likvidacijski odbor 
Št. T-325/2-53 5527 

Krajevna opekarna Jablance je v 
likvidaciji. Priglasitveni rok: 14 dni 
od te objave. 

Občinski LO Korena 

Izgubljene listine 
preki icujejo 

Bek Jakob, Ljubljana, Litostroj, 
sindikalno knjižico, izdano v Ljub- 
ljani. 5696 

Bcler Marija, Jesenice, Fužinska 
5, osebno izkaznico, reg. št. 2008, 
ser. št. G-346718 5378 

Benca Janez. Puterhof pri Tržiču, 
vojaško knjižico, izdano od Vojaške- 
ga odseka. Murska Sobota.       2724 

Benedejčič Franc, Tolmin, Volar- 
je l.osebno izkaznico, reg. št. 13896, 
ser. št. G-0392606. izdano v Tolmi- 
nu. 5692 

Bernik Janko, škofja. Loka, Klo- 
bovsova 3, osebno izkaznico, reg. 
St. 30350, ser. št. F-0209460, izdano 
v Kranju. 5702 

Bezjak Anton. Rakovec 10, p. Met- 
lika, osebno izkaznico, reg. Št2S92, 
ser. št. 0486202, izdano v Črnom- 
lju. 5572 

Boites Jože, Gaberje, p. Brusnice, 
osebno izkaznico, serij, številka 
0338378. 5771 

Božič Franc, Kranj, Struževo 3, 
osebno izkaznico št. 9244. 5756 

Brecelnik Marija, Ljubljana, Pet- 
kovškovo nabrežje, potrdilo vložno 
knjižce Mestne hranilnice v Ljub- 
ljani. 5725 

Bremec Marija, Sp. Lokavec 31, 
Ćepovan, osebno izkaznico, reg. štev. 
9033, ser. št. 318312. 5573 

Cafûta Terezija, Podlehnik 81, 
osebno izkazneo, št. 45344 in knjižico 
za kolo znamke >Junior« št. 80147 
na ime Cafuta Simon, Podlehnik 
št. 81. 5574 

Colnarič Jože, Ljubljana, »Elek- 
trozveze«, Šentvid, osebno izkaznico, 
reg. št. 12796, ser. št. G-0162339, iz- 
dano od OLO Maribor okolica. 5793 

Dernulc Vinko, Ljubljana. Novi 
blok 13/III, osebno izkaznico, reg. 
štev. 58240/51. ser. Štev. F-0080550, fn 
brezplačno vozovnico ECŽ za voja- 
ške vpjne invalide. 5697 

Dežman Pavla, Adergas 34, Cer- 
klje pri Kranju, osebno izkaznico, 
reg. št. 12802, izdano v ••••••.   5851 

Drevenšek Blaž, Gerečja vas 30, 
p. Hajdina pri Ptuju, osebno izkaz- 
nico, reg. številka 3467. ser. številka 
0245780. 5415 

Džindžinovič Dimitrij, škofjo Lo- 
ka, . evid tablico za motorno kolo, 
znamke »Saks«, št. S-383. 5726 

>Elektro«, Murska Sobota, evid. 
številko tablice S-5874. 5529 

Eršte Ivanka, Lipnlk, p. Trebnje, 
osebno izkaznico, reg. št 6770, ser. 
št. 511080. 5450 

Eršte Marija, Sred Grčevje 18, p. 
Otočec- ob Krki, osebno izkaznico, 
ser. št. 0118569. 5770 

Gabron Anica, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. štev. 000489, iadano v 
Krškem. 5794. 

Gabrovšek Zvonimir, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 3093/50, 
ser. št. F-0026163, izdano v Ljublja- 
ni in univerzitetno izkaznico TVš 
v Ljubljani. 5795 

Gavez Ljudmila, Hermanci 59, p. 
Miklavž pri Ormožu, oeebno izkaz- 
nico, reg. številka 1046. ser. številka 
F-0225356. 5627 

Geržina Frančiška, Stara vas 3, Po- 
stojna, osebno izkaznico, reg. štev. 
20197, ser. št. F-0830507. 5597 

Godec Rihard, Ljubljana, Zalog 
84, odločbo o prevedbi v zvanje sa- 
mostojnega šoferja .izdano od komi- 
sije v Ljubljani L 1950. 5864 

Hozjan Štefan, Mala Polana 119, 
p. Črenšovcl, osebno izkaznico, reg. 
ät. 22723, ser. St. G-02*r083. 5460 

Jankovič Jože, Tribuče 20, p. Črno- 
melj, osebno izkaznico, reg. štev. 
410, ser. št. 0483620. 5530 

Jerebic Štefan, Jan če 8 pri Litiji, 
osebno izkaznico, reg. št. 1665, ser. 
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št. t-0153667, izdano od OLO Ljub- 
ljana okolica 5698 

Kalin Samo, Ljubljana, indeks 
TVš, fakulteta za kemijo, univerza 
y Ljubljani. 5865 

Klopčič Roman, Ljubljana, spri- 
čevalo I. razreda meščanske šole, Iz- 
dano za šolsko leto 1943/44 v Ljub- 
ljani. 5609 

ivobentar Marjan, Ljubljana, 
Ruška 17, amatersko šofersko izkaz- 
nico, kategorije A in B, št. 1547, iz- 
dano v Ljubljani, ter prometno do- 
voljenje za motorno kolo >Puch< 
200, reg. št. S-144. 5866 

Kolman Karel, Stranje 13, p. Bian- 
ca, osebno izkaznico, reg. št 45593, 
ser številka 0389903, izdano v Kr- 
škem. 5693 

Kolman Marija roj. Fučar, Hoti- 
za 6, p. Lendava, osebno izkaznico, 
reg. št. 22767, ser. št. 247077, izdano 
v Lendavi. 5631 

Koprivec Matic, Ljubljana, Kra- 
kovski nasip 10, osebno izkaznico, 
reg. št. 95631/51, ser. št. F-0117941, 
izdano v Ljubljani. 5796 

Kurnik Terezija roj. Flor, Pod- 
vinci 101, p. Ptuj, osebno izkaznico, 
reg. št. 8909, ser. št. 0251222.       5494 

Kutnjak Dragotin, Selnica 19, 
Hrvatska, osebno izkaznico, reg št. 
5493, izdano v Lendavi. 5842 

Kuzmi'5 Helena, M. Sobota, Mikloš- 
Kuzmičeva 13, osebno izkaznico, reg. 
št. 12076, ser. št. 0093786. 5675 

Lampe Mirko, Idrija, Tomšičeva 7, 
preklic o izgubljeni prometni knji- 
žici za osebni avtomobil S-7626 
znamke »Balilla«, motorna št. 084392, 
objavljen v Uradnem listu LRS, št. 
16'53, ker se ie našla 5802 

Limanšek Martin, Skorba 22, p. 
Hajdina, osebno Izkaznico, reg. št. 
32091, ser. štev. 0275801, izdano v 
Ptuju. 5716 

J.ukati Janez, Moravče, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 0466552, izdano od 
OLO Ljubljana okolica. 5843 

Marinko Ivan, Vnanje gorice, 
osebno izkaznico, reg št. 18578, ser. 
št. 0140888, izdano od OLO Ljublja- 
na okolica. 5797 

Mate Florijan, Ključarovci 60, 
Ptuj, osebno izkaznico, reg. št. 21444, 
ser številka F-0264754, Izdam v 
Ptuju. 5676 

Medja Alojzij, Jereka 33, Srednja 
vas v Bohinju, roj. 22.VI. 1935, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 14282, ser. št. 
0814733, izdano v Radovljici, in sin- 
dikalno izkaznico. 5229 

Medved Anton, Ljubljana, evid- 
tablico za avtomobil znamke »Eifel- 
Forrk, št. S-843. 5867 

Mehle Marija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 31317/51, izdano v 
Ljubljani. 5868 

Mikolič Jože, Pristavica 10, p. Ro- 
gaška Slatina, prometno knjižico za 
Kolo št. 28687. 5677 

Mohar Angelca, Mali log 29, Lo- 
ški potok, osebno izkaznico, reg. št. 
7879, ser. št. 0554189. 5308 

Mori Leopold, Dravograd 102, zdaj 
gradbišče Gradiš IMM, Ravne na 
Koroškem, osebno izkaznico, reg. 
št.  15167, ser. št. 0276477. 5854 

Murn Angela, Ljubljana, Staniče- 
va 20, osebno izkaznico, reg. štev. 
31185/51, ser. št. 0053495, izdano v 
Ljubljani. 5727 

Novak Marija, Ljubljana, Brod 14, 
spričevalo o opravljenem izpitu III. 
in IV. razreda gimnazije v Šentvidu 
nad Ljubljano 1, 1946. 5841 

Oberlintner Sonja, Ljubljana, Le- 
podvorska, osebno izkaznico, reg- št. 
27132, ser. št. F-0740442, izdano v 
Ljubljani. 5765 

Ovniček Franc, Brezovica 6, p. 
Stoplče, osebno izkaznico, ser. št. 
0323458. 5768 

Pate Marija, Loge 336, Hrastnik, 
osebno izkaznico, št. 27679, izdano v 
Trbovljah. 5834 

Pezdir Franc, Vnanje gorice, oseb- 
no lizkaznico, rçg. št. 18577, ser. št. 
0140887, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 5728 

Pire Stanislav, Cerklje 79, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 15877, ser. št. 
nju. 5835 

Plšot Janko, župnik, Vrhpolje, p. 
Vipava, osebno izkaznico, rcg. štev. 
28459, ser. št. 0319459. 5836 

Pivk Valentin. Ljubljana. Zalo- 
karjeva 7, osebno izkaznico, reg. št. 
27664/51, ser. št. F-0049974, izdano v 
Ljubljani. 5729 

Plahuta Milan, Loke 17, p. Šmart- 
no pri Kamniku, roj- 28, IX. 1935, 
spričevalo o opravljenem izpitu za 
kvalificiranega delavca, izdflno od 
izpitne komisije pri OLO Kamnik, 
št. 52/50 z dne 15. VII. 1950, ter spri- 
čevalo o opravljenem teoretičnem 
izpitu, št. 14/50, izdano od šole učen- 
cev v gospodarstvu. Duplica.     5578 

Perenta Ljudmila, Sv. Pavel. Dom- 
žale, osebno izkaznico, reg. št. 24660, 
ser. štev. 0470570, izdano od OLO 
Ljubljana okolica. 5869 

Potočnik Dušan, Ljubljana, Pod- 
milščakova 37, sindikalno knjižico, 
Izdano od »Litostroja«, Ljublja- 
na. 5844 

Preželj Judita, Irca vas 28, osebno 
izkaznico, ser. št. 0118569. 5769 

Rak Jožef, Sv. Jernej 26, p. Muta, 
osebno izkaznico, reg. št. 17763, ser. 
št. 0279073. 5759 

Ros Justina, Bresternica, p. Kamni- 
ca'pri Mariboru, osebno izkaznico, 
reg. št. 34442, ser. št. 0199578.      5721 

Saje Ivan, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 59491/51, ser. štev. 
F-0081801, izdano v Ljubljani.    5845 

Sečnik Tončka, Ljubljana, Prešer- 
nova 27, osebno izkaznico, reg. št. 
12864/50, ser. št. F-0035I74, izdano v 
Ljubljani. 5730 

Skok Jože, Šmartno ob Dreti 80, 
osebno izkaznico, reg. št. 19780, ser. 
št. 0443091. 5108 

Skubic Peter, Ljubljana, Ašker- 
čeva 2, osebno izkaznico, reg. štev. 
95543/51, ser, št. F-0117853, Izdano v 
• Tubljnni. 5798 

Sotlar Anton, Ljubljana, Savije 
62, osebno izkaznico, reg. št. 3088/51, 
ser. štev. 0025398, izdano v Ljub- 
ljani. 5846 

Stare Viktor Smokvica 28, p. 
GračišČe-Sočerga. osebno izkaznico, 
reg. št. 16577, ser. št. 217287, izdano 
v Sežani. 5S38 

Šerbel Marija-Minka, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 85545/52, 
ser. št. F-0107855. izdano v Ljub- 
ljani. 5870 

Špehar Karlo, Črnomelj 163, oseb- 
no izkaznico, reg. štev. 4137, ser št. 
0487447. 5579 

Štublar Marta, Dole 3, p. Suhor, 
osebno izkaznico, reg. št. 1716, ser. 
št. 0485026. 5762 

Šuler Silva, Ravne na Koroškem, 
sindikalno knjižico št. 512337.     5506 

Temlin Geza, Murska Sobota, •••- 
ška 20, osebno izkaznice reg. štev. 
30994, ser. št. 0112704. 5679 

Tili Jakob, Ptuj, Ljutomerska 'Mi, 
sindikalno knjižico št. 58466 podruž- 
nice »Izbira«. Ptuj. 5859 

Tovarna pisalnih strojev, Ljub- 
ljana, prometno knjižico tovornega 
avtomobila znamke SPA. reg. štev. 
S-5550. 5731 

Uran Jožefa, Ljubljana, Tržaška 
14, osebno izkaznico, reg. št. 12809/ 
50, ser. št. F-0035119, izdano v Ljub- 
ljani. 5871 

Uranič Ignac, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 6292/51, ser. štev. 
F-0028702, izdano v Ljubljani.    5847 

Ustar Marija, Zagorje, Okrogar- 
feva kolonija 6, osebno Izkaznico, 
reg. št. 23937, ser. št. F-0725247.   5861 

Valič Marija roj. Cej, Postojna. 
Aškerčeva 3, osebno izkaznico, reg. 
št. 13735, ser. št. F-06224045.        5862 

Vavpetič Neda, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 7292/50, ser. štev. 
F-0029602, izdano v Ljubljani.     5766 

Vidic Marija, Raka 1 pri Krškem, 
osebno izkaznico, reg. št. 36707. ser. 
št. 0381017, izdano v Krškem.      5767 

Vrhovec Jerica, Ljubljana. Zalo- 
ška 3c, osebno izkaznico, reg. štev. 
20143/52, ser. št. F-0042453, izdano v 
Ljubljani. 5799 

Zaletel Matija, Tržno 14, p. Žu- 
žemberk, osebno izkaznico, ser. št. 
0311631. 5772 

Zalošček Anton, Zatolmin 20, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 9925. ser. štev. 
0262635, izdano v Tolminu. 5863 

Zupančič Avgust, Stražišče 224, 
Kranj, osebno izkaznico, reg. štev. 
6710, ser. št. 0183020. izdano v Kra- 
nju. 5509 

Zupančič Ciril, Ljubljana, Gre- 
gorčičeva 5/1, osebno izkaznico, reg. 
št. 29493/51, ser. št. F-005183. izdano 
v Ljubljani. 5800 

Zupančič Vil tem. Ljubljana, Boršt- 
nikov trg 1, amatersko vozniško iz- 
kaznico št 41 kategorija A in B, 
izdano v Ljubljani. 5700 

Žmahar Marjan. Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg št. 89270/51, ser. 
št. F-011180, izdano v Ljubljani. 5848 

Izdaja   »Uradni   Ust   LRS« — Dlrektoi   ta   odgovorni   •• zelnik:   di. Rastko   Moćnik   —   Uska   tiskarna   »Toneta   Tomšiča* 
- » LJubljani 
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186. 

Ljudski odbor mestne občine Bled je na podlagi 
1. odstavka 23. člena in 2. točke 78. člena zakona o 
ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19-90/52) in v zvezi s 3. in 8. členom temelj- 
nega zakona o prekrških (Uradni list FLB.J, št. 40- 
428/51) na seji dne 13. marca 1953 sprejel 

ODLOK 
o hišnem redu 

1. člen 

Hišni red urejuje razmerje med hišnim lastnikom 
in najemnikom ter podnajemnikom stanovanjskih in 
poslovnih prostorov. Z njim se določijo obseg in način 
uporabe v najem danih prostorov kakor tüdi dolžnosti 
in pravice hišnega lastnika in najemnikov ter pod- 
najemnikov. 

2. člen 

Vsak najemnik stanovanjskih prostorov mora 
pred vselitvijo predložiti lastniku ali upravniku 
zgradbe vseütveno dovoljenje. Vsaka sprememba, kot 
samovoljna vselitev, je prepovedana. Ob vselitvi se 
mora ugotoviti stanje stanovanjskih prostorov s po- 
sebnim zapisnikom med lastnikom in najemnikom. 
* Najemnik je dolžan podpisati najemno pogodbo, 
ki jo predloži hišni lastnik, 

3. člen 

Najemnina se plačuje vnaprej do 5. v mesecu, 
kolikor se drugače ne določi. 

4. člen 

Vse adaptacije in prezidave lahko najemnik iz 
Trši le v sporazumu s hišnim lastnikom. 

Najemnik sme oddati podnajemnikom prostore v 
podnajem, Le po poprejšnjem dovoljenju hišnega 
lastnika. 

5. člen 

Skupni prostori, kot dvorišča, odprte kleti, hod- 
niki in vodnjaki morajo biti dostopni in odprti vsem 
najemnikom, kolikor se stranke s pogodbo drugače 
no dogovore. 

Ti prostori se čistijo na način, ki ga določi hišni 
lastnik po vrstnem redu, oziroma čisti vsaka stranka 
svoj določeni prostor. 

6. čk. 

Najemnik je dolžan 

a) vse v najem vzete In skupne prostore vzdrže- 
vati stanovanju primerno in v čistoči ter jih uporab- 
ljati le za namene, za katere so bili dani v  najem. 

b) skrbeti, da se ne pokvarijo vodovodna, elek- 
trična in druge instalacije, ter oskrbeti takoj vsa 
mala popravila teh instalacij; 

c) pobeliti stanovanjske in poslovne prostore, ko 
se pokaže potreba; 

č) odlagati smeti in odpadke na zato določeni 
prostor. 

Najemnik jo odgovoren za škodo, kj bi jo po- 
vzročil z zanemarjenjem svojih dolžnosti. Če po- 
manjkljivosti, ki jih je dolžan odpraviti, sam ne od- 
pravi, napravi to lahko lastnik oz. upravnik na nje- 
gove stroške po poprejšnjem dovoljenju tajništva 
ljudskega odbora mestne občine Bled, 

7. člen 

Najemnikom stanovanja in drugih prostorov je 
prepovedano storiti kakršnokoli dejanje, ki bi uteg- 
nilo povzročiti škodo ali motiti mirno sožitje med 
stanovalci. 

Prepovedano je: 

1. igranje na klavirju in drugih glasbilih, prepe- 
vanje, plesi, uporaba zvočnikov pri radiu od 22. ure 
do 6- ure, kakor tudi vsako razgrajanje; 

2. sekati drva ali drobiti premog v prostorih, ki 
niso za to določeni; 

3. uporabljati stroje ali naprave, ki povzročajo 
prekomeren hrup ali ropot; 

4. nadlegovati, smešiti, izzivati ali ogrožati sta- 
novalce; 

5. metati odpadke, pljuvati ali drugače ponesuužiti 
poslopje; 

6. iztepati predmete ali odlagati odpadke na me- 
stih, ki niso za to določena; 

t, prati ali sušiti perilo v stanovanjih, če j* na 
razpolago pralnica ali prostor za sušenje; 

8. opuščati nujno potrebno zračenje stanovanjskih 
prostorov; 

9. metati odpadke ali druge predmete v stranišče 
in vodovodne školjke ali odtočne kanale; 

10. s pisanjem ali na kakršenkoli način zamazati 
ali poškodovati poslopje; 

11. zastavljati veže, hodnike, stoupišča ah dvori- 
šča s kukršnimikoli predmeti; kolesa in otroške vo- 
zičke je dovoljeno postavljati na mesta, ki jih določi 
hišni svet sporazumno s hišnim lastnikom; 

12. prekomerno močiti tla; 
13. puščati od 21. do 5. ure vezna ali vrtna vrata 

odklenjena; 

14. brez potrebe pustiti teči vodo ali v skupnih 
prostorih pustiti prižgano luč; 

15. storiti kakršnokoli dejanje, ki bi utegnilo 
povzročiti škodo v stanovanju ali na poslopju. 

8. člen 

Najemnik sme imeti perutnino, pse in drugo 
živali samo z dovoljenjem lastnika hiše oz. upravnega 
organa, kolikor že drugi obstoječi predpisi ne ure- 
jujejo tega vprašanja za vse območje mestne občine 
Bled. 

9. člen 

Hišni lastnik mora vzdrževati vse stanovanjske in 
poslovne prostore v rabnem stanju skupno z vsemi 
instalacijami in napravami. Će lastnik ne oskrbi po- 
pravil poškodb in okvar, zaradi katerih je motena 
redna oskrba stanovanja, lahko najemnik izvrši po- 
pravila na stroške hišnega lastnika po poprej izdela- 
nih proračunih, ki jih mora potrditi tajništvo LO MO 
Bled. Izdatke lahko najemnik odbije od najemnine. 
Predvsem mora hišni lastnik sam izvršiti popravilo 
vrat, oken in strehe, 

10. 'člen 

Ob izselitvi mora izročiti najemnik stanovanje v 
rabnem stanju, kot ga je sprejel, upoštevajoč običajno 
obrabo. Vse druge okvare pa je dolžan pred predajo 
popraviti. Vse ključe mora izročiti vedno lastniku 
hiše,  tako ključe stanovanja, kot vhodnih vrat. 
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11. člen 

Najemniki se morajo strogo in natanko držati 
določb tega hišnega reda. 

12. člen 

Vsak hišni lastnik oz. upravni organ je dolžan 
razobesiti ta hišni red na hodniku oz. pri vhodnih 
vratih. 

13. člen 

Za prekrške se kaznuje z denarno kaznijo do 
2.000 din po predpisih zakona o prekrških, kdor pre- 
krši prepovedi In dolžnosti, naštete v 6., 7., 8. in 12. 
členu tega odloka. 

14. člen 

la odlok začne veljati z dnem, ko se objavi v 
»Uradnem listu LRS«. 

Št. 1-533/1-53 
Bled, dne 22. maja 1953. 

Predednik LO MO: 
Jože Kapus 1. r. 

189. 

Ljudski odbor mestne občine Bled je na podlagi 
1. odstavka 23. člena in 2. točke 79. člena zakona o 
Ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni lisi 
LRS, št. 19-90/52) v zvezi s 3. in 8. členom temeljnega 
idkona o prekrških (Uradni list FLRj, št. 46-428/51) 
na seji dne 22. majo 195ì sprejel 

ODLOK 
o komunalni ureditvi in zunanjem licu Bleda - 

1. člen 

Naselja na območju LOMO Bled, ki Imajo Izra- 
zito turistični pomen, morajo biti v higienskem po- 
gledu čista, estetsko-kulturnega lica ter morajo vsa 
poslopja in druge naprave, ki so last splošnega ljud- 
skega premoženja kot last zasebnikov, biti v skladu 
z vsemi higienskimi in gradbenimi predpis!. Zato mo- 
rajo vsi gospodarji in upravniki zgradb ter zemljišč 
upoštevati  naslednja določila: 

a) Kanalizacijske naprave in odtoki fekalnih voda 
se morajo speljati tako, da se fekalije in druge od- 
padne vode ne Izlivajo na cestišča in zemljišča ter s 
tem smradijo okolico in so nevarne, da se prebival- 
stvo okuži. 

b) Dovozne poti posameznih gospodarstev In dvo- 
rišča pri zgradbah se morajo vzdrževati v primernem 
stanju. 

c) Brez oblastnega dovoljenja se ne smejo po- 
stavljati provizoriji svinjakov in kokošnjakov ali 
druge neprimerne naprave oziroma se take že obsto- 
ječe naprave, če občutno kvarijo zunanje lice na- 
selja, morajo odstraniti. 

č) Vrtne ograje se morajo vzdrževati v primer- 
nem stanju, oziroma se morajo ograje, ki občutno 
kvarijo 'zunanje lice naselja, in bodeče žice ob javnih 
potih odstraniti. 

J) Zgradbe, za katere se ugotovi, da so v zane- 
marjenem stanju, se morajo prebeliti oziroma po- 
beliti. 

e) Vse smeti In odpadki, kolikor ni pri poslopjih 
v gospodarstvu primernega prostora, se smejo depo- 
nirati le na zato namenjenih mestih, ki jih določi 
mestna občina Bled. 

f) Obstoječe kmečke gnojne jame se morajo pre- 
staviti z izpostavljenih mest na primerno prikrita 
mesta ter morajo biti pokrite in napravljene v skladu 
z gradbenimi predpisi. 

g) Lastniki In stanovalci zgradb v okolišu zno- 
traj črte hotel >Toplice< — hotel »Union« — hotel 
»Jelovica« — župnišče — »Rikli« ne smejo v tem 
okolišu gojiti In rediti nobene perutnine in drugih 
drobnih, živali. 

Lastniki zgradb izveD tega okoliša smejo gojiti 
perutnino in druge drobne živali na lastnem ograje- 
nem prostoru, drugI stanovalci pa le, kolikor jim to 
lastniki izrecno dovolijo. 

Stanovalci v poslopjih splošnega ljudskega pre- 
moženja, ki so v upravi ljudskega odbora mestne 
občine Bled, ne smejo gojiti in rediti perutnine in 
drugih drobnih živali ne glede na zgoraj navedene 
omejitve na vsem območju naselij Grad, Zagorice, 
beleče, Rečica In Mlino. 

2. člen 

Ker so parki, uasadi in njih naprave spiušnega 
kulturnega pomena in bistveno vplivajo na zunanje 
lice kraja, jih je treba gojiti in vzdrževati ter se zato 
prepoveduje: 

a) vsako poškodovanje nasadov in dreves oziro- 
ma puljenje in trganje cvetic; 

b) vsako prenašanje ali namerno poškodovanje 
klopi v parkih ìD pisanje po njih; 

c) vsaka hoja po zelenicah, odmetavanje smeti 
in drugih odpadkov Izven zato določenih mest; 

č) vsako prevažanje ali kolesarjenje po potih v 
parkih in nasadih, ki niso določene za tak prevoz. 

3. člen 

Obstoječe gramoznice, peskovnikl in kamnolomi 
se ne smejo več Izkoriščati, odpiranje novih gramoz- 
nic, peskovnikov in kamnolomov pa nI dovoljeno, če 
za to ne izda potrebnega dovoljenja LOMO Bled, 
da se tako zavaruje zunanje estetsko lice naselja. 

4. člen 

Zaradi vzdrževanja vodnih naprav, odprtih vodo- 
tokov in vaških napajalnikov v higienskem stanju 
kakor tudi zaradi racionalno izrabe vode in vodne 
napeljave se odloča: 

a) hišne vodovodne priključke in razvode po 
zgradbi, ki bi puščali vodo, je treba takoj popraviti, 
da voda po nepotrebnem ne odteka; 

b) prepovedano je vsako ponesnaženje vodnih 
zajetij in odprtih vodotokov, iz katerih se črpa voda 
za potrebe prebivalstva in živine; 

c) nedopustno je zalivanje vrtov iz vodovodne 
napeljave, kadar primanjkuje vode za potrebe pre 
bivalstva; 

'5) prepovedano je onesnaženje In pranje v va 
ških napajalnikih; 

d) javne napajalnike za živino je treba odstra- 
niti, če nehigiensko vplivajo na okolice In če pro- 
metni ozlri zahtevajo njihovo odstranitev. 

5. člen 

Da se ohrani jezero čisto, Da se ohrani jezero čisto, se prepoveduje vsake 
idmetavanje in odlaganje smeti in kakršnihkoli dru 

gib odpadkov v jezero in v vse dotoke jezera ter tud 
vsako zasipavanje jezerske obale. 
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6. člen 

Da se ne moti javni in cestni promet skozi na- 
selja, se odreja: 

a) Nedopustno je zlaganje lesa, drv in drugega 
materiala na mestih, kjer bi to zaviralo cestni pro- 
met ali škodilo preglednosti terena. 

b) V zimskem času so dolžni lastniki oziroma 
upravitelji zgradb skrbeti za to, da se sneg sproti 
očisti s pločnikov in prehodov ob zgradbah ter da se 
takoj odstranijo strešni snežni plazovi, če ovirajo 
cestni promet. 

c) Sankanje In smučanje po javnih cestah In potih 
na območju naselij oziroma vasi Grad, želeče, Žago- 
rice, Rečica in Milno nl dovoljeno. 

č) Parkiranje izvoš'čkov, avto-taksijev, avtobusov 
in drugih vozil na mestih, ki od LOMO Bled niso 
izrecno določena kot prostor za parkiranje ali avto 
busna postajališča, ni dovoljeno. 

7. člen 

Zaradi lepšega estetskega lica naselij vse občine 
je dovoljeno plakatiranje samo na krajih, ki jib za 
to posebej določi LOMO Bled. V ta namen uredi 
LOMO Bled posebne oglasne deske oziroma pooblasti 
zato lahko kako drugo ustanovo ali društvo. 

8. člen 

Navodila za izvajanje tega odloka izda po po- 
trebi svet za gospodarstvo pri LOMO Bled. 

9. člen 

Zaradi prekrška se kaznuje z denarni kaznijo do 
2.000 din, kdor krši prepoved ali ne izpolnjuje dolž- 
nosti, naloženih In predpisanih v točkah .), b). e), g) 
1. člena, v 3. členu, v točkah a), b), c), č) 4. 'člena, 
v 5. členu, v točkah a), b) 6. člena In 1. stavku 
7. člena tega odloka. 

Za povzročeno materialno škodo odgovarja sto- 
rilec ne glede na upravnokazensko odgovornost po 
načelih civilnega prava. 

10. člen 

Pripadniki ljudske milice In osebe, ki jih poobla- 
sti LOMO Bled, smejo v izvrševanju svoje službe na 
samem kraju izterjati denarno kazen v znesku 100 din 
od tistih, ki jih zalotijo pri storitvi prekrškov Ì7 
točke a), b) c) in č) 2. člena in toike c) In č) 6. členu 
tega odloka. 

11. člen 

Določbe tega odloka veljajo za vse območje 
LOMO Bled, razen v primerih, ki so v tem odloku 
izrecno navedeni. 

12. člen 

Ta odlok začne veljati z dnem 22. maja  1953. 
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati 

odlok MLO Bled št. 1-498/1-52 z dne 5. aprila 1952. 

št. 1-530/1-53 
Bled, dne 22. maja 1953. 

Predsednik LO MO: 
Jože Kapus 1. r. 

190. 

Mestni ljudski odbor v Celju je na podlagi 1. od- 
stavka 23. člena zakona o ljudskih odborih mest in 
mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/52) ter določb 
8. člena temeljnega zakona o prekrških (Uradni list 
FLRJ, St. 48/1951) na •. seji dne 11. julija 1952 sprejel 

ODLOK 
o obveznem uničevanju poljskega plevela 

1. člen 
Vsi lastniki oziroma uživalci zemljišč morajo na 

svojih zemljiščih zatirati: 
osat — osec (cisium arvense), rogovlliek (galin- 

soga parviflora), predenico (cnuscuta, trifoli), travni- 
ško zlatico (ranunculus), lapuh (tussilago) in divjo 
repico (raphanus raphanlskum). 

2. člen 
Svet za gospodarstvo in komunalne zadeve izdaja 

po potrebi navodila in ukrepe za izvajanje, tega 
odloka. 

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 z de- 
narno kaznijo 3.000 din po predpisih temeljnega za- 
kona o prekrških. 

Upravni postopek vodi in izreka kazen sodnik za 
prekrške pri mestnem ljudskem odboru Celje. 

4. člen 
Ta odlok velja od osmega dne potem, ko ga je 

sprejel mestni ljudski odbor, objavi pa se na krajev 
no običajni način in v »Uradnem listu LRS<. 

Št. 1126/52-3 
Celje, dne 11. julija 1952. 

Predsednik MLO: 
Riko Jerman I. r. 

191. 

Mestni ljudski odbor v Celju je na podlagi 1. od- 
stavka 23. člena zakona o ljudskih odborih mest in 
mestnih občin (Uradni list LRS. št. 19-1932) ter določb 
8. člena temeljnega zakona o prekrških (Uradni list 

LRJ, št. 48/1951) na III. seji dne 11. julija 1952 sprejel 

ODLOK 
o prepovedi reje živali v ožjem središču 

mesta Celje. 

1. člen 
V ožjem središču mesta Celje je prepovedano 

rediti živali vseh vrst ter graditi za njih hleve. 

2. člen 

V ožjem središču mesta Celje se morajo podreti 
in odstraniti vsi hlevi, svinjaki, ovčjaki, zajčjakl in 
kokošnjaki najkasneje do 31. XII. 1953. 

V širšem regulacijskem območju ne sme nihče 
brez dovoljenja gradbene uprave mestnega ljudskega 
odbora postavljati hlevov, svinjakov, ovčjakov, zajčja- 
kov in kokošnjakov.. 

3. člen 
Za ožje središče mesta Celje se šteje območje, ki 

iežl med mejnimi črtami: na zahodu: južno ob Obla- 
kove ulice, Ipavčeva ulica do potoka Sušnica in levi 
breg Sušnice do izliva v Savinjo; na jugu: levi breg 
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Savinje do izliva v Voglajno; na vzhodu: desni breg 
Voglajne do Izliva Koprivnice in proge Savinjske že- 
leznice do križišča z Drapšinovo ulico; na severu: 
Drapšinova ulica do križišča z Oblakovo ulico in 
južna stran Oblakove ulice do križišča z Ipavčevo 
ulico 

4. člen 

Kršilci tega odloka se kaznujejo po določbah 
temeljnega zakona o prekrških z denarno kaznijo do 
8.000 din. Kaznujejo se vsi, ki bi redili živali v opi- 
sanem središču mesta in vsi, ki ne bodo odstranili 
hlevov, svinjakov, ovčjakov, zajčjakov in kokošnjakov 
po določbah 2. čleua tega odloka. 

Upravni kazenski postopek vodi in izreka kazen 
sodnik za prekrške pri mestnem ljudskem odboru 
Celje. 

5. 'člen 

Ta odlok velja od osmega dne potem, ko ga je 
sprejel mestni ljudski odbor, objavi pa se na kiajevno 
običajni način in v »Uradnem listu LRS«. 

Št. 1126/53-7 
Celje, dne 11. julija 1952. 

Predsednik  MLO: 
Riko Jerman 1. r. 

192. 

Mestni ljudski odbor v Celju je na podlagi 1. od- 
stavka 23. člena zakona c ljudskih odborih mest in 
mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/1932) ter določb 
8. člena temeljnega zakona o prekrških (Uradni list 
FLRJ, št. 48/1931) na ITI. seji dne 11. julija 1932 sprejel 

ODLOK 
p varstvu higiene in estetike podobe mesta Celje 

1. člen 

Lastniki in upravitelji hiš in drugih objektov na 
območju mesta Celje so dolžni takoj odstraniti vse 
napise (firme, tablice, reklame itd.), ki ne ustrezajo 
današnji stvarnosti, so zastareli, pokvarjeni in kvarijo 
zunanje lice. 

2. člen 

Izložbena okna morajo biti vedno snažna, so 
dobno in kulturno urejena, za kar odgovarja Lastnik 
oziroma najemnik lokala ali izložbe. 

Izložbena okna morajo biti v ožjem središču 
mesta od 1. V. do 30. IX. razsvetljena od mraka do 
23. ure in od 1. X. do 30. IV. v letu od mraka do 
22. ure. 

3. člen 

Meje ožjega središča mesta potekaj« po tejle 
črti: železniški savinjski most—Savinja do Jurčičeve 
ulice — JuTČičeva ulica — šlandrov trg—Gregorčečeva 
ulica—Levstikova ulica—Kopïivniski potok do želez- 
niškega mosta—železniška proga do savinjskega mosta. 

4. člen 

Natančnejše  predpise o izvajanju   tega   odloka 
predpiše po potrebi svet za gospodarstvo in  komu 
nalne zadeve MLO Celje. 

5. 'Jlen 

Za kršitve tega odloka odgovarjajo imetniki po- 
slovnih lokalov kakor tudi strežno osebje, na katere 
se nanašajo določbe tega odloka. 

6. člen 
Kršilci določb 1., 2. in 3. člena tega odloka se 

kaznujejo z denarno kaznijo do 3-000 din po pred- 
pish temeljnega zakona o prekrških. Upravni kazen- 
ski postopek vodi In izreka kazen sodnik za prekrške 
pri MLO Celje. 

7. člen 
Ta odlok velja od osmega dne potem, ko ga je 

sprejel mestni ljudski odbor, objavi se v >Uradnem 
listu LRS« in na krajevno običajni način. 

Št. 1126/52-9 
Celje, dne 11. julija 1952. 

Predsednik MLO: 
Riko Jerman 1. r. 

193. 

Da se ohrani stanovanjski sklad, pospešuje zdrav- 
je prebivalstva in higiena nasploh ter zatira mrčes, 
izdaja mestni ljudski odbor v Celju na IV. seji dne 
22. avgusta 1952 na podlagi 23. člena zakona o ljud- 
skih odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, 
št. 19/32) po predlogu sveta za komunalne zadeve 

ODLOK 
o odvozu smeti iz ožjega središča mesta Celje 

1. člen 

Določi se ožje središče mesta Celje, in sicer tisti 
del mestnega območja, ki leži med mejnimi črtami: 

na jugu: levi breg Savinje do izliva Voglajne, 
Voglajna do izliva Sušnice; na zahodu: levi breg Suš- 
nice od izliva do mostu 'čez Sušnico — Šlandrov trg — 
Gregorčičeva ulica; na severu: Levstikova ulica — 
Vrunčeva ulica in Koprivnica do izliva v Voglajno; 
na vzhodu: Voglajna do izliva v Savinjo. 

2. člen 

V območju, navedenem v 1. členu odloka je do- 
voljen odvoz smeti samo v zaprtih vozovih in posodah. 
Odlaganje smeti v smetišnice v tem področju je pre- 
povedano. 

3. člen 

Stroške odvoza smeti nosijo hišni lastniki oziroma 
upravitelji tako, da so upravičeni sorazmerni del teh 
izdatkov porazdeliti med najemnike oziroma stano- 
valce po družinskih članih. 

4. člen 

Kršilci predpisov 2. člena odloka se kaznujejo z 
denarno kaznijo 3000 din po predpisih temeljnega za- 
kona o prekrških. Upravni kazenski postopek vodi in 
izreče kazen sodnik za prekrške pri mestnem ljud- 
skem odboru Celje. 

5. člen 

Ta odlok velja od osmega dne, ko ga je sprejel 
mestni ljudski odbor na rednem zasedanju, objavi pa 
se v >Uradnem listu LRS« in na krajevno običajni 
način. 

Št. 1343/53-3 
Celje, dne 22. avgusta 1952, 

Predsednik MLO: 
Riko Jerman 1. r, 
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m. 
Mestni ljudski odbor v Celju je na podlagi 2. od- 

stavka 23. člena zakona o ljudskih odborih mest in 
mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/1952) v zvezi z 
8. členom zakona o prekrških zoper javni red in mir 
(Uradni list LRS, št. 16/49 In št. 40/51) in s 3. in 8. čle- 
nom temeljnega zakona o prekrških (Uradni list 
FLRJ, št. 46/1951) na VI. seji dne 27. XI. 1952 sprejel 

ODLOK 
o vzdrževanju snage, javnega reda in miru 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Državljani morajo uravnati svoje vedenje in rav- 
nanje tako, da ne motijo dela, razvedrila in počitka 
sodržavljanov, da varujejo javno moralo, pazijo na 
čistočo, da ne delajo škode na javnih prostorih In ne 
ogrožajo zdravja ljudi. 

Dobrine iz prednjega odstavka uživajo varstvo 
po določbah tega odloka. 

II. Varstvo miru 

2. člen 

Vsakdo je dolžan uporabljati javne prostore in 
vesti se v njih tako, da ne moti miru okolice. Prepo- 
vedano je: 

a) uporabljati motorno vozilo, ki ni opremljeno z 
izpušno dušilko, 

b) voziti po mestu z odprto izpušno dušilko, 
c) kričati, razgrajati, pokati z bičem ali na drug 

način po nepotrebnem delati večji hrup ali ropot. 

8. člen 

Cerkveno zvonjenje se mora omejevati no naj- 
manjši mogoči čas. Ob delavnikih ne sme trajati en- 
kratno zvonjenje preko 5 minut. Izjeme dovoljuje 
oddelek za notranje zadeve MLO. 

4. člen 

V nočnem času od 22. do 5. ure v poletnih mesecih 
od 1. aprila do 30. septembra in od 22. do 6. ure v 
zimskih mesecih od 1. oktobra do 30. marca mora 
biti na ulicah, trgih, parkih in drugih odprtih prosto- 
rih popoln mir. V tem času je poleg dejanj iz 2. člena 
tega odloka prepovedano: 

a) dajati pri vožnji z motornimi vozili zvočna 
znamenja, razen kadar preti neposredna nevarnost, 
da so zgodi nesreča; 

b) peti, gosti, vzklikati, vriskati ali kakorkoli dru- 
gače motiti nočni mir. 

5. člen 
Gostinski in podobni obrati so dolžni skrbeti za 

to, da se njihovi godbeni, pevski in plesni sporedi iz- 
vajajo na način, ki ne moti okolice. Če traja spored 
preko 22. ure, se mora Izvajati v zaprtih prostorih in 
tako, da ne moti nočnega miru. To velja tudi za pre- 
našanje glasbe z radijskimi ali gramofonskimi]' apa- 
rati oziroma zvočniki. 

Določba iz prejšnjega odstavka ne velja za pri- 
ložnostne prireditve množičnih organizacij in druge 
priložnostne prireditve javnega pomena. 

6. člen 

Vsak stanovalec sme uporabljati svoje stanovanje 
samo tako, da ne moti sostanovalcev bližnje okolice 

v njihovi pravici do dela, razvedrila in počitka. V 
času med 22. in 6. uro v zimskih mesecih od 1. oktobra 
do 31. marca in v poletnih mesecih od 1. aprila do 30. 
septembra v času med 22. in 5. uro je prepovedano: 

a) opravljati dela, ki z ropotom morijo nočni mit, 
b) peti ali igrati na glasbila, 
c) uporabljati radijske aparate preko sobne jako- 

sti ali pri odprtih oknih, 

č) v stanovanju, hiši ali dvorišču razgrajati. ali 
drugače delati nemir, ki moti okolico. 

Trepovedano je imeti živali, ki stalno motijo nočni 
mir okolice. 

Za prekrške iz tega 'člena, ki jih storijo nedoletne 
osebe ali otroci, se kaznujejo tudi starši oziroma ose- 
be, pod katerih varstvom so nedoletne osebe oziroma 
otroci, če so opustili dolžno nadzorstvo. 

III. Varstvo družbene discipline 

7. člen 

Vsak državljan je dolžan vesti se na javnih pro- 
storih spodobno in izogibati se dejanj, s katerimi se 
krši družbena disciplina, moti gibanje, delo in raz- 
vedrilo sodržavljanov ali ki jih navajajo v nedisci- 
plino, vzbujajo javno zgražanje, žalijo javno moralo 
ali oškodujejo splošno ljudsko premoženje. Prepo- 
vedano je: 

a) izzivati, nadlegovati, smešiti, žaliti ali ogrožati 
goste v lokalih, mimoidoče na ulici ali ljudi v sta- 
novanju, 

b) peti nespodobne ali žaljive pesmi, govoriti ne- 
spodobno, preklinjati, žaliti z nespodobnm vedenjem 
čut spodobnosti drugih, kazati .nespodobne slike ali 
predmete, 

c) motiti javne shode, zborovanja, sestanke in 
druge javne prireditve, 

č) žaliti pri športnih prireditvah sodnika ali na- 
stopajoče moštvo, vdreti v igrišče ali na drug način 
ovirati potek prireditve ali kršiti red na njej, 

d) stopiti brez dovoljenja v zgradbo ali kraj, ka- 
mor je vstop prepovedan, če je prepoved vidno ozna- 
čena ali če je to iz okoliščin mogoče razbrati, 

e) ovirati promet na pločnikih ali drugih javnih 
prostorih z odlaganjem kuriva ali drugih predmetov 
očitno preko časa, v katerem bi se kurivo oziroma 
predmeti lahko spravili. 

IV. Varnost ljudi in premoženja 

8. člen 

Prepovedana so dejanja in opustitve, s katerimi 
se ogroža varnost ljudi in premoženja, in sicer: 

a) poškodovati ali odstraniti ograjo ali druge na- 
prave, postavljene, da se prepreči nesreča, 

b) ugasniti, poškodovati ali odstraniti svetilko, 
postavljeno kot svarilna luč ali za razsvetljavo jav- 
nega prostora, 

c) imeti vodnjak, jamo, jarek, jašek, vhod v klet 
itd. nepokrit ali imeti stopnice ali druge naprave, kjer 
preti ljudem nevarnost, nezavarovane, 

č) opustiti postavitev varnostnih znakov ali iz- 
vedbo potrebnih zaščitnih ukrepov pri graditvi, po- 
pravljanju, preurejanju ali odstranjevanju poslopja, 
strehe, podzemnih vodov, cestišča in pri drugih delih, 
zaradi  katerih preti nevarnost mimoidočim, 
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d) čistit) zunanja okna v visokem pritličju ali 
nadstropjih v nezavarovanem stanju, opravljati po- 
pravila na pročelju ali na strehi v nezavarovanem 
stanju, 

e) postaviti na okno, balkon itd. nezavarovane 
predmete, ki bi utegnili pasti in poškodovati mimo- 
idoče, 

f) opustiti pravočasno popravilo zidov, oken, 
strehe, snežnih ograj, dimnika itd., če zaradi njihove 
okvare grozi nevarnost mimoidočim, 

g) vreči ali stresti iz hiše, delavnice ali dvorišča 
na cesto nekaj, kar bi utegnilo mimoidoče poškodo- 
vati, umazati ali vznemiriti, 

h) namerno dražiti ali plašiti živali, 
1) sankati ali smučati se po javnih cestah in potih, 
j) uporabljati javne ceste in hodnike za šport in 

Igre izven javnih prireditev, 
k) poškodovati ali uničiti ali odstraniti koške ali 

posode za odpadke. 

V. Varstvo higiene 

9. «len 

Prepovedana so dejanja in opustitve, ki so v na- 
sprotju z zahtevami higiene ali ki so v škodo čistoči 
in lepoti mesta ali sicer kvarijo zunanje lice mesta, 
in sicer: 

a) metati papir, sadne odpadke, kostanj in kosta- 
njeve luščine, odpadke jedi  in  podobno  na  hodnike, 
ceste in  v  parkih; taki predmeti  se morajo odvreči 
v koške ali druge posode, ki so v ta namen postav 
ljene; 

b) pljuvati po tleh v javnih lokalih, vežah, stop 
niščih, kopališčih ali na cestnih pločnikih ali drugače 
onesnažiti te objekte, krmiti vprežno živino na javnih 
cestah in javnih prostorih, 

c) lepiti plakate, oglase in obvestila na zidovih 
oziroina na mestih, ki niso posebej za to določena, 
pisati na zidove ali jih kakorkoli umazati ali poško- 
dovati, 

č) iztepati preproge, cunje In podobno z uličnih 
oken, 

d) zračiti posteljnino ali sušliti perilo na uličnih 
oknih ali balkonih ali ulicah, 

e) metati z oken, balkonov Itd. odpadke in drugo 
nesnago ali stresati pepel, smeti In podobno iz hiše 
ali dvorišča na cesto, 

f) Izlivati odpadne vode iz kuhinj, pralnic, ko- 
palnic, obratovalnic itd. na cesto ali v odprti cestni 
jarek, 

g) metati v kanalski požiralnik predmete, ki uteg- 
nejo zamašiti kanal, 

h) imeti na oknih ali balkonu cvetlice ali druge 
rastline v posodah brez podstavkov, zalivati rastline 
tako, da odteka voda na mimoidoče ali da kvari fasado 
poslopja, 

i) na pokopališčih odlagati smeti, ovenele šopke, 
plevel itd. z groba na pot ali na druge grobove na- 
mesto na smetišče, jemati na pokopolišče pse, in 
kolesa, 

j) ravnati proti odredbam mestnega ljudskega 
odbora o odvažanju smeti oziroma smetišča, 

k) odlagati pred hišo, delavnico ali posestvom ob 
cesti gnoj, Imeti na takih mestih mlake in jih ne 
zasuti ali puščati gnojnico v obcestnih jarkih, 

1) odlagati sneg, smeti in drug odpadni material 
sa mestih, ki niso za to določena, 

m) onečiščati ali osmrajati javne, stoječe ali te- 
koče vode. 

n) imeti greznico nezadostno zaprto ali izpraznje- 
vati jo podnevi ali pri izpraznjevanju In odvažanju 
onesnažiti javna pota. Praznjenje in čiščenje greznic 
in stranišč ter odvažanje njihove vsebine kakor tudi 
odpeljavanje drugih smrdljivih predmetov je dovo- 
ljeno le ponoči od 22. do 5. ure v poletnih mesecih 
od 1 aprila do 30. septembra in od 20. do b. ure v 
zimskih mesecih od 1. X. do 31. III. Črpanje in odva- 
žanje teh stvari s pnevmatičnimi aparati in herme- 
tično zaprtimi posodami in na posebnih vozilih je do- 
voljeno tudi izven, navedenega časa. Fekalije in gnoj 
se norajo prevažati tuko, da je vsako onesnaženje 
cest in širjenje smradu izključeno, 

o) širiti iz hiše ali obratovalnice zdravju škod- 
ljive hlape ali močan smrad, 

p) zanemariti osebno snago ali snago v stanovanju, 
lokalu, delavnici ali dvorišču v taki meri, da to moti 
okolico ali da utegne spraviti v nevarnost zdravje 
ljudi, 

r) puščati in imeti v stanovanjskih zgra Ibah pe- 
rutnino, zajce, koze In prašiče ali puščati te živali 
na cesto in javne nasade. 

10. člen 

Pločnike in hodnike mora redno snažni in škro- 
piti lastnik, upravnik, oskrbnik, hišnik ali najemnik 
hiše, stavbišča ali vsakega drugega zemljišča ob vsej 
dolžini omenjenega posestva, kolikor ne bi MLO pre- 
vzel teh obveznosti oziroma ne bi odredil drugačnega 
čiščenja. 

Način in čas snaženja in škropljenja cest odreja 
mestni ljudski odbor, in sicer tako, da ne ogroža niti 
zdravja  niti  ne nadleguje prebivalstva. 

V zimskem času mora lastnik, upravnik, oskrbnik, 
hišnik ali najemnik hiše, stavbišča ali drugih zem- 
ljišč ob cesti skidati sneg s hodnika ob vsej njegovi 
dolžini. Ob poledici se mora hodnik takoj posuti s 
peskom, pepelom ali žaganjem. Če zapade sneg ali 
se napravi poledica ponoči, se mora posnažiti In po- 
sipati vsaj do 7. ure zjutraj. To delo opravljajo pred 

. poslopji, v katerih so obratovalnice, lastniki oziroma 
vodje obratovalnic sorazmerno z obcestno dolžino 
obratovalnice. 

MLO sme po brezuspešnem opominu sam oziroma 
po svojih podjetjih opraviti opuščeno ali slabo oprav- 
ljeno delo na stroške odgovorne osebe. 

11. člen 
Lastniki oz. upravitelji poslopij In obratovalnic 

so dolžni skrbeti: 
a) da je hišno pročelje vedno čisto, zlasti tudi 

hišna in ulična tabla ter druga javna oznamovanja 
(označba hldrantov itd.), 

b) da so izložbena okna vseh trgovinskih in obrt- 
nih lokalov vedno snažna, izložbe pa kulturno urejene, 

c) da strešni žlebi in odtočne cevi ob pločniku ne 
puščajo vode in da niso zamašene, da se pravočasno 
popravijo zidovi, okna, strehe, snežne ograje, dimniki 
itd., če zaradi njihove okvare grozi nevarnost mimo 
idočim. 

VI. Varstvo mladine 

12. člen 
Mladoletniki pod 16. letom ne smejo obiskovati 

večernih kinopredstav, to je predstav, ki se začenjajo 
po 20. uri. 

Mladoletniki pod 16. letom ne smejo obiskovati 
gostiln, kavarn in plesnih lokalov brez spremstva 
3iaršev ali odraslih oseb. 
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Mladoletniki pod 18. letom starosti no smejo obi- 
skovati barov in podobnih zabavišč. 

V gostinskih In drugih obratih, kjer se točijo alko- 
holne pijače, se ne smejo dajati alkoholne pijače 
mladoletnikom pod 18. letom. 

Javnih plesov se mladina pod 16. letom ne sme 
udeleževati, mladina med 16. In. 18. letom starosti pa 
samo v spremstvu staršev ali drugih odraslih oseb, 
in sicer poleti samo do 22. ure, pozimi pa do 21. ure. 

Prepovedano je zavajati otroke k beračenju   . 
Zaradi prekrška po prvih štirih odstavkih tega 

Člena se kaznujejo tudi lastnik oziroma zakupnik ali 
uslužbenec obrata (natakar, vratar, blljeter itd.), 

VII. Varstvo javnih nasadov 

13. člen 

Vsakdo je dolžan paziti na rastlinje, ki je name- 
njeno olepšavi mesta ali drugim skupnim koristim 
prebivalstva. Prepovedano je: 

a) v parkih in drugih javnih nasadih, sprehaja- 
liščih in drevoredih lomiti drevje in grmovje, trgati 
cvetje, hoditi, jezditi ali voziti po trati in sploh izven 
dovoljenih potov, ravnati proti posebnim zapovedim 
in prepovedim, ki so Izdane zaradi varstva parka in 
so javno nabite,   » 

b) na pokopališčih trgati cvetje ali okrasno drevje, 
grmičevje, poškodovati drevje in grobove, hoditi po 
grobovih in travi, 

c) poškodovati drevje, grmovje, žive meje ob 
cestah izven parkov, 

č) onesnažiti, prevračati, poškodovati ali odstra- 
niti klopi, mize, ograje, koške za odpadke itd. v par- 
kih in na drugih javnih mestih. 

Lipovo cvetje na javnih cestah in ..asadih se sme 
nabirati le z dovoljenjem mestnega ljudskega odbora, 
°h pogojih, ki so v takem dovoljenju predpisani. 

VIII. Kazni 

14. fleu 
Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo do 

3.000 din, kdor prekrši prepovedi ali dolžnosti,- na- 
štet« v 3., i., 5., 6., 11. in 12. členu tega odloka. 

15. člen 
Pripadniki ljudske milice in druge uradne osebe, 

ki jih pooblasti mestni ljudski odbor, smeJQ takoj na 
mestu izterjati denarno kazen za tele prekrške; 

denarno kazen v znesku 100 din za prekršitve do- 
ločb 2.  I-, 8., 9. in 13. člena tega odloka. 

IX. Končne določbe 

16. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka prenehata veljati od 

lok o ukrepih za vzdrževanje javnega reda in miru 
št. 1-1200/1 z dne 14. VII. 1951 in odlok o vzdrževanju 
čistoče na javnih cestah, ulicah in trgih ter nasadih 
z dne 5. VI. 19*7 št. 3377/1 s spremembami z dne 28. 
•. 1952 I št. 909/1-1952. 

17. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan potem, ko ga je 

sprejel mestni ljudski odbor, objavi pa se na krajevno 
običajni način (n v >Uradnem listu LRS<. 

Št. 1681/52-9 
Celic dno 27   novnmbra 1952. 

Predsednik  MLO. 
Rlko Jerman 1. r. 

195. 

Mestni ljudski odbor v Celju je na podlagi 2. od- 
stavka 23. člena zakona o ljudskih odborih mest in 
mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/1952) v zvezi z 
31. členom uredbe o zatiranju in preprečevanju žival- 
skih kužnih bolezni (Uradni list FLRJ, št. 48/1948) ter 
v zvezi z 8. členom temeljnega zakona o prekrških 
(Uradni list FLRJ, št 48/1951) na III. skupni seji mest- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 5. marca 1953 
sprejel 

ODLOK 
o tuberkulinizaciji goveje živine na območju mesta 

Celje 

1. člen 
Da se izloči tuberkulozna živina, se mora pre- 

iskati na območju . mesta Celja vsa goveja zvina. 
Tuberkulinizacija izvede ekipa veterinarske bolnice. 

2. člen 

Veterinarska bolnica v Celju bo izvršila tuber- 
kulinlzacijo in pregled vseh hlevov. 

Veterinarska bolnica je pooblaščena, da izvrši vse 
potrebne zaščitne ukrepe. Pregled je brezplačen in se 
izvrši na stroške  Mestnega  ljudskega  odbora  CPHP. 

3. člen 

Podrobnejša navodila predpiše po potrebi Svet 
za gospodarstvo in komunalne zadeve mestnega ljud- 
skega odbora. 

4. člen 

Vsi, ki bi ovirali preiskavo oziroma pregled živine 
In hlevov, se kaznujejo z denarno kaznijo do 8.000 din 
po določbah temeljnega zakona o prekrških, kolikor 
ni dejanje kaznivo po določbah uredbe o zatiranju in 
preprečevanju živalskih kužnih bolezni, za kar je 
predvidena denarna kazen do 10.000 din. 

Upravni kazenski postopek vodi in izreče kazen 
sodnik za prekrške pri mestnem ljudskem odboru 
Celje. 

5. člen 

Ta odlok velja od osmega dne po sprejetju, ob- 
javi pa se v >Uradnem listu LRS« In na krnjevno obi- 
čajni način. 

Št. 1182/53-11 
Celje, dne 4. marca 1953. 

196.- 

Predsednik MLO; 
Riko Jerman 1. r. 

Na podlagi 23. člena zakona o ljudskih odborih 
mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/1952) 
ter v zvezi z uredbo o delitvi sklada za vzdrževanje 
hiš (Uradni Ust FLRJ, št. 12/1953) in glede na določbe 
\ in 8. člena temeljnega zakona o prekrških (Uradni 
list FLRJ, št. 46/1951) Izdaja mestni ljudski odbor, 
Celje na .V. skupni seji dne 21. maja 1953 tale 

ODLOK 
o delitvi sredstev sklada za  vzdrž vanje hiš 

in o postopku za črpanje in uporabo teh sredstev 

1. člen 
Na  območju   mestnega   ljudskega   odbora   Celje 

se delijo in  uporabljajo  vplačani  prispevki  skladov 
za Vzdrževanje hiš po predpisih,tega odloka. 
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V sklad za vzdrževanje hiš se stekajo sredstva, 
ki izvirajo iz povišane najomnine za stanovanja in 
poslovne prostore ter iz povišane najemnine za po- 
slovne  prostore iz pismenih   najemnih  pogodb. 

2. člen 

Od sredstev vplačanih za vzdrževanje hiš se sme 
uporabiti 75% za vzdrževanje hiš. od katerih izvi- 
rajo plačani prispevki, ostalih 25% pa uporabi mestni 
ljudski odbor za vzdrževanje in graditev hiš na svo- 
jem območju. 

3. člen 

Del sredstev sklada za vzdrževanje hiš, določen 
z- neposredno vzdrževanje zgradb, od katerih so bili 
prispevki plačani, se sme uporabiti le za večja popra 
vila in obnovitvena dela, ki so nujno potrebna, da se 
prepreči nadaljnje propadanje stanovanjskega sklada, 
ne pa za kritje izdatkov, ki veljajo kot redni vzdr- 
ževalni stroški. 

4. člen 

Za večja popravila in obnovitvena dela se štejejo 
predvsem: 

t. zidarska dela, obnovitev fasad, stropov, nosil- 
cev, preklad, izolacija tal, poprava greznic, poniko- 
valnic, obnovitev ograj, popravila balkonov, popra- 
vila in obnovitev dimnikov in obnovitev streh, 

2. tesarska dela: naprava podov, obnovitev stro- 
pov, nosilcev, preklad, izolacija tal, ostrešja, stopnic, 
lesenih balkonov, naprava drvarnic, 

3. mizarska dela: obnovitev oken in vrat, 
4. krovska  dela:  prekrit je oz. obnovitev  krovov, 
5. kleparska dela; obnovitev žlebov, odtočnih cevi, 

obrobne pločevine, pločevine ob kapu, prekrit je streh, 
o. ključavni»arska dela: obnovitev mrež v tro- 

toarjih, popravila in obnovitev ograj, obnovitev snež- 
nih držajev, obnovitev železnih rolet in vrat, 

7. pleskarska in slikarska dela: pleskanje oken, 
balkonskih ograj, drugih ograj, slikanje stopnišč, vež 
In hodnikov, 

S. steklarska dela: zasteklitev svetlobnih dvorišč, 
streh, 

9. pečarska dela: novi štedilniki, nove peči, 
10. vse instalacijske naprave v zidu. 

Med redne hišne vzdrževalne stroške, ki se ne 
smejo plačevati v breme sklada za vzdrževanje biš, 
spadajo zlasti stroški za dimnikarska dela, vodo, elek- 
triko, za vse vrste drobnih obrtniških del, za plače 
in nagrade hišnikom, upraviteljem, snažilkam za za- 
varovalne premije, za pisarniške potrebščine in pod. 

5. člen 

Črpanje razpoložljivega dela sklada za vzdrževa- 
nje hiš je dovoljeno tudi za nabavo materiala, ki je 
potreben za izvršitev večjih popravil, kakor opeke, 
železa, lesa, cementa in podobno. V teh primerih 
morajo udeleženci Še posebej obrazložiti stanje v hiši 
ter popisati pomen nabave za predvidena večja po- 
pravila. Organi mestnega ljudskega odbora imajo 
pravico nadzorovati pravilnost uporabe tega materiala. 

6. cUm 

Lastniki, njih pooblaščenci, predstavniki in upra- 
vitelji zgradb, ki izpolnjujejo določbe tega odloka, so 
upravičeni zahtevati od oddelka za gospodarstvo in 
komunalne zadeve MLO, da se jim iz vplačanega in 
razpoložljivega dela sklada za vzdrževanje hiš porav- 
najo računi za izvršena večja popravila in obnovi- 

tvena dela, kakor tudi za izvršene dobave materiala 
po 1. januarju 1953. 

Izvirnim računom je treba obvezno priključiti 
podatke -o času izvršitve večjih popravil, o dobavi 
materiala, o vsoti vseh plačanih prispevkov v sklad 
za vzdrževanje hiš ter dodati še točne aaslove upo- 
števne zgradbe, njenega lastnika ali upravitelja ter 
upnika, ki mu bo finančni organ MLO izplaval zahte- 
vano vsoto. 

7. člen 

S posebnim dovoljenjem oddelka za gospodarstvo 
in komunalne zadeve MLO je dopustno državnim 
organom, zadrugam in družbenim organizacijam, ki 
upravljajo zgradbe, plačujejo pa za vse hiše pri- 
spevek v skupnem znesku, in vodijo sami evidenco 
D predpisu in vplačilu prispevkov za posamezne hiše, 
v določenih rokih (mesečno ali tromesečno) odvesti 
brez poprejšnje potrditve računov, ves razpoložljivi 
del prispevka za vzdrževanje hiš na njihov tekoči 
račun. 

Pristojni organ mestnega ljudskega odbora izvrši 
naknadno pregled uporabe sredstev v računovodstvu 
teh organov. 

8. člen 
Lastnikom zgradb, ki so od 1. januarja 1952 dalje 

zaradi obnovitve velikih popravil in usposabljanja 
stanovanjskih in poslovnih prostorov najeli pri dr- 
žavnem kreditnem podjetju posojilo, ki ga odplaču- 
jejo v dogovorjenih obrokih, sme oddelek za gospo- 
darstvo in komunalne zadeve MLO po ustrezajoči 
prejšnji utemeljitvi dovoliti, da se razpoložljivi del 
plačanih prispevkov iz sklada za vzdrževanje hiš 
porabi za kritje zapadlih anuitet. 

9. člen 
Svet za gospodarstvo in komunalne zadeve pred- 

piše po potrebi navodila za Izvajanje tega odloka. 

10. člen 
Z denarno kaznijo do 3-000 din se kaznuje za 

prekršek, kdor sprejeta sredstva ne uporabi za odo- 
brena dela, ali kakorkoli drugače krši določbe tega 
odloka. 

11. člei 
Ta odlok velja od osmega dne potem, ko ga je 

sprejel mestni  ljudski odbor, objavi pa se na kra- 
jevno običajni način in  v »Uradnem listu  LRS«. 

Št 3760/53-6 
Celje, dne 21. maja 1953. 

Predsednik MLO: 
Rlko Jerman 1. r. 

197. 

Mestni ljudski odbor Celje je na podlagi 13. in 
88. člena zakona o volitvah in o odpoklicu odbornikov 
ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 19/52) sprefe' 
"• seji obeh zborov dne 7. maja 1953 tale 

OD: OK 
o razpisa nadomestnih volitev 

1. člen 

Razpisujejo se nadomestne volitv« v 5. volilni 
enoti mestnega zbora MLO Celje, ker je prenehal 
mandat Trpinu Alojzu, ljudskemu odborniku mest- 
nega zbora, ki je bil izvoljen v tej volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo dne 30. avgusta 1953. 
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2. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in no 

krajevno običajni način v 5. volilni enoti. 
Št. 2965/53-8 
Celje, dne 7. maja 1953. 

Predsednik MLO: 
Rlko Jerman 1. r. 

19S 

Na podlagi 23. člena zakona o ljudskih odborih 
mest iu mestnih občin (Uradni Ust LRS, št. 19/1952) v 
skladu z uredbo o dajanju poslovnih prostorov v na- 
jem (Uradni list FLRJ, št. 12/1953) in v zvezi s 3. in 
8. členom temeljnega zakona o prekrških (Uradni list 
FLRj, št. 46/1951) izdaja mestni ljudski odbor na V. 
skupni seji dne 21. maja 1953 tale 

ODLOK 
o dajanju poslovnih prostorov v najem na območju 

mesta Celje 

1. člen 
Vsi najemodajalci in najemniki poslovnih prosto- 

rov morajo skleniti tukoj pismene pogodbe za najem 
poslovnih prostorov. Vse ustne najemne pogodbe, ki 
so bile sklenjene pred uveljavitvijo uredbe o dajanju 
v najem poslovnih prostorov, se morajo sestaviti v 
pismeni obliki. 

Predpisi tega odloka se ne nanašajo na poslovne 
prostore, ki se sedaj uporabljajo kot stanovanja. 

2. člen 
En izvod pismenih pogodb, ki bodo sklenjene v 

skladu z določbami 1. člena tega odloka, se mora iz- 
piti do 1- julija 1953 oddelku za gospodarstvo in 
komunalne zadeve mesta Celja, 

Vsi do sedaj veljavni predpisi o administrativnem 
razdeljevanju poslovnih prostorov so odpravljeni. 

3. člen 
Će v najemnih pogodbah odpovedni rok ni Izrecno 

določen, velja za vse najemne pogodbe o poslovnih 
prostorih dvomesečni odpovedni rok. 

4. člen        ^ 
Najemodajalec   in   najemnik   morata v  15 dneh 

sporočiti oddelku za gospodarstvo in komunalne za- 
deve mesta Celje vsako spremembo glede višine na- 
jemnine za poslovne prostore. 

5. člen 
Svet za gospodarstvo in komunalne zadeve pred- 

piše po potrebi navodila za Izvajanje tega odloka. 

6. člen 
Z denarno kaznijo 3000 din se kaznujeta za pre- 

kršek najemodajalec in najemnik, če v predpisanem 
roku ne skleneta najemne pogodbe ali ne prijavita 
spremembe glede višine najemnine za poslovni pro- 
stor. 

1. ölen 
Ta odlok velja od osmega dne potem, ko je bil 

sprejet, objavi se pa na krajevno običajni način In v 
»Uradnem listu LRS«. 

Št. 3760/53-5 
Celje, dne 21. maja 1953. * 

Predsednik MLO; 
Riko Jerman L r. 

1W. 

Ljudski odbor mestne občine Kamnik je ua pod- 
lagi 2. in 3. odstavka 23. člena in 2. točke 78. člena 
zakona o ljudskih odborih mest In mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19/52) v zvezi z 8. členom zakona 
o prekrških zoper javni red in mir (Uradni Ust LRS, 
št. 16/49 in št. 40/51) ter s 3. in 8. členom temeljnega 
zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46/51) na 
seji dne 4. maja 1953 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka o vzdrževanju 
javnega reda in miru ter o varstvu družbene disci- 

pline, ljudi in premoženja 

Odlok o vzdrževanju javnega reda in miru ter 
o varstvu družbene discipline, ljudi in premoženja z 
dne 23. XI 1951, št. 22-1484/1-1931, sprejet na VIII. red- 
nem zasedanju MLO Kamnik, se spremeni in dopolni 
tako. da se njegovo prečiščeno besedilo glasi: 

L Splošna določba 

1. člen 
Vsakdo se mora vesti dostojno na javnih prosto- 

rih in se Izogibati dejanj, s katerimi moti delo. poči- 
tek ali razvedrilo prebivalcev, žali javno moralo, ško- 
duje javnim napravam ali vzbuja splošno zgražanje. 

II. Varstvo miru 

2. člen 
Prepovedano je vsako dejanje na javnem ali za- 

sebnem prostoru, ki moti mir okolice. In sicer je 
prepovedano: 

t. uporabljati zvočnike, radijske aparate, gramo- 
fone, glasbila ali kakršne koli naprave na tak način, 
da občutno motijo okolico; 

2 uporabljati v nočnem času motorna vozila, ki 
nimajo izpušne dušilke. 

3. člen 
Od 22. do 5. ure so prepovedana vsa dejanja, ki 

kakorkoli motijo nočni mir. Izvzete so motnje, ki 
izvirajo iz kmetijskega, obrtniškega ali industrijskega 
dela. 

Motorna vozila smejo dajati v tem času zvočna 
znamenja samo v neposredni nevarnosti 

Prireditve in zabavni sporedi, ki trajajo preko 
22. ure, se morajo izvajati v zaprtih prostorih in tako, 
da ne motijo nočnega miru. 

4. člen 

Cerkveno zvonjenje je dovoljeno samo ob glav- 
nih cerkvenih opravilih, in sme trajati največ 5 minut. 

Zvonjenje med 22. do 5. uro je prepovedano. More- 
bitne izjeme dovoljuje tajništvo ljudskega odbora' 
mestne občine' Kamnik. 

III. Varstvo družbene discipline 

5. 'člen 
Prepovedana so vsa dejanja, ki kršijo družbeno 

disciplino, vzbujajo javno zgražanje ali žalijo javno 
moralo. 

Prepovedano je: 
1. motiti javne shode, zborovanja, sestanke aH 

druge javne prireditve; 
2. ovirati promet po ulicah, pločnikih ali drugih 

javnih prostorih z zlaganjem kuriva ali drugih pred- 
metov za več kot 48 ur; 
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i. kljub pozivu na odstranitev zadrževati se v 
gostinskem  lokalu  po  končanem obratovalnem  času. 

IV. Varstvo ljudi in premoženja 

6. člen 

Prepovedana so dejanja, s katerimi se ogroža 
varnost ljudi ali premoženja. In sicer: 

1. poškodovati ali odstraniti javne napisne table 
ali druge javne znake, ki označujejo naselja, ulice uli 
javne zgradbe; 

2. ugasniti, poškodovati ali odstraniti svetilke, na« 
meščene za razsvetlitev javnih prostorov; 

3. opustiti popravila zgradb ali naprav, če ogro- 
žajo varnost in opustiti varnostne naprave pri grad- 
njah in popravilih zgradb; 

4. puščati ograje ali žive meje ob javnih poteh 
v takem stanju, da ogrožajo varnost, ovirajo promet 
alt kazijo zunanje lice mesta; 

5. metati kamenje ali druge predmete in s tem 
ogrožati varnost; 

6- uporabljati javna pota za sport in igro; 
7 dražiti ali plašiti živali, če to ogroža javno 

varnost; 
8. oškropiti ali pomazati ljudi ali pročelja stavb 

z brezobzirno vožnjo. 

V. Varstvo mladine 

7. člen 

Mladina pod 16. letom ne sme obiskovati gostiln, 
kavarn ali drugih podobnih prostorov brez spremstva 
staršev ali odraslih oseb 

Mladina pod 16. letom se ne sme udeleževati jav- 
nih plesov, mladina med 16. In 18. letom pa samo v 
spremstvu staršev ali drugih odraslih oseb, vendar ne 
po 22. uri. 

Mladina pod 16. letom ne sme obiskovati kino 
predstav, ki se končajo po 20. uri. 

Za šolsko mladino veljajo šolski predpisi, kolikor 
so ti strožji. 

Zaradi prekrškov iz prvih treh odstavkov tega 
Çlena se kaznuje tudi lastnik, zakupnik ali uslužbenec 
obrata 

VI. Varstvo javnih nasadov 

8. člen 

Vsakdo je dolžan varovati nasade, ki služijo za 
olepšavo mesta ali za druge skupne koristi ter na- 
sade na pokopališču. Prepovedano je: 

1. lomiti drevje ali grmovje, trgati cvetje, hoditi, 
jahati ali voziti izven dovoljenih poti v parkih in 
drugih javnih nasadih; 

2. trgati cvetje na pokopališčih, poškodovati 
drevje ali grobove, hoditi po grobovih In tratah; 

î. poškodovati drevje, grmovje ali žive meje ob 
cestah izven parkov; 

4. onesnažiti, poškodovati ali prevračati klopi, 
ograje, koše za odpadke, ali druge naprave v parkih 
in drugih javnih nasadih; 

5 prosto puščali pse v javnih nasadih in poko- 
pališčih. 

Nabiranje lipovega cvetja na javnih cestah in 
nasadih je dovoljeno le s privoljenjem tajništva za 
gospodarstvo ljudskega odbora mestne občine Kamnik. 

VIL Kazni 

9. člen 
Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo do 

2.000 din, kdor prekrši prepovedi ali dolžnosti, naštete 
v 2. členu, v 3. členu (razen drugega odstavka), v 
4 členu, v 5. členu (razen 2. in 3. točke), v 6. členu 
(razen 1. in 8. točke), v 7. členu, v 8. členu (razen 1., 
3_ 4. in 5. točke). 

Upravno kazenski postopek na prvi stopnji vodi 
komisija za prekrške pri ljudskem odboru mestne 
občine Kamnik. Proti prvostopni odločbi se lahko pri- 
toži v 8 dneh na sodnika za prekrške pr- <>krninem 
ljudskem odboru Ljubljana okolica 

10. člen 

Pripadniki ljudske milice in uslužbenci mestne 
občine, ki nadzirajo parke, pokopališča in druge javne 
prostore, smejo v izvrševanju svoje službe izterjati 
na samem kraju denarno kazen od tistih, ki jih zalo- 
tijo pri storitvi lažjih prekrškov, določenih s tem 
odlokom. 

Za lažje prekrške, ki se kaznujejo po prejšnjem 
odstavku, veljajo tiste kršitve predpisov tega odloka, 
zaradi katerih ni bilo škodljivih posledic ali pa so 
bile posledice le neznatne. 

Denarne kazni po prvem odstavku tega člena se 
smejo izterjati na samem kraju za tele prekrške in 
v naslednjih zneskih: 

po 20 din: 1. točka 6. člena, 3., 4. in 5. točka 
8. člena; 

po 50 din: drugi odstavek 3. člena, 2. in 3 točka 
5. člena   «. točka 6. člena in 1. točka 8. člena 

VIII. Končna določba 

11. -člen 
la odlok velja od dneva objave v >Uradnpm listu 

LRS«. 
št. PO 475/3-1953 
Kamnik, dne 4. maja 1953. 

Predsednik LO MO: 
Alfred Janko I. r. 

lì 200. 

Na podlagi druge točke 78. člena in 118. člena za- 
kona o ljudskih odborih mest in mestnih občin, v zve- 
zi z 8. členom temeljnega zakona o prekrških (Uradni 
list FLRJ, št. 46/51) in na podlagi uredbe o dajanju 
poslovnih prostorov v najem (Uradni list FLRJ, št 
12/53) izdaja ljudski odbor mestne občine Kamnik nu 
seji dne 5. junija 1953 

ODLOK 
o dajanju poslovnih prostorov v najem na območju 

mestne občine Kamnik 

1. Člen 
Lastniki zgradb oddajajo poslovne prostore v na- 

jem brez sodelovanja stanovanjskih organov s po- 
godbo z najemojemalcem. 

Najemna pogodba mora biti sklenjena v pismeni 
obliki in mora obsegati: natančno navedbo najetih 
poslovnih prostorov, višino mesečne najemnine in od- 
povedni rok najemnega razmerja. 

Ta odpovedni rok^ne sme biti krajši od enega 
meseca. 

Če prevzame najemojemalec z najemno pogodbo 
za poslovni prostor v svojo obveznost kake nedenarne 
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dajatve ali storitve (proti najemodajalcu), je treba v 
najemni pogodbi navesti mesečno vrednost te dajatve 
ali storitve s primernim denarnim zneskom. 

2. člen 
Vse pogodbe, sklenjene ta najem poslovnih pro- 

storov  na območju  mestne občine,  je  treba  poslati 
najkasneje v 15 dneh po prevzemu poslovnih prosto- 
rov v najem tajništvu za gospodarstvo ljudskega od 
bora mestne občine. 

Za poslovne prostore, ki su bili oddani v uajeni 
pred uveljavitvijo tega odloka, ' je treba pravtako 
skleniti najemne pogodbe v pismeni obliki in poslati 
en izvod te pogodbe tajništvu za gospodarstvo ljud- 
skega odbora mestne občine najkasneje do 1. av- 
gusta 1953. 

3. člen 
Najemodajalec in najemnik morata sporočiti v 15 

dneh tajništvu za gospodarstvo ljudskega odbora mest- 
ne občine vsako spremembo glede višine najemnine 
za poslovne prostore. 

Najemodajalec je dolžan odvajati razliko pogod- 
bene višje najemnine od najemnine, ki bi jo najemnik 
plačeval po dosedanjih predpisih, v sklad za vzdrže- 
vanje hiš do konca tistega meseca, v katerem je pri- 
glašeno prenehanje najemnega razmerja. 

4. člen 
Z denarno kaznijo do 2000 din se kaznujeta naje- 

modajalec In najemnik, če v predpisanem roku ne 
skleneta pismene najemne pogodbo in je ne predložita 
tajništvu za gospodarstvo ljudskega odbora mestne 
občine ali ne sporočita spremembo glede višine na- 
jemnine za poslovni prostor. 

Za upravni kazenski postopek zaradi prekrškov 
Po tem odloku je pristojna komisija za prekrške 
ljudskega odbora mestne občine. 

5. 'člen • 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
Št. PO-866/1-53 
Kamnik, dne 5. junija 1953. 

Predsednik LO MO: 
Alfred Janko 1. r. 

201. 
Na podlagi 23. člena in 2. točke 78. člena zakona 

o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni 
list LRS, št. 19/52) in 8. člena temeljnega zakona o 
prekrških (Uradni list FLRJ, št 46/51) je ljudski odbor 
mestne občine v Novi Gorici na seji dne 22. aprilo 
1953 sprejel 

odlok 
o spremembi   in   dopolnitvi   odloka   o  vzdrževanju 

snage in kulturnega lica mesta 

Odlok MLO Solkan o vzdrževanju snage in kul- 
turnega lica mesta, št. 572/1-52 z dne 31. ••. 1952, se 
spremeni In dopolni tako, da se glasi v prečiščenem 
besedilu: 

ODLOK 
P  vzdrževanju   snage   in   kulturnega   lica v mestni 

občini Nova Gorica 
1. člen 

Da se doseže snaga in prepotrebna higiena, pre 
prečijo razne kužne bolezni in da mestu kulturnejšc 
'lce, je dolžnost prebivalstva vzdrževati notranjost in 

zunanjost stanovanjskih in poslovnih prostorov ozi* 
roma stavb ter javnih lokalov, cest, parkov in drugih, 
javnosti pristopnih prostorov v takem redu, kakor to 
zahtevajo pravila javne higiene in kakor je to po- 
trebno za kulturno lice mesta. 

2. člen 
Prepovedano   in   kaznivo  je  vsako   dejanje,  ki 

kakorkoli  nasprotuje načelom 2. člena tega odloka, 
in sicer bo kaznovan: 

1. kdor odmetuje kakršnekoli odpadke na cestišča, 
po parkih in drugih javnosti pristopnih prostorih ter 
na krajih, kjer bi tako odmetavanje odpadkov kva- 
rilo lice mesta; 

2. kdor hodi po gredah parkov, tepta travo ali 
kakorkoli poškoduje javne nasade; 

3. kdor ustavlja in krmi živino na cesti izven do- 
ločenih mest; • 

4 kdor prodaja kmetijske pridelke po cestah, 
ulicah ali za vogali izven določenih mest; 

5. kdor lepi lepake in piše ali riše parole po zido- 
vih ali drugih objektih, ki zato niso določeni; 

6- kdor izobeša perilo po oknih, ki so obrnjena 
ua ulico; 

7. kdor spušča kokoši in pse po cestiščih; 
8. lastnik hiše, hišni upravitelj ali poslovodja lo- 

kala, ki ne odredi rednega čiščenja pločniku pred 
hišo ali lokalom; 

9. lastnik hiše ali hišni upravitelj, ki ne vzdržuje 
v primernem redu vrtnih gredic, ki leže ob ulici in 
ne popravlja ograje ob ulici; 

10. lastnik hiše ali hišni upravitelj, ki ne prebeli 
in ne vzdržuje hišne fasade v primernem stanju; 

11. poslovodja trgovskega ali podobnega lokala, 
opremljenega z izložbami, ako dopusti, da so izložbe 
prazne ali nemarno urejene; 

12. lastnik hiše ali hišni upravitelj, ki ne uredi 
In ne popravi strešnega žlebovja in dopusti, da se 
voda steka na ulico; 

13. lastnik hiše ali hišni upravitelj v poslopjih z 
več stanovalci, ki ne uredi primernega čiščenja vez, 
stopnišč in skupnih hodnikov; 

14. lastnik hiše ali hišni upravitelj, ki vskladlšči 
na vidnem mestu ali cestišču smeti, odpadke ali druge 
predmete, ki kvarijo lice mesta; 

15. kdor pere perilo, povrtnine ali druge pred- 
mete na javnih pipah, na katerih je to prepovedano; 

16. kdor ne čisti in redno ne vzdržuje odtočnih 
kanalov ki gredo preko lastnega zemljišča: 

17. kdor na kakršenkoli način povzroča nesnago, 
ustvarja nehigienske razmere in kvaTi kulturno lice 
mesta. 

3. člen 
7sa. nrastova drevesa ob kromberški cesti se za- 

ščitijo in se ne smejo sekati, ker so naraven okras 
okolice iz estetskega In turističnega vidika. Izjeme 
za posek lahko dovoljuje ljudski odbor mestne 
občine. 

4. člen 
Katera mesta so določena za krmljenje živine, kje 

se lahko lepijo lepaki, kje naj se prodajajo kmetijski 
pridelki in na katerih pipah se lahko pere, določi 
svet za komunalne zadeve ljudskega odbora mestne 
ob'Bne Nova Gorica. 

5. člen 
Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo do 

2.000 dinarjev, kdor prekrši prepovedi in dolžnosti, 
naštete v 2. členu (razen pod točko i., 2., 3, •*., 5, 
6. In 15.) in 3. členu tega odloka. 
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Pripadniki ljudske milice in druge uradne osebe, 
ki jih pooblasti LO mestne občine, smejo na kraju 
storitve prekrška izterjati denarno kazen od tistih, ki 
jih zalotijo pri storitvi lahkih prekrškov, določenih 
s tem odlokom. 

Denarna kazen po 2. odstavku tega člena se sme 
T znesku 50 dinarjev Izterjati na kraju samem za 
prekrške iz 1., 2., 3., 4, 5., 6. in 15. točke 2. člena. 

6. člen 
Tn odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 
Št. 667/1-53 
Nova Gorica, dne 22. aprila 1953. 

Predsednik LO Mu: 
Ludvik Gabrijelčič 1. r 

202. 

Na podlagi 9. točke 136. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin (Ur- list LRS, štev. 
19-90/52) razglaša predsednik ljudskega odbora mest- 
ne občine Novo mesto na seji ljudskega odbora mestne 
občine Novo mesto dne 26. maja 1953 na podlagi dru- 
gega odstavka 23. člena zakona o ljudskih odborih 
mest in mestnih občin v zvezi z 2. členom uredbe o 
dajanju poslovnih prostorov v najem (Ur. list FLRJ, 
št. 12-69/53) In z določbami 3. in 8. člena temeljnega 
zakona «> prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46-428/51) 
izdani 

ODLOK 
o dajanju poslovnih  prostorov  v najem  na območju 

ljudskega odbora mestne občine Novo mesto 

1. člen 
Najemne pogodbe o poslovnih prostorih morajo 

biti sklenjene pismeno na obrazcu, ki ga predpiše 
ljudski odbor mestne občine, In podpisane od obeh 
pogodbenih strank. 

2. člen 
Sedanji najemniki poslovnih prostorov, izvzemši 

tiste iz 5. člena uredbe o dajanju poslovnih prostorov 
v najem, morajo skleniti s svojimi najemodajalci pis- 
meno pogodbo najkasneje do 31. julija 1953 z veljav- 
nostjo od t. aprila 1953. 

3. člen 
Lastniki oziroma upravniki poslovnih prostorov 

oziroma stavb, v katerih so poslovni prostori, morajo 
v 8 dneh po sklenitvi najemne pogodbe poslati en iz- 
vod te pogodbe ljudskemu odboru mesine občine. 

4. člen 
Najemna pogodba mora obsegati poleg imena 

strank natančno označbo najemnih poslovnih prosto- 
rov, višino najemnine, plačilne roke, način plačeva- 
nja, če se plača najemnina vnaprej ali nazaj, odpo- 
vedni rok in datum sklepa pogodbe. 

5. člen 
Če v najemni pogodbi odpovedni rok ni Izrecno 

dogovorjen, velja za obe stranki enomesečni odpo- 
vedni rok In pravilo, da se lahko odpove le do 1. v 
mesecu. 

6. člen 
Po tem odloku sklenjene pogodbe stranke lahko 

odpovedo v dogovorjenem odpovednem roku oziroma 

v enomesečnem roku iz 5. člena tega odloka, če se no 
dogovore drugače, brez navedbe odpovednega razloga. 

Iz razlogov, določenih v zakonu, pa stranke lahko 
zahtevajo tudi takojšnjo razveljavljen je najemne po- 
godbe brez poprejšnje odpovedi. 

7. člen 
Najemodajalec in najemnik morata v 8 dneh spo- 

ročiti ljudskemu odboru mestne občine vsako spre- 
membo glede višine najemnine za poslovne prostore. 

Ljudski odbor mestne občine lahko oprosti te ob- 
veznosti državne organe, ustanove in podjetja ter 
družbene organizacije, ki upravljajo poslovne zgrad- 
be, če vplačujejo prispevek v sklad za vzdrževanje 
hiš v skupnem znesku in sami vodijo evidenco o pred- 
pisih in plačilu prispevka za posamezne zgradbe. 

8. člen 
Z denarno kaznijo do 2000 din se kaznujeta za 

prekrške najemodajalec in najemnik, če v predpisa- 
nem roku ne skleneta pismene pogodbe in je ne na- 
znanita oziroma ne sporočita spremembe glede višine 
najemnine za poslovne prostore. 

9. člen 
- Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Uradnem 

listu LRS« s povratno moijo od 1. aprila 1953. 
'    Št. 909/1-55 

Novo mesto, dne 26. maja 1953. 
Predsednik LO MO: 
Alojz Iyanctic 1. •. 

POPRAVEK 
Pri primerjanju besedila odloka o obratovalnem 

Času trgovskih, gostinskih in obrtnih obratov na ob- 
močju okraja Sežana, objavljenem v Uradnem listu 
LRS, št. 16-151/53, z izvirnikom tega odloka, se je 
ugotovilo, da je v prvem odstavku 1. člena napačno 
naveden obratovalni čas v zimskih mesecih. Pravilno 
se prvi odstavek  1. člena  tega odloka  glasi  takole: 

Trgovine so odprte, če ni v naslednjih členih dru- 
gače določeno, v poletnem času od 7. do 12. ure in od 
15. do 18. ure, v zimskem času pa od 8. do 12. in od 
14. do 18  ure. 

Iz pisarne tajništva okrajnega 
ljudskega odbora Sežana 

Pregled „uradnega lista FLRJ« 
Št 20 z dne 13. maja 1953: 

153. Odlok o povračilu stroškov za prenos posmrtnih 
ostankov vojaških oseb in članov ljudske milice. 

134. Odlok, s katerim se dovoljuje mestnemu ljud- 
skemu odboru mesta Tuzle, da razpiše krajevno 
notranje posojilo. 

135. Odločba o odobritvi ustanovitve in dela Jugoslo- 
vanskemu društvu za mednarodno pravo. 

Popravek navodila o izdatkih, ki jih podjetja za po- 
morski, rečni in civilni zračni promet pri izraču- 

- navanju davka  od  sklada  za  plače odbijejo od 
doseženega sklada. 

Izdaja »Uradni list LRS«   -  Direktor  in  odgovorni urednik: dr. Rastko Mofnlk tiska   lskarna .Tonetu   romSIčat  - vsi 
v Ljubljani  — Naročnina: letno 720 din  -  Posamezna številka: 8 din do 8 stran', vsake mđaljnje 4 strani 4 din več. po 
Boati 8 din  vec — Uredništvo In uprava:  LJubljana,  Erjavčeva ulica Ila. poštn) credal 336 — Telefon uprave 23-579 - 

Čekovni račun: 601-.T«-157 



foituiua plačana • gotovini Muse    narodne  osvoboditve 

URADNI •-• 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto IX LJUBLJANI dne 25 junija 1953 Številka 20 

VSEBINAl 

70. 

71. 

203. 

204. 

205. 

206. 
207. 

208. 

209. 

Odlok • «klicanju Ljudske skupščine LRS k V. rednemu za- 
sedanju. 
Navadilo o uporabi skladov te presežka, ki ga šolska delavnica 
doseže med letom. 
Odloki ljudskih odborov: 
Odlok o delitvi sredstev sklada za vzdrževanje hii in o po 
stopku pri uporabi teh sredstev na območju okraja Kočevje. 
Odlok o obratovalnem času gospodarskih podjetij za poletni čas 
v okraju Kranj. 
Odlok o dajanju poslovnih prostorov v najem na območju 
okraja Krško 
Odlok o delitvi sklada za vzdrževanje hii v okraju Novo mesto. 
Odlok o obratovalnem času za gospodarska podjetja na ob- 
močju okraja Novo mesto. 
Odlok  o  spremembah   in   dopolnitvah   odloka  o  obratovalnem 
času gospodarskih  podjetij v okraju Radovljica. 
Odlok   o   dajanju   poslovnih   prostorov   v   najem   na   območju 
okraja Radovljica 
Odlok o delitvi i» uporabi sredstev sklada za vzdrževanje hiš 
v okraju Radovljica. 

211. Odlok o javnem redu in miru v okraju Radovljica. 
212. Odlok o obratovalnem  času  v  trgovskih,  gostinskih  in  obrtnih 

obratih na območju mesta Bleda.   - 
213. Odlok o dajanju   poslovnih    prostorov   v   najem   na   območju 

mestne občine Jesenice. . 
211. Odlok o delitvi  sredstev   sklada  za   vzdrževanje  hiš   in  o   po- 

stopku za črpanje in uporabo teh sredstev na  Jesenicah. 
213. Odlok o razglasitvi   27.    julija   za   občinski    ljudski    praznik 
-N mestne občine Kamnik. ' 

/2lOOdlok o delitvi in  uporabi  sredstev sklada za  vzdrževanje  hii 
^—^ na območju mestne občine Kranj. 

217. Odlok o obratovalnem  času  gospodarskjb   podjetij   na  območju 
mestne občine Kranj. 

218. Odlok o nadzorstvu  nad  obnovo  vinogradov  In  sadovnjakov   f 
območju mesta Maribora. 

219. Odlok o razglasitvi   29.   oktobra   za   občinski   praznik   mestne 
.»-»^.občine Novo mesto. 

(22fl«A}dIok o delitvi sklada za  vzdrževanje hiš v  mestu  Ptuju. 
221. Odlok o prepovedi reje domačih živali v mestu Ptuju. 
222. Odlok o tržnem in sejmskem redu v Skofji Loki. 

70. 

Na podlagi 2. In 11. člena zakona za izvršitev 
ustavnega zakona o temeljih družbene in politične 
ureditve in o organih oblasti Ljudske republike Slo-, 
venijè izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske1' 
republike Slovenije 

ODLOK 
o sklicanju Ljudske skupščine Ljudske republike 

Slovenije 

Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije 
drugega sklica se skliče k V. rednemu zasedanju na 
dan 29. junija 1953. • 

U. št. 47/53 
Ljubljana, dne 19. junija 1953. 

Izvršni svet 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Miha Marinko 1. r. 

71. 
Na podlagi 4. točke odločbe o poslovanju Šolskih 

delavnic strokovnih Sol s praktičnim poukom (Uradni 
list FLRJ, št. 46-549/52) izdaja Svet za prosveto in 
kulturo LRS sporazumno z Državnim sekretariatom 
«a proračun in državno administracijo 

NAVODILO 
o uporabi skladov iz presežka, ki ga šolska delavnica 

(delovišče) doseže med letom 

1. 20% presežka, ki gre v sklad za nagrajevanje 
in za razdelitev med učence, delavce in učitelje prak- 
tiCnega pouka, se porabi takole: 

a) polovico tega deleža gre v sklad za nagraje 
vanje in se uporabi  za nagrade na šoli zaposlenim 
osebam in učencem, posebno tistim, ki so največ pri- 
pomogli k ustvaritvi presežka, tako, kakor to sklene 
učiteljski svet; 

b) polovico tega deleža razdeli ravnatelj šole med 
učence, delavce in učitelje praktičnega pouka tako, 
da dobi vsak od teh enako; če je učiteljski svet 
mnenja, da kdo od teh v celoti ali deloma nI izpolnil 
svojih dolžnosti In zato svojega deleža nI zaslužil, 
lahko sklene, da se mu njegov delež ne izplača ali 
da se mu izplača le deloma, v tem primeru se neiz- 
plačani zneski odvedejo v sklad za nagrajevanje ia 
uporabljajo po točki Ila) tega navodila. 

2. 20% presežka, ki gre v sklad lastnih investicij 
sole, se uporabi za lastne investicije, popravila in 
nabave tako, kakor na predlog učiteljskega sveta 
odloči ustanovitelj šole. 

3. Presežek se ugotovi v končnem računu usta- 
nove, uporabi pa se lahko takoj, ko je pristojni organ 
i • P[.itrdilev h končnemu računu, vendar delež pod 
1. tov.ko tega navodila najkasneje devet mesecev po 
preteku leta, v katerem je bil dosežen; po tem roku 
zapadejo neizrabljena sredstva iz tega deleža v korist 
sklada lastnih investicij šole in se uporabijo po 2. 
točki tega navodila. 

4. Neizrabljena sredstva po 1. točki tega navodila 
se vodijo na posebnem tekočem računu pri pristojni 
podružnici Narodne banke pod naslovom >sklad za na- 
grajevanje in razdelitev«, neizrabljena sredstva po 
Z. točki pod naslovom >sklad lastnih investicij šole«. 

5. Odredbodajalec za izvrševanje določb tega na- 
vodila je ravnatelj šole po veljavnih predpisih. 

6. To navodilo velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS« in se po njem uporabljajo tudi skladi iz 
presežka, doseženega v letu 1952. 

.Št. 1826/4 
Ljubljana, dne 15. junija 1953. 

Državni sekretar za pro- Predsednik 
račun in državno Sveta za kulturo in 

administracijo LRS: prosveto LRS: 
Dr. Danilo Douganl. r. Dr. Anton Melik. 1. r. 



Stran 262 URADNI LIST Št. 20 — 29. VI. 1955 

Odloki ljudskih odborov 
203. 

Na podlagi drugega odstavka 15. in 64. člena, 107. 
ter 108. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS, št. 19-89/52) in v zvezi s 1. in 2. čle- 
nom uredbe o delitvi sklada za vzdrževanje hiš 
(uradni list FLRJ, št. 12-68/53) ter v skladu s 3. In 
8. -členom temeljnega zakona o prekrških (Uradni lisi 
FLRJ, št. 46/428-51) je sprejel okrajni ljudski odbor 
Kočevje na V. seji okrajnega zbora in V. seji zbora 
proizvajalcev dne 1. junija 1953 

ODLOK 
o delitvi sredstev sklada za vzdrževanje hiš 

in* o postopku  pri uporabi teh sredstev 
1. člen 

Od sredstev, vplačanih v sklad za vzdrževanje 
hiš, se. sme uporabiti 75% za vzdrževanje hiš, od ka- 
terih izvirajo vplačani prispevki, ostalih 25% pa upo- 
rabijo občinski ljudski odbori za vzdrževanje in gra- 
ditev stanovanjskih hiš na svojem območju. 

2. člen 
Del sredstev sklada za vzdrževanje hiš, določen 

za neposredno vzdrževanje zgradb,- od katerih so bili 
prispevki vplačani, se sme uporabiti za popravila in 
obnovitvena dela, ki so potrebna, da se prepreči pro- 
padanje stanovanjskega sklada. 

3. člen 
V breme sklada za vzdrževanje hiš ni dovoljeno 

plačevati stroškov za dimnikarska dela, vodo. elek- 
triko, za plače in nagrade hišnikom, upraviteljem, 
snažilkam, za zavarovalne premije, izdatke za pisar- 
niške potrebščine in mala popravila rednega vzdrže- 
vanja. 

4. člen 
Iz razpoložljivih sredstev je dovoljena nabava 

materiala za izvršitev večjih popravil. V takih pri- 
merih so upravičenci dolžni obrazložiti predvidena 
večja popravila. 

5. člen 
Lastniki, njih pooblaščenci, predstavniki in upra- 

vitelji zgradb, ki izpolnjujejo gornje pogoje, so upra 
vičeni zahtevati od tajništva za gospodarstvo in ko- 
munalne zadeve OLO, da se jim Iz vplačanega in raz 
polo7ljivega dela sklada za vzdrževanje hiš porav- 
najo računi za izvršena popravila, obnovitvena dela 
in za izvršene dobave materiala. 

Finančni organ okrajnega ljudskega odbora bo 
Izplačal zahtevano vsoto po predložitvi izvirnih raču- 
nov, iz katerih mora biti razvidno: čas izvršitve po 
pravil, obnovitvenih del, nabave materiala, naslov \ 
poštev prihajajoče zgradbe, njenega lastnika ali upra- 
vitelja ter upnika. 

Resničnost navedb po prednjem odstavku potrdi 
pristojni občinski ljudski odbor. 

6. člen 
Tajništvo za gospodarstvo in komunalne zadeve 

OLO sme •• prošnjo državnega organa, zadruge ali 
družbene organizacije določiti s posebnim dovolje- 
njem drugačen postopek za del sredstev sklada za 
vzdrževanje hiš, ki jim pripada. 

7. člen 
Upravičencem dela sredstev sklada za vzdiževa 

••• •, ki so izvršili popravila, obnovitvena dela, 

nabavo materiala, kot določata 2. in 4. člen, po 1. ja- 
nuarju 1953 in so zato najeli posojilo pri državnem 
kreditnem podjetju, sme tajništvo za gospodarstvo in 
komunalne zadeve OLO dovoliti, da se razpoložljivi 
del vplačanih prispevkov iz sklada za vzdrževanje hii 
porabi za kritje zapadlih anuitet. 

8. člen 
Tajništvo za gospodarstvo in komunalne zadeve 

OLO izda po potrebi v skladu s tem odlokom natanč- 
nejša navodila o postopku za črpanje In uporabo teh 
sredstev. 

9. člen 
Z denarno kaznijo do 3000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek, kdor sprejetih sredstev ne uporabi v na- 
mene, določene s tem odlokom. 

10. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 

nem listu LRS<. 
St. 1698/1 
Kočevje, dne 1. junija 1953. 

Predsednik OLO: 
Janez Pirnat 1. r. 

204. 

Okrajni ljudski odbor Kranj' je na podlagi prvega 
odstavka 15. člena zakona o okrajnih ljudskih odbo- 
rih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in v zvezi z 8. čle- 
nom temeljnega zakona o prekrških (Uradni list 
FLRJ. št. 46-428/1951) na seji okrajnega zbora dne 
29. V. 1953 in na seji zbora proizvajalcev dne 29. maja 
1953 sprejel 

ODLOK 
o obratovalnem času gospodarskih podjetij v okraju 

Kranj za poletni čas od 1. V. do 30. TX. 

'•it 
A. OBRATOVALNI ČAS 

L Ob delavnikih 

Trgovinske   obratovalnice 
1. člen 

1. Trgovinske obratovalnice so odprte, če v na- 
slednjem ni drugače določeno, vse dni v tednu, razen 
v soboto in nedeljo, od 7. do 12. in od 16. do 19. ure, 
ob sobotah pa samo od 7. do 12. ure. 

Na območju občine Žiri je obratovalni čas od 7. 
do 12. ure. 

V Kokri so obratovalnice zaprte ob četrtkih po- 
'  poldne in so zato odprte v soboto od 16. do 19. ure 

2. Prodajalnice svežega In prekajenega mesa ter 
rib so odprte ob petkih od 15 do 19. ure in ob sobotah 
od 6. do 12. in od 13. do 19. ure. 

3. Prodajalne kruha so odprte vse dni v tednu, 
razen v soboto in nedeljo, od 6.30 do 11. in od 13.80 
do 18. ure, ob sobotah pa od 6.30 do 11. In od 13.30 
do 19. ure. 

4. Prodajalne slaščičarskih izdelkov so odprte od 
8. do 12. in od 14. do 18. ure. 

5. Prodajalne sadja in zelenjave su odprte od 
6.80 do 11. in od 14. do 16. ure. 

6. Prodajalne mleka so odprte od 6. do H ure. 
7. Prodajalne tobačnih izdelkov so odprte od 6,30 

do 11. in od 14.30 do 17. ure. 
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Obrtna obratovalnice 
2. člen 

1. Obrtne obratovalnice so odprte, če v naslednjih 
členih ni drugače določeno, od ponedeljka do petka 
od 7. do 12. in od 14. do 17. ure, ob sobotah pa od 
7. do 12.30 ure. 

2. Brivske in frizerske obratovalnice so odprte 
•od 7. do 12. in od 14. do 18. ure. Ob ponedeljkih so 
obrati zaprti. 

3. Pekarne (delavnice) obratujejo od 4. do 12. ure. 

3. člen 
Za prodajalne obrtnih obratov velja obratovalni 

čas, določen za ustrezne trgovinske obratovalnice. 

Gostinske   obratovalnice 
4. člen 

Gostinske obratovalnice so odprte: 
1. hoteli, nočišča in druge obratovalnice, kolikor 

gre za oddajanje sob, časovno neomejeno; 
2. restavracije in gostilne do 22. ure, v krajih, 

ki so priznani kot turistični, pa do 23. ure; ob sobotah 
'n nedeljah so restavracije in gostilne odprte povsod 
do 23. ure; 

3. restavracije in gostilne v Žireh in Železnikih 
do 24. ure; 

4. penzionska gostišča do 24. ure; 
5. bifeji do 22. ure; 
6. menze ìD delavsko-uslužbenske restavracije le 

• času, ko se izdajajo redni obroki hrane. 
Gostinske obratovalnice se ne smejo odpirati pred 

5. uro, morajo pa se odpreti najkasneje ob 7. uri 
zjutTaj. 

5. člen 
Za gostinske obratovalnice ob železniških in avto- 

busnih postajah velja načelno obratovalni Čas, dolo- 
čen v 4. členu, s tem da le-te morajo pričeti z obra- 
tovanjem pol ure pred prihodom prvega vlaka ozi- 
roma avtobusa in končati pol ure po prihodu oziroma 
odhodu zadnjega vlaka oziroma avtobusa. 

6. člen 
Po uri, ki je določena za zapiranje, se ne sme 

postrečl niti z jedjo niti s pijačo, kolikor ni izrecno 
določena Izjema v 5. členu. Najkasneje četrt ure po 
uri, ki je določena za zapiranje, je treba obratne 
prostore izprazniti In zapreti. 

7. člen 
Dovoljene igre, n. pr. balinanje, kegljanje Itd., se 

smejo na prostem igrati do 22. •••. V zaprtih pro- 
storih, v katerih se ne moti nočni počitek sosedov in 
kolikor sme biti gostinska obratovalnica dalj časa 
odprta, ta omejitev ne velja. 

8. člen 
Posameznim gostinskim obratovalnicam sme za 

posamezne dni načelnik tajništva za gospodarstvo 
OLO Kranj po izkazani potrebi In na prošnjo podalj- 
šati obratovalni čas. 

9. 'člen 
Občinski ljudski odbori, na območju katerih po- 

sluje več gostinskih obratov, se pooblaščajo, da v 
svoji pristojnosti in po potrebi določijo za posamezne 
gostinske obratovalnice po en dan prosti delavnik v 
tednu, razen sobote In nedelje; ta dan naj obrati po 
določenem turnusu izkoristijo za čiščenje lokalov in 
za odpočitek osebja. 

•. Ob nedeljah In praznikih 

10. člen 
Ob nedeljah In od države priznanih praznikih 

morajo biti vse trgovinske in obrtne obratovalnico 
zaprte, kolikor v naslednjem niso dovoljene izjeme, 

11. člen 
Ob nedeljah in od države priznanih praznikih 

morajo obratovati: 
1. prodajalne sadja in zelenjave od 8. do 11. ure, 
2. prodajalne mleka od 6. do 9. ure, 
3. brivske in frizerske obratovalnice od 7. do 

10. ure. 
12. člen 

Gostinske obratovalnice so ob nedeljah In od dr- 
žave priznanih praznikih odprte, kot je to določeno 
v 4. členu. 

B. SPLOŠNE DOLOČBE 
13. člen 

Določbe tega odloka se nanašajo na vse trgovin- 
ske, obrtne in gostinske obratovalnice, ne glede na 
to, ali pripadajo državnemu, zadružnemu ali zaseb- 
nemu sektorju. 

Odlok ne velja za: 
1. industrijske obrate, 
2. pogrebna podjetja, 
3. žagarska podjetja, 
4. dimnikarska podjetja, 
5. mlinarska podjetja. 

14. člen 
Ob času, predpisanem za zapiranje obratovalnic, 

se morajo zapreti vsi dohodi v poslovne prostore, ki 
so določeni za promet s strankami. 

Strankam, ki so ob zapiranju v obratnem pro- 
storu, je treba postreči. 

15. člen 
Obratovalnice morajo biti odprte ves čas, ki je 

predpisan, ob istem času morajo delati vse delavnice, 
ki spadajo k obratu. 

16. člen 
Obratovalni čas, predpisan s tem odlokom, velja 

samo za poletni čas, ki traja od 1. maja do 30. sep-- 
tembra. 

17. člen 
Obratovalni čas, določen s tem odlokom, ne velja 

za ljudske odbore mestnih občin Kranj, škofja Loka 
in Irzič; fi določijo obratovalni «as v skladu s 
temeljnimi določbami tega odloka. 

18. člen 
S«t ia gospodarstvo OLO Kranj sme po potrebi 

določiti za posamezne obratovalnice tudi drugačen 
obratovalni čas. 

C. KAZENSKE DOLOČBE 
19. člen 

Prekršek stori in se kaznuje z denarno kaznijo 
do 3.000 din, kdor odpira in zapira obratovalnice ter 
streže gostom v nasprotju z določbami tega odloka 
ali kdor na zahtevo lastnika, uslužbenca, au javnega 
organa obratovalnice po preteku obratovalnega časa - 
ne zapusti. , 

Za upravni kazenski postopek je pristojen sodnik 
za prekrške pri OLO Kranj. 
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C, KONČNE DOLOČBE 
20. člen 

Ta odlok začne veljati takoj, uporablja se pa od 
1. V. 1953 ter se z njim razveljavljajo vsi dosedanji 
predpisi, ki to v nasprotju z določbami tega odloka. 

Št. 2788/4 
.  Kranj, dne 29. maja 1953. 

Podpredsednik OLO:  ' 
Dušan Horjak L r, 

205. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 

nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52), v 
zvezi z uredbo o dajanju poslovnih prostorov v najem 
(Uradni list FLRJ, št. 12/53) in 3. in 8. členom temelj- 
nega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46/51) 
je okrajni ljudski odbor Krško na 5. seji obeh zbo- 
rov dne 3. junija 1953 sprejel 

ODLOK 
e dajanju poslovnih prostorov v najem 

na območju okraja Krško 

1. člen 
Najemne pogodbe, po katerih se dajejo poslovni 

prostori v najem po pogodbi med najemodajalcem in 
najemnikom, morajo biti sklenjene v pismeni obliki. 
Vse najemne pogodbe, ki so bile ustno dogovorjene 
pred uveljavitvijo uredbe o oddajanju poslovnih pro- 
storov v najem, se morajo sestaviti v pismeni obliki. 

Po en izvod pismenih najemnih pogodb, ki so 
bile sklenjene pred 1. IV. 1953 ali po njem, se mora 
najkasneje do 15. julija 1953 predložiti tajništvi 
pristojnega odbora mestne občine, na območju občin- 
skih ljudskih odborov pa tajništvu pristojnega občin- 
skega ljudskega odbora.     • ( 

2. člen 
Če v najemnih pogodbah odpovedni rok ni iz- 

recno dogovorjen, velja obojestranski dvomesečni od- 
povedni rok. 

3. člen 

Najemodajalec in najemnik morata v 15 dneh 
sporočiti tajništvu pristojnega ljudskega odbora mest- 
ne občine oziroma pristojnemu tajništvu občinskega 
ljudskega odbora vsako spremembo glede višine na- 
jemnine za poslovne prostore. 

4. člen 

Z denarno kaznijo do 3.000 din se kaznujeta za 
prekršek določb po 1. in 3. členu tega odloka najemo- 
dajalec in najemnik, kakor tudi če v predpisanem 
roku ne skleneta pismene najemne pogodbe. 

5. člei 

Ta odlok prične veljati z dnem objave v »Urad- 
nem listu LRS«. 

Št. 6813/2 
••§••, dne 3. junija 1953. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1, r. 

206. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 
v zvezi s 1. členom uredbe o delitvi sklada za vzdr- 
ževanje hiš (uradni list FLRJ, št. 12-68/53) izdaja 
okrajni ljudski odbor Novo mesto na skupni seji obeh 
zborov dne 27. maja 1953 

ODLOK 
o delitvi sklada za vzdrževanje hiš 

1. člen / 
Prispevek v sklad za vzdrževanje hiš, ki ga vpla- 

čujejo hišni lastniki, morejo uporabiti hišni lastniki 
do 75% svojih vplačanih zneskov za kritje stroškov 
popravila in obnove svojih hiš. 

25% vseh vplačanih prispevkov v sklad za vzdr- 
ževanje hiš morejo uporabiti občine, na katerih ob- 
močju so hiše, za vzdrževanje in graditev stanovanj- 
skih hiš na svojem območju. 

2. člen 
Zasebnim lastnikom se dodeli 75% od njih vpla- 

čanega zneska, če predložijo dokazila (račune) o iz- 
vršenih popravilih in obnovitvenih delih stanovanj- 
ske hiše pristojnemu občinskemu ljudskemu odboru. 

Iz prispevka v sklad za vzdrževanje hiš se ne 
krijejo izdatki, ki veljajo kot redni vzdrževalni stro- 
ški. Med redne hišne vzdrževalne stroške spadajo 
zlasti: stroški za dimnikarska dela, vodo, elektriko, 
za vse vrste drobnih obrtnih del, za plače in nagrade 
hišnikom, snažilkam, za zavarovalne premije in iz- 
datki za pisarniške potrebščine. Za drobno obrtno 
delo se smatra račun za to delo, če ne presega zneska 
500 din. 

3. člen 
Določbe tega odloka ne veljajo za območje ljud- 

skega odbora mestne občine Novo mesto. Ljudski od- 
bor te občine bo kot ljudski odbor mestne občine s 
posebnimi pravicami izdal samostojen odlok o delitvi 
sklada za vzdrževanje hiš. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
Št. L—5444/1-53 
Novo mesto, dne 27. maja 1953. 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič 1. r. 

207. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/1952) 
ter 8. člena temeljnega zakona o prekrških (Uradni 
list FLRJ, št. 46/1951) je okrajni ljudski odbor Novo 
mesto na skupni seji obeh zborov dne 27. maja 1955 
sprejel 

ODLOK 
o obratovalnem času za gospodarska podjetja 

na območju okraja Novo mesto 

A. Obratovalni čas 

Trgovinske   obratovalnice- 
•     1. člen 

Trgovinske obratovalnice 40 odprte, če v nasled- 
njem ni drugače, določeno, ? zimskem času od 8. do 
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12. In od U. do 17.30 ure, v poletnem času pa od 7. 
1    do 12. in od 16. do 18.30 ure. 

Ob sobotah imajo trgovinske obratovalnice nepre- 
kinjen» obratovalni čas, in sicer pozimi od 8. do 15. 
ure, v poletnem 'času od 7. do 14. ure. 

Prodajalnice kruha in peciva so odprte v zim- 
skem času od 7, do 11. in od 14. do 18. ure, v polet- 
nem času pa od 6. do 11. in od 16. do 18.30 ure. 

Prodajalnice tobačnih izdelkov so odprte v zim- 
skem času od 7. do 11. in od 14. do 18. ure, v polet- 
nem času pa od 6. do 11. in od 16. do 18.30 ure. 

2. člen 
Ob nedeljah in državno priznanih praznikih mo- 

rajo biti vse trgovinske obratovalnice zaprte. 

3. člen 
Glede prodajnega časa na sejmih in tržnih pro- 

storih veljajo predpisi sejmskih in tržnih redov. 

Gostinske   obratovalnice "^ 

4. člen 
Gostinske obratovalnice so odprte ob delavnikih 

v zimskem času do 22. ure, v poletnem času pa do 
23. ure. Ob sobotah in nedeljah ter državno priznanih 
praznikih je obratovalni čas za 1 uro daljši, to je d*> 
23. v zimskem času oziroma do 24. ure v poletnem 
času. 

Gostinske obratovalnice se ne smejo odpirati pred 
5. uro, morajo pa se odpreti najpozneje ob 6. uri. 

5. čfen 
Gostinske  obratovalnice  smejo biti  odprte  vso 

noč v naslednjih dneh: od 30. 4. na 1. 5., od 1. 5. na 
2. 5., od 21. na 22. julija, 28. na 29. 11. in 29. 11. na 
30. 11. in 31. 12. na 1. 1. 

6. člen. 
Dovoljene igre, na primer balinanje, kegljanje 

itd., se smejo igrati na prostem do 22. ure. Za zaprte 
prostore, kjer se ne moti počitek sosedov, ta ome- 
jitev ne velja. 

Po 22. uri in pred 7. uro se z godbo, petjem itd. 
ne sme motiti soseščine. 

B. Splošne določbe 

7. člen 
Določbe tega odloka se nanašajo na vse trgovin- 

ske in gostinske obratovalnice ne glede na to, ali 
pripadajo državnemu, zadružnemu ali zasebnemu sek- 
torju. 

8. člen 
Za zimski čas se šteje čas od 1. oktobra do 30. 

aprila, za poletni čas pa čas od 1. maja do 30. sep- 
tembTa. 

9. «en 
Strankam, ki so ob zapiranju v obratovalnem pro- 

storu trgovine, je treba postreči, vendar pa to redoma 
ne sme trajati dlje kot pol ure po času, določenem za 
zapiranje. 

Ob času predpisanem za zapiranje gostinskih 
obratovalnic, se morajo zapreti vsi dohodi v gostinske 
prostore, ki so določeni za promet s strankami. 

Gostinske obratovalnice ne smejo po zapiralnem 
Sesu postreči niti z jedjo niti s pijačo. Ne sme se 
postreči z večjo količino hrane in pijače neposredno 
pred zapiralno uro, če bi se gost dalje zadrževal 

Najkasneje  četrt   ure  po  določeni   zapiralni   uri   je 
treba obratne prostore izprazniti in zapreti. 

Strežno osebje mora zapiralno uro napovedati 

10. člen 
Notranje delo v obratovališčih čez čas, določen za 

njih zapiranje, oziroma čez čas, ki je določen • 
8-urnJm 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 in  urejajo izložbe, 
5. če se obratovalnica seli. 
Promet s strankami je tedaj izključen. 

11. člen 
Obratovalni čas za posamezne gostinske obrate in 

posamezne dni sme podaljšati tajništvo za gospodar- 
stvo OLO Novo mesto. Dovoljenje se mora poprej 
izposlovati. V izrednih primerih sme s priporočilom 
občine tajništvo za gospodarstvo OLO Novo mesto 
naslednje dopoldne naknadno dovoliti podaljšani obra« 
tovalni čas proti plačilu pristojbine za obratovalni čas, 

12. člen 

Okrajni ljudski odbor prepusti občinskim ljud- 
skim odborom, da predpišejo s svojimi odloki obrato- 
valni čas za obrtne obratovalnice na svojih območjih. 

C Kazenske določbe 

13. člen 
Odgovorni upravniki in poslovodje trgovinskih in 

gostinskih obratovalnic, k» bi imeli proti predpisom 
tega odloka odprte svoje obratovalnice izven časa, 
dojočenega za odpiranje in zapiranje, ali bi imel. 
obratovalnice zaprte v času, ki je določen za obrato- 
vanje, se kaznujejo z denarno kaznijo do 3000 din. 
. Upravni kazenski postopek vodi in kazen izreka 
sodnik za prekrške pri okrajnem ljudskem odboru 
Novo mesto. 

Č. Zaključne določbe 

14. člen 
Ta odlok velja za območje okraja Novo m«eto, 

razen za mestno občino Novo mesto, katerega ljudski 
odbor za svoje območje določi obratovalni Čas. 

•     15. člen 
Odlok okrajnega ljudskega odbora Novo mesto 

z dne 28. V. 1952 o obratovalnem času trgovinskih 
obratovalnic preneha veljati z uveljavitvijo tega 
odloka. - 

16. člen 
Ta odlok velja z dnem objave v >Dradnem listu 

LRS«. 

.    Št. L—5443/1-53 
Novo mesto, dne 27. maja 1933. 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič I. r> 
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208. 

Na podlagi i. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) sta 
okrajni zbor In zbor proizvajalcev okrajnega ljud- 
skega odbora Radovljica vsak na svoji seji dne 24. 
maja 1953 sprejela 

ODLOK 
o spremembah In dopolnitvah odloka o obratovalnem 

časa gospodarskih podjetij 

1. člen 
Določba 16. člena odloka o obratovalnem čas» 

gospodarskih podjetij z dne 5. aprila 1933 (Uradni 
list LRS, št. 13-99/53) se spremeni in dopolni tako, 
da se glasi: 

>Svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega od- 
bora Radovljica lahko po potrebi sam od sebe ali na 
predlog trgovinske, gostinske oziroma obrtne zbor- 
nice za določen čas z odredbo določi za posamezne 
vrste obratov ali za posamezne kraje drugačen obra- 
tovalni čas, kot je predpisan s tem odlokom. 

Tajništvo za gospodarstvo Iz upravičenih razlogov 
lahko dovoli z upravno odločbo posameznemu obratu 
na njegovo prošnjo za določeno dobo drugačen obra- 
tovalni čas, kot je predpisan s tem odlokom.« 

2. člen 
8. člen se črta. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 
Št. 1556/2-53 
Radovljica, dne 26. maja 1953. 

Predsednik OLO: 
Milan Kristan 1. r, 

209. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št 19-89/52) In 
v zvezi z 2. členom uredbe o dajanju poslovnih pro- 
storov v najem (Uradni list FLRJ, št. 12-69/53) «ta 
okrajni zbor in zbor proizvajalcev okrajnega ljud- 
skega odbora Radovljica vsak na svoji seji 24. maja 
1953 sprejele 

ODLOK 
o dajanju poslovnih prostorov v najem 

1. člen 
Poslovni prostori, za katere veljajo določbe tega 

odloka, so vsi pokriti prostori, ki so bili na dan 1. IV. 
1953 in bodo v bodoče namenjeni določeni gospodar- 
ski, upravni in družbeni dejavnosti, ne glede na gra- 
divo, iz katerega so zgrajeni (lokali, pisarne, delav- 
nice, skladišča, dvorane itd.). 

Od stanovanjskih najemnikov zasedeni poslovni 
prostori se štejejo za stanovanjske prostore. 

Tajništvo za gospodarstvo OLO Radovljica lahkot 
odredi za tiste stanovanjske prostore, ki se uporab- 
ljajo v poslovne namene, uporabo v stanovanjske 
namene. 

Za primer spora, ali*je šteti kak prostor kof po- 
slovni ali stanovanjski oziroma ali ga le sploh šteti 

kot poslovni prostor, odloči   na   predlog   prizadete 
stranke občinski ljudski odbor. 

2. člen 

Poslovni prostori se dajejo v najem po prosti 
pogodbi, sklenjeni med najemodajalcem in najem- 
nikom. V pogodbi se določi višina najemnine in drugi 
najemni pogoji. 

Najemna pogodba mora biti sklenjena pismeno. 

3. člen 

Obstoječa najemna razmerja veljajo, dokler se 
najemodajalec in najemnik ne sporazumeta z novo 
pismeno najemno pogodbo o višini najemnine in dru- 
gih najemnih pogojih, ki pa se morajo spraviti r, 
sklad • predpisi tega odloka. 

4. člen 
Najemodajalci, ki dajejo v najem prostore v 

sestavu stanovanja, lahko z najemniki sklenejo po- 
sebno najemno pogodbo za tisti del stanovanja, ki 
se pretežno uporablja v poslovne namene. 

5. člen 

Najemodajalci so dolžni v treh dneh po sklenitvi 
ali spremembi najemne pogodbe poslati en izvod po- 
godbe v vednost pristojnemu občinskemu ljudskemu 
odboru. 

6. člen 
Poslovni prostori se odpovedo in izpraznijo v 

-porazumu s strankami po pogodbi. Če sporazuma nI, 
se izpraznijo po civilnopravnih predpisih. Najemo- 
dajalec ne more odpovedati najemniku poslovnih pro- 
storov, ki so sestavni del najemnikovega stanovanja, 
in jih oddati drugemu v najem. 

7. člen 
Z denarno kaznijo do 3000 din se kaznujeta za 

prekršek najemodajalec in najemnik, ki ne skleneta 
pismene najemne pogodbe. Prav" tako se kaznuje na- 
jemodajalec, ki ne predloži na vpogled pogodbe po 
5. členu. 

8. Člen 
Svet za komunalne zadeve daje po potrebi na- 

vodila za izvajanje tega odloka. 

9. tSlen 
Ta odlok ne velja za območje ljudskega odbora 

mestne občine Jesenice in Bled. 

10. člen 
Odlok začne veljati z dnem objave v »Uradnem 

listu LRS«. 

ät. 2231/1-53 
Radovljica, dne 27, maja   1953. 

.Predsednik OLO: 
Milan Kristan 1. r. 
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210. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (uradni list LRS, št. 19- 
89/52) in v zvezi s 1. in i. členom uredbe o delitvi 
sklada za vzdrževanje hiš (Uradni Ust FLRJ. št. 12- 
68/53) sta okrajni zbor in zbor proizvajalcev okraj- 
nega ljudskega odbora Radovljica vsak na svoji seji 
dne 24. maja 1953 sprejela 

ODLOK 
o delitvi In  uporabi sredstev sklada 

za vzdrževanje hiš 

t. člen 
V okraju Radovljica se delijo in uporabljajo 

vplačani prispevki sklada za vzdrževanje hiš po pred- 
pisih tega odloka. 

To velja smiselno tudi glede prispevkov za hiše, 
ki ležijo v območju okraja Radovljica, njihovi last- 
niki pa prebivajo izven okraja. 

2. člen 
Od  sredstev,  vplačanih   v  sklad  za   vzdrževanje 

hiš, se sme uporabiti 60% za vzdrževanje hiš, iz ka- 
terih izvirajo vplačani prispevki, 40% pa lahko upo 
tabi  posamezna  občina  za  vzdrževanje  in  graditev 
stanovanjskih hiš. 

3. člen 
Del sredstev sklada, določen za neposredno vzdr- 

ževanje hiš, iz katerih so bili prispevki vplačani, se 
sme uporabiti le za večja'popravila in obnovitvena 
dela, ne pa za kritje izdatkov, ki veljajo kot redni 
vzdrževalni stroški. 

Kot večja popravila in obnovitvena dela se šte- 
jejo zlast): 

1. zidarska tdela: obnovitev fasad, stropov, nosil- 
cev, preklad, Izolacija tal, naprava greznic, poniko 
valnic, kanalizacija, popravila balkonov, popravila in 
obnovitev dimnikov, obnovitev  ravnih streh; 

2. tesarska dela: naprava podov, obnovitev stro 
pov, ostrešja, lesenih stopnic, balkonov; 

3. mizarska dela: obnovitev oken in vrat; 
4. krovska dela: prekritje oziroma obnovitev kri 

tine; 
5. kleparska dela: obnovitev žlebov, odtočnih 

cevi, obrobne pločevine ob kapu, prekritje in obno- 
vitev streh; 

6. pleskarska dela: pleskanje stavbnega pohištva, 
balkonskih ograj, slikanje stopnišč, vež in hodnikov; 

7. pečarska dela: izmenjava zidanih peči in šte- 
dilnikov; 

8. vodovodna instalacija: Izmenjava umivalnikov, 
kopalnih peči, zarjavelih cevi, nabava novih školjk 
v straniščih; 

0. električna Instalacija: izmenjava obstoječih ne- 
pravilno izvršenih napeljav. 

Med redne hišne vzdrževalne stroške, ki jih ni 
dovoljeno plačati v breme sklada za vzdrževanje hiš, 
spadajo n. pr.: stroški za "dimnikarska dela, vodo, 
elektriko, za vsa drobna obrtniška dela, za plače in 
nagrade hišnikom, upraviteljem in snažilkam, za za- 
varovalne premije, za pisarniške stroške in podobno. 

4. člen 
Lastniki, njih pooblaščeni predstavniki in upra- 

vïtelji zgradb (upravičenci) imajo pravico do 60% sred- 
stev, ki so ; ili vplačali v sklad za vzdrževanje hiš, 
ko so izvršili popravila in obnovitvena dela iz 3. člena 

tega odloka na zgradbi, za katero je bil prispevek 
plačan. Upravičenci, ki imajo več zgradb, pri tem 
lahko izkoristijo 60% sredstev za vse, ne glede na 
to, tz katere zgradbe so bilu sredstva plaćanu. 

Ko so upravičenci opravili eno izmed del, nave- 
denih v 3. členu tega odloka, in imeli s tem stroške, 
morajo te stroške dokazati: 

a) z overjenim prepisom računov za material in 
izvršena dela, 

b) s potrdilom občinskega ljudskega odbora, da 
je bil material uporabljen in dela Izvršena prav za 
to zgradbo. Potrdilo občinskega ljudskega odbora 
mora obsegati podatke o času izvršitve del, natančen 
naslov v poštev prihajajoče zgradbe, njenega last- 
nika In upnika. 

Naloge Narodni banki za Izplačilo zneskov upra- 
vičencem daje tajništvo za gospodarstvo okrajnega 
ljudskega odbora Radovljica. 

5. člen 
S posebnim privoljenjem sveta za komunalne za- 

deve OLO Radovljica je dopustno nakazati brez po- 
prejšnje predložitve računov ves raspoložljivi del 
prispevka na njihov tekočI račun, državnim orga- 
nom, ki upravljajo stanovanje zgradbe (upravam sta- 
novanjskih zgradb itd.), zadrugam In družbenim or- 
ganizacijam, ki upravljajo lastne zgradbe, pa plaču- 
jejo za vse zgradbe prispevek le v skupnem znesku 
m vodijo sami evidenco o predpisu in plačilu pri- 
spevka za posamezne zgradbe. Pristojni organ OLO 
pa mora pri tem naknadno pregledati uporabo teh 
sredstev v računovodstvu upravitelja zgradb. 

6. člen 
Lastnikom zgradb, ki so po 1. novembru 1952 za- 

radi velikih popravil stanovanjskih in poslovnih pro- 
storov najeli pri državnem kreditnem podjetju poso- 
jilo in ga odplačujejo v dogovorjenih obrokih, lahko 
svet za komunalne zadeve OLO po ustrezni poprej- 
šnji dokumentaciji dovoli, da se razpoložljivi del 
vplačanih prispevkov sklada porabi za kritje za- 
padlih anuitet. 

7. člen 
S 40% sredstev sklada, ki se sme uporabiti • 

vzdrževanje in graditev stanovanjskih hiš v območju 
posamezne občine, razpolagajo pristojni občinski ljud- 
ski odbori. Te zneske preodkaže tajništvo za gospo- 
darstvo na tekoče račune občinskim ljudskim od- 
borom. 

Občinski ljudski odbori lahko ob priliki, ko posa- 
meznim lastnikom dajejo po obstoječih predpisih 
naloge za obnovo oziroma večja popravila hiš, dovo- 
lijo uporabo določenega zneska tudi iz 40% sredstev, 
ki pripadajo občinskemu ljudskemu odboru, s tem da 
se v določenem roku ta znesek poravna iz sredstev, 
ki pripadajo lastniku. 

8. člen 
Z denarno kaznijo do 3.0O0 din se kaznuje za pre- 

kršek lastnik zgradbe, njegov pooblaščenec oziroma 
upravitelj,'ki finančna sredstva, dovoljena za vzdr- 
ževanje hiš, uporabi za druge namene. 

9. 'člen 
Odredbe In .navodila po tem odloku izdaja pO 

potrebi svet za komunalne zadeve OLO. 

10. člen 
Ta odlok ne velja za mestni občini Jesenice in 

Bled. 
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11. člen 
Odlok začne veljati z dnem objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
Žt. 2233/1-53 
Radovljica, dne 27. maja 1953. 

Predsednik, OLO: 
Milan Kristan L r. 

211. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 
v zvezi z 8. členom zakona o prekrških zoper javni 
red in mir (Uradni list LRS. št. 16-88/49 in 40-184/51) 
je okrajni zbor okrajnega ljudskega odbora Radov- 
ljica na seji dne 24. maja 1953 sprejel 

ODLOK 
o javnem redn in miru 

I. Splošne določbe 

1. člen 
Dolžnost državljanov je, da uravnavajo svoje 

življenje in delo tako, da ne motijo svojih sodržav- 
ljanov pri izvrševanju njihovega dela, pri razvedrilu 
in počitku. 

Prav tako je dolžnost državljanov, da pazijo na 
javno moralo, da ne kvarijo javnih nasadov, parkov 
in drugih naprav in da zlasti v letoviških krajih 
pazijo na ugled naše socialistčne domovine. 

•    IL Varstvo mini 

2. člen 
Na javnem ali zasebnem prostoru je prepovedano 

vsako dejanje, ki moti mir okolice. Tako je prepo- 
vedano; 

a) uporabljati zvočnike, radioaparate, gramofone, 
glasbila ali kakršnekoli druge naprave na način, ki 
občutno moti okolico, 

b) uporabljati v nočnem času po strnjenih nase- 
ljih motorna vozila, ki nimajo izpušne dušilke. ' 

3. Sen    . 
Od 22. do 5. ure so prepovedana vsa dejanja, ki 

kakorkoli motijo nočni mir. Izvzete so motnje, ki 
izvirajo iz kmetijskega, obrtniškega ali industrijskega 
dela. 

4. člen 
Cerkveno zvonjenje je dovoljeno samo v zvezi z 

rednimi cerkvenimi obredi in sme trajati največ eno 
minuto. 

Avet za notranje zadeve lahko odiedi zaradi za- 
ščite nemotenega dela in počitka državljanov ter za- 
radi reda in miru za posamezne kraje ali območja 
omejitve cerkvenega zvonjenja zlasti tam, kjer se 
zvoni pretirano, posebno v bližini bolnišnic, šol in 
uradov ter v letoviških krajih. ' 

•. Varstvo družbene discipline 

5. člen 
Vsak državljan se mora vesti na javnem prostoru 

dostojno in s* izogibati dejanj, s katerimi se krši 
družbena disciplina, moti bivanje, delo ali razvedrilo 
sodržavljanov ali se ti zavajajo v nedisciplino, se 
vzbuja javno zgražanje ali žali javna- morala. Tako 
je prepovedano; 

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 op*minu zadrževati se v gostinskih loka- 
lih preko dovoljenega obratovalnega časa. 

6. člen 
Prepovedana so dejanja, s katerimi se ogroža var- 

nost ljudi oz. premoženje. Tako je prepovedano: 
a) poškodovati ali odstraniti napisne table ali 

druge javne znake, 
b) poškodovati ali odstraniti svetilke, nameščene 

za razsvetljavo javnih prostorov, 
c) opustiti popravilo zgradb ali naprav, ki ogro- 

žajo varnost, 
J) pustiti ob javnih poteh ograjo ali živo mejo v 

takem stanju, da ogroža varnost, ovira promet ali 
kazi •zunanje lice, 

d) metati kamenje ali druge predmete in s tem 
ogrožati  varnost, 

e) poškropiti ali pomazati ljudi ali pročelja stavb 
brezobzirno vožnjo, 

f) motiti javne shode, zborovanja, sestanke ali 
druge javne prireditve. 

IV. Varstvo mladine 

7. člen 
Mladini do 16. leta je prepovedan obisk: 
a) vseh javnih zabav in plesov, 
b) javnih prireditev, ki se končajo po 20. uri, iz- 

V7emši gledališke predstave in koncerte v spremstvu 
staršev, 

c) večernih kino predstav, 
5) gostiln in kavarn, razen turistom In izletnikom 

v turističnih  krajih  in  na izletnih  točkah. 
Mladina "d 16. do 18. leta starosti lahko obiskuje 

javne plese in prireditve v spremstvu staršev, ven- 
dar največ do 24. ure. To velja tudi za šolsko mla- 
dino, kolikor to ni v nasprotju s šolskim' predpisi. 

V. Kazni 

8. člen 
Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo do 

3.000 din, kdor prekrši prepovedi ali dolžnosti, na- 
štete v 2. členu (razen točke b), v 3. členu, 4. členu, 
v 5. členu (razen točke b), v 6. členu (razen točke d 
in e)'in v 7. členu. 

9. 'člen 
Člani ljudske milice smejo na kraju samem izter- 

jati denarno kazen od tistih, ki jih zalotijo pri sto- 
ritvi lahkih prekrškov, določenih s tem odlokom. 

Denarna kazen po 1. odstavku tega člena se sme 
izterjati v znesku 50 din na kraju samem za tele pre- 
krške: iz točke b) 2. člena, iz točke b) 5. člena in 
iz točke d) in e) 6. člena.' 

VI. Končne določbe 

10. člen 
Ta odlok velja od dneva objave r >Uradnem 

listu LRS<. 
Št. 2235/1-53 
Radovljica, dne 2". maja 1953 

i redsednik OLO: 
Milan Kristan 1. r. 
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LJUDSKE  REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik X Priloga k 20. kosu z dne 25. junija 1953 Štev. 20 

Odbornikom ljudskih odborov, podjetjem, ustanovam, 
uslužbencem in drugim sporočamo: 

„UUDSKA UPRAVA" 
St. 6. je izšla z naslednjo zelo aktualno vsebino: 

France Bučar: Zakonodajna dejavnost ljudskih odborov; 
dr. Ivo Murko: Obmejni promet in dvolastniki na jugoslovan- 
sko-avstrijskj meji; J. - P-: Zdravstveni zavodi in ljudski odbori; 
dr. Emil Ć e f e r i n : Oris uredbe o premoženjskih razmerjih in 
o reorganizaciji kmečkih delovnih zadrug; dr. Vilko Androjna: 
Prisilni ukrepi v upravnem kazenskem postopku- Š.: Nekaj pri- 
pomb k odlokom o razpisu nadomestnih volitev. Nič manj tehtna 
sta članka »Kako se zavaruje pravilna uporaba dodatka za otro- 
ke« in >Dodelitev kadrovske podpore nezakonskim otrokom«. Tudi 
to pot bodo bralcem močno koristile izkušnje, ki jih navajajo 
rubrike iz prakse Vrhovnega sodišča in senata za prekrške ter 
aktualni odgovcflri revije na vprašanja. Pregled važnih pravnih 
predpisov s komentarjem dr. Vlada Rupnika zaključuje bogato 
gradivo te v naši upravni dejavnosti nepogrešljive revije in 
svetovalca. 

>Ljudska uprava« izhaja mesečno, letna naročnina znaša 
360 dinarjev. Naročajte jo pri »Uradnem listu LRS«, Ljubljana, 
ETJavčeva Ha, poštni predal 336, št. ček. računa 601-T-157. 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Äazgiasi in objave JglTeT•?«•• ftS 
št. 96/53 z dne 15. I. 1953. 

Organ gospodarske uprave je Svet 
za gospodarstvo MLO gl. mesta 
Ljubljane. 

Za podjetje podpisujeta: 
Kraljic Vid, poslovodja, samo- 

stojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja; Kranjec Ma- 
rija, knjigovodja, sopodpisuje listine 
po 47. členu szdgp. 

MLO glavnega mesta Ljubljana 
tajništvo za gospodarstvo 

dne 6. junija 1953 
G-št. 4070/53 4282 

Vpiai 
1056. 

Besedilo: Elektrarna Plave, Nova 
Gorica. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LR 
Slovenije, odločba št. II-1134/1-52 z 
dne 25. XI. 1952. 

Poslovni predmet: Proizvodnja 
električne energije v sklopu ener- 
getskega sistema Slovenije. 

Za podjetje podpisujejo: 
Kerševan Lado, direktor, samo- 

stojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja, Jenčič Herbert, se- 
kretar in namestnik direktorja, v 
odsotnosti direktorja v istem obse- 
gu; Meško Boris, računovodja, so- 
podpisuje listine po 47. členu szdgp ; 
Spacapan Anton, mezdni knjigovod- 
ja in namestnik računovodje, sopod- 
pisuje v odsotnosti računovodje, v 
istem obsegu. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 4. aprila 1953 
Št.  III-324/1-1953 1851 

1057. 
Besedilo: Športno in modno kro- 

jaštvo, Ljubljana (Resijeva 1). 
Poslovni predmet: Vsa krojaška 

"eia, moške in ženske obleke. 

1058. 
Besedilo: Lesna industrija, Polj- 

čane (Pekel 72). 
Poslovni predmet: Predelava lesa, 

prodaja lesnih izdelkov, rezanje 
lastnega in tujega lesa, trgovina z 
lesom. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj podjetja: Obč. LO Polj cane. 

Za podjetje podpisujeta: 
Hvala Jožef, direktor, neomejeno, 

Korošec Maks. sopodpisuje po 47. 
členu szdgp. 

OLO Maribor okolica, 
tajništvo za gospodarstvo 

dne 8. junija 1953 
St. II-341/H 4264 

1059. 
Besedilo: Gostinsko podjetje ho- 

tel »Grajski dvor«, Radovljica (Koso- 
velova 2), skrajšano: Hotel »Graj- 
ski dvor«, Radovljica. 

Poslovni predmet: Postrežba z al- 
koholnimi in brezalkoholnimi pija-r, 

čami, s toplimi in mrzlimi jedili ter 
oddaja prenočišč. 

Za podjetje podpisujejo: 
Prešeren Martin, upravnik, Koro- 

šec Zorka, računovodja, vse listine 
denarnega in kreditnega pomena po 
47. členu szdgp, skupaj in po zako- 
nitih pooblastilih. 

OLO Radovljica, 
tajništvo za gospodarstvo 

dno 27. maja 1953 
Št. 1636/4-53 4164 

Spremembe 
1060. 

Besedilo:  Državni obrat >TehtnU 
ca«, Ljubljana, Karlovška 2. 

Vpiše se 
Istenič Tomaž, knjigovodja, ki so- 

podpisuje listine po 47. členu szdgp. 
MLO glavffega mesta Ljubljana 

tajništvo za gospodarstvo 
dne 3. junija 1953 

G-št. 3S91/53 4263 
1061. 

Besedilo: Okrajna lesna Industri- 
ja, Mestinje. 

Izbriše se Lah Matilda • vpiše 
Kmetic Bruno, računovodja, ki pod- 
pisuje samostojno, po zakonitih po- 
oblastilih In pravilih podjetja. 

OLO Celje okolica, 
tajništvo   za  gospodarstvo 

dne 2. junija 1953 
Št. 1/309-1953 4250 

1062. 
Besedilo: Okrajna opekarna, Gra- 

dac. 
Poslovni  predmet odslej:  Izdelo- 

vanje zidne in strešne opeke ter ke- 
ramike na strojni in ročni način. 

Za podjetje podpisujejo: 
Baje   Milan,   upravnik,   v   vseh 

upravnih in finančnih zadevah; Baje 
Anton in Dim Rudi, knjigovodja, ki 
podpisujeta po danih pooblastilih. 

OLO Črnomelj, 
tajništvo za gospodarstvo 

dne 30. maja 1933 
Št. 857/10-1953 4260 

1063. 
Besedilo:   Trgovsko   podjetje   na 

veliko in malo, Jesenice. 
Izbriše se Tramšak Julka in vpiše: 
Sušnik Nada, ki bo sopodpisovala 

po danih pooblastilih. 
MLO Jesenice, 

tajništvo za gospodarstvo 
dne 28. aprila 1953 

St. H/6-1103/5S 4172 
1064. 

Besedilo:  »Mesarija«   KLO   Lnški 
potok v likvidaciji. 

Za podjetje v likvidaciji podpisu- 
jejo Anzelje Mirko, predsednik, Car 
Ivan in Bartol Ciril, -člana komisije, 
ki podpisujejo po dva skupaj. 
OLO Kočevje, tajn. za gospodarstvo 

dne 3. maja 1953 
Št. 1610/1-53 . 4255 
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1065. 
Besedilo: Mestno podjetje »Čev- 

ljarstvo, škofja Loka, 
Besedilo odslej: Mestno podjetje 

»čevljarstvo«, škofja Loka v likvi- 
daciji. 

Za podjetje v likvidacij podplsu- 
Ì'ejo: Klobovs Franc, predsednik, Pe- 
.ar Jože in Jenko Jože, člana komi- 

sije. 
OLO Kranj, tajn. za gospodarstvo 

dne 24. aprila 1933 
Št. 394/4-53 1975 

1066. 
• Besedilo:      Trgovsko      podjetje 

Naklo. 
Izbrišeta se Potočnik (Milka) 

Ljudmila jn Šter Julka ter vpiše 
Globočnik Ciril, upravnik, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zakoni- 
tih pooblastil In pravil podjetja. 
OLO Kranj, tajn. za gospodarstvo 

dne 22. maja 1933 
Št. 3864/2-53 4146 

1067. 
Besedilo: Projektivni biro, Kranj. 
Izbriše   se   ing.   Sodnik   Boris   in 

vpiše 
ing. arh. Strenar Maks, upravnik, 

ki podpisuje samostojno, v obsegu 
zakonitih pooblastil in pravil pod- 
jetja. 
OLO  Kranj,  tajn. za  gospodarstvo 

dne 28. maja 1953 
Št. 4123/2-53 4236 

1068. 
Besedilo: Gostinsko podjetje, Že- 

lezniki. 
Besedilo odslej: Gostilna »Tinje«, 

Železniki. 
Izbriše se Potočnik Franc, In vpi- 

šeta 
Markelj Jožef, upravnik, ki pod- 

pisuje v obsegu zakonitih pooblastil 
in pravil podjetja; Megušar Alojz, 
računovodja, ki sopodpisuje listine 
finačnega pomena, po 47. členu 
szdgp. 
OLO Kranj, tajn. za gospodarstvo 

dne 11. junija 1953 
Št. 3181/2-53 4279 

1069. 
Besedilo: Tovarna pohištva, Bre- 

žice. 
Vpiše    se   namestnik    ravnatelja 

Glogušek Alojz, ki podpisuje v odsot- 
nosti ravnatelja, z Istimi pooblastili. 
OLO Krško, tajn. za gospodarstvo 

dne 27. maja 1953 
Št. 6772/2-1953 4198 

1070. ~" 
Besedilo:   Kolodvorska   restavra- 

cija, Sevnica. 
Vpiše se poslovalnica 
Gostilna   >pri   Lovcu«   v  Sevnici 

št. 16. 
OLO Krško, tajn..za gospodarstvo 

dne 6. junija 1953 
Št. 7330/1 4249 

1071. 
Besedilo: Trgovina z mešanim bla- 

gom, Črnuče. 
Izbrišeta se Bačak Ladislav In Ka- 

menšek Dušan ter vpiše 
Medven Matilda, računovodja, kl 

sopodpisuje listine finančnega po- 
mena z že vpisanim upravnikom. 

Vpiše se nova poslovalnica s sede- 
žem v Črnučah-kiosk. 

OLO Ljubljana okolica, 
tajništvo za gospodarstvo 

dne 30. maja 1953 
Št. 11-2 24/229-1953 4245 

1072. 
Besedilo: Mestna čevljarna, Litija. 
Besedilo odslej. Mestna čevljarna, 

Litija v likvidaciji. 
Z odločbo MLO Litija, št. 463/3-53 

z dne 28. V. 1953 je podjetje prešlo 
v likvidacijo. 

Likvidatorji   so:   Otorepec    Ivan, 
predsednik,   skupaj   z   njim   podpi- 
suje   Lekše   Jožica    ali    Brinjevec 
Metka, člana likvidacijske komisije. 

OLO Ljubljana okolica, 
tajništvo za gospodarstvo 

dne 2. junija 1953 
II-2 št. 24/235-1953 4271 

1073. 
Besedilo: Mizarska delavnica Obč. 

LO Vinski vrhovi. 
Izbriše se Vršič Alojz in vpiše: 
Zadravec   Jožko,   ki   podpisuje   s 

poslovodjem   po   zakonitih   poobla- 
stilih. 

OLO Ljutomer, 
tajništvo za gospodarstvo 

dne 16. aprila 1933 
Št. II-1662/1-53 1816 

1074. 
Besedilo: Podjetje Obč. LO »Čev- 

ljarna«, Velka. 
Sedež odslej: Sladki vrh 3. 
Izbrišejo   se   Krajner   Ivan.  Friš 

Anton, Potočnik Franc, Špindler Mi- 
mika in vpišejo: 

Ačko Ivanka, knjigovodja, ki pod- 
pisuje po 47. členu szdgp. 

OLO Maribor okolica, 
tajništvo za gospodarstvo 

dne 21. marca 1953 
Št. II-1749/1-53 1616 

1075. 
Besedilo: Ruška tekstilna Indu- 

strija, Ruše pri Mariboru. 
Izbrišeta se Novak Ciril in Torej 

Mirko ter vpišejo: 
Mlakar Ivan, ki podpisuje samo- 

stojno, Rotner Zoran, računovodja, 
ki sopodpisuje po 47. členu szdgp, in 
Jarc Antonija, knjigovodja, kl pod- 
pisuje v odsotnosti računovodje, vsi 
po zakonitih pooblastilih. 

OLO Maribor okolica, 
tajništvo za gospodarstvo 

. dne 22. aprila 1953 
Št. II-3215/1-51 1888 

1076. 
Besedilo: Mestno kleparstvo, Len- 

dava. 
Besedilo odslej: Mestno klepar- 

stvo, Lendava, v likviilnciji. 
V likvidacijski komisiji so: Klralj 

Aleksander, predsednik, Kova'5 Jože, 
m Kutaš Ludvik, člana. Klralj Ale- 
ksander   podpisuje   skupaj z enim 
izmed članov komisije.    . 

* OLO Murska Sobota, 
tajništvo za gospodarstvo 

d"e 12. maja 1953 , 
Št. II-4597/1-53 4063 

1077. 
Besedilo: Občinsko podjetje »Mes- 

nica«, Grad. 
Besedilo odslej: Občinsko podjet- 

je »Mesnica«-Grad v likvidaciju 
Izbriše se Bunderlu Karel, poslo- 

vodja. V likvidacijski komisiji so: 
Flegar Alojz, predsednik, Horvat 
lunez in •••••••• Rudolf, računo- 
vodja, slednja dva podpisujeta za 
podjetje. 

Št. • 3980/2-53 4168 
Besedilo: Krajevno podjetje »Kra- 

jevni mlin in žaga«, Kuzma 
Besedilo odslej: Občinski mlin in 

žaga, Kuzma. 
Izbriše se Zrini Jože in vpiše Pin- 

tarič Kolman, tnjnik Občinskega 
LO Kuzma. 

Št. 11 39S0/2-53 4169 
OLO Murska Sobota 

oddelek za gospodarstvo 
dne 28. maja 1953 

1078. 
Besedilo: Mestna mesnica in klav- 

nica, Murska Sobota. 
Izbriše se Barbaric Franc In vpiše 
Pojbič Josip   poslovodja. 

OLO Murska Sobota 
oddelek za gospodarstvo 

dne 3. junija 1953 
Št. II 5348/1-53 4239 

1079. 
Besedilo: Krajevno podjetje »Pe- 

karna«, Rogašovci. 
Besedilo odslej: Občinska pekarna, 

Rogašovci. 
Izbrišeta se Sročnjak Franc In 

Kornhauser Viljem ter vpišeta-. 
Težak   Janez   in   Peurača   Žarko, 

ki sopodplsujeta skupaj  s Kikcem 
Francem, poslovodjem podjetja. 

OLO Murska Sobota, 
tajništvo za gospodarstvo 

dne 6. junija 1953 
IT 4726/2-53 4256 

1080. 
Besedilo: Splošno kleparstvo Ptuj, 

Sp. Breg 12. 
Izbriše se Brodnjak Ivan, mojster 

in vpišeta: 
Šmigoc   Alojz,   poslovodja,   Hrga 

Anton, kleparski pomočnik, ki pod- 
pisuje v   odsotnosti   poslovodje  ali 
knjigovodje obrata. 

OLO Ptuj, tajn. za gospodarstvo 
dne 4. maja 1953 

Št. IT/12-1389/2-53 4017 
1081. 

Besedilo: Mestna klavnica tn me- 
sarija, Ormož. 

Izbriše se Breznik Ivan In vpiše: 
Pučko Franc, poslovodja. 

OLO Ptuj, tajn. za gospodarstvo 
dne 21. maja 1953 

Št. II/12-1693/2-53 4150 
1082. 

Besedilo: Krajevno čevljarsko 
podjetje, Lesce. 

Izbriše se Bernard Peter In vpiše: 
Orehek Fortunat, poslovodja, ki 

podpisujee v vseh primerih, razen 
najemanja kreditov preko 50.000 
dinarjev. 

OLO Radovljica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 16. aprila 1953 
Št. 1437/2-58 1819 
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1083. 
Besedilo: Krajevno gostinsko pod- 

jetje, Kamna gorica. 
Izbrišejo se Košir Ivan, Košir Jela 

in Cvetko Filip ter vpišeta: 
Gmajnar    Milica,    upravnik,    in 

Mestnik    Jožica,    računovodja,    ki 
podpisujeta skupaj v obsegu zakon- 
skih pooblastil in pravil podjetja. 

OLO Radovljica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne  1. junija  1953 
Št. 2293/2-53 4221 

1084. 
Besedilo: Gorenjska tovarna čoko- 

lade v Lescah. 
Vpiše se Potrata Milena, tehnični 

vodja, ki podpisuje v odsotnosti di- 
rektorja, sicer pa skupaj z računo- 
vodju. 

OLO Radovljica, 
tajništvo za gospodarstvo 

dne 11. junija 1953 
Št. 2156/3-52 4281 

1085. 
Besedilo: Občinsko podjetje »Ma- 

lalan«, Sežana. 
Izbriše se FilipčiJ Alojz in vpiše 

Hreščak Jožef, upravnik. 
OLO Sežana, tajn. za gospodarstvo 

dne 11. junija 1953 
St. 11-130/51-53 4276 

1086. 
Besedilo: Trgovsko podjetje iz- 

bira«, Slovenj Gradec. 
Trgovinska poslovalnica Črna št. 

6 se priključi »Izbiri« Slovenj Gra- 
dec ter se imenuje odslej;'Trgovina 
>Rudar«, Žerjav. 

OLO Slovenj Gradec, 
tajništvo za gospodarstvo 

dne 9. aprila 1953 
Št. 49/11 137/86-53 4045 

1087. 
Besedilo: Dimnikarsko podjetje, 

Prevalje. 
Izbriše se Tomaž Olga in vpišt a 
Rek Karel, poslovodja, Praper '.o- 

ra, knjigovc i ja 
OLO Slovenj Gradec, 

tajništvo za gospodarstvo 
dne 21. aprila 1953 
Št. 176••37/99-53 4046 

1088. 
Besedilo: Krajevna gostilna, Šmart- 

no. 
Izbriše se Kac Gustav in vpišejo: 

Kac Maksimilijana, upravnik, Beliš 
Franc, obč. tajnik, Hendler Franc, 
nameščenec, ki podpisuje v  odsot- 
nosti prvih dveh podpisnikov. 

OLO Slovenj Gradec, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 6. maja 1953 
Št. 30/11-137/106-53        4044 

1089. 
Besedilo: Trgovsko podjetje Ma- 

terial«, za gradnje in reprodukcijo, 
»martno ob Paki.. 

v Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je »Materiale za gradnje in repro- 
drukcijo Šmartno ob Paki — v likvi- 
daciji. 

Likvidatorji so: Gregorič Franc, 
revizor, OZZ, štajner Franjo, računo- 

vodja in  Letonja Mihael,  upravnik 
okr. mizarstva, Šmartno ob Paki. 
OLO Šoštanj, odd. za gospodarstvo 

dne 5. januarja 1953 
Št. 1911/228-53 4216 

1090. 
Besedilo: čevljarska delavnica 

KLO Ljubija. 
Besedilo odslej: čevljarska delav- 

nica KLO Ljubija v likvidaciji. 
Izbrišejo se Gregom Vinko. Atel- 

šek Franc, Poprask Anton in vpiše- 
jo likvidatorji: Ivanuša Jože, usluž- 
benec, predsednik, Usar Franc, po- 
slovodja, Poprask Anton, čevljarski 
mojster, člana komisije. 
OLO Šoštanj, tajn. za gospodarstvo 

dne 11. aprila 1953 
Št 64/20-53 1787 

1091. 
Besedilo: Trgovsko podjetje z 

obutvijo in usnjeno galanterijo »Tri- 
glav«, Tržič, poslovalnica Šoštanj. 

Besedilo odslej: Industrijske pro- 
dajalne tovarne obutve »Triglav« 
(prej Peko) Tržič, poslovalnica Šo- 
štanj. 
OLO Šoštanj, tajn. za gospodarstvo 

dne 14. maja 1953 
Št. 64/60-53 4167 

1092. 
Besedilo: Mestno podjetje Velenje 

»Gostilna«. 
Št. 64/65-53 4204 

Besedilo: Mestno podjetje Velenje, 
kavarna, restavracija »Central«. 

St. 64/67-53 4202 
Besedilo: Mestno podjetje Velenje 

»Mesarija«. 
Št. 64/68-53 4200 

Besedilo: Mestno podjetje Velenje 
»slaščičarna — bife«. 

Št. 64/70-53 4205 
Besedilo: Mestno podjetje Velenje 

»Pekarna«. 
Št. 64/64-5C 4203 

Pri vseh podjetjih se izbriše Sene- 
gačnik Draga in vpiše: 

Antlej  Mirko, knjigovodja. 
OLO Šoštanj, odd. za gospodarstvo 

dne 26. maja 1953 
1093. 

Besedilo:   Mestno   kino   podjetje 
»Soča«, Tolmin. 

Izbriše se Logar Franc In  vpiše: 
Feregotto Helena, ki podpisuje vse 

listine  v  odsotnosti   upravnika   ali 
knjigovodje. 
OLO Tolmin, odd. za gospodarstvo 

dne 22. maja 1953 
Št •4-36/93-53 4162 

1094. 
Besedilo: Kino »Rombon«, Bovec. 
Izbrišeta se Šulin Ivan in Krava- 

nja Marij ter vpišeta: 
Marka Alojz, poslovodja, in Dur- 

java Milka, namestnik poslovodje, 
ki podpisujeta za podjetje vse listi- 
ne skupaj. 

Št. II/4-36/98-53 4211 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Na- 
nos«, Idrija. 

Izbriše se Terpin Štefan, direktor 
In vpišejo!  . 

Lužnik Stanko, Svetle Slavko, 
Bratuž Franc, ki kot začasna upra- 
va podpisujejo za podjetje. 

Št •/4-36/95-53 4210 
OLO Tolmin, odd. za gospodarstvo 

dne 28. maja 1953 
1095. 

Besedilo: Obrtno podjetje MLO 
Tolmin. 

Besedilo odslej: »Valjčni mlin«, 
Tolmin. 
OLO Tolmin, tajn. za gospodarstvo 

dne 28. maja 1953 
Št. 11/4-36/99-53 4208 

1096. 
Besedilo: Vinska klet, Radeče. 
Izbriše se Han Viktor in vpiše: 
Jekoš Franc, upravnik, ki bo pod- 

pisoval v okviru zakonskih poobla- 
stil. 
OLO Trbovlje, odd. za gospodarstvo 

dne 27. maja 1953 
Št. 3034/1-53 4175 

1097. 
Izbiisl 

Besedilo: Lesno Industrijsko pod- 
jetje, Dravograd. 

Ker so je z odločbo Izvršnega 
sveta Ljudske skupščine LRS, št. 
264/3-1953 spojilo z Lesno industrij- 
skim podjetjem Slovenj Gradec. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 28. maja 1953 
Št. •-554•-1953 4192 

1098. 
Besedilo: Okrajna lekarna, Kanal. 
Ker bo poslovala kot zdravstvena 

gospodarska ustanova s samostojnim 
iinansiranjem. 
OLO Gorica, tajn, za gospodarstvo 

dne 30. maja 1953 
Št. •/2-105/73-53 4265 

1099. 
Besedilo: »OKAP« Grosuplje v li- 

kvidaciji. 
Št. II-2-4180/1-1953       4225 

Besedilo: Združenje državnih go- 
stinskih podjetij Grosuplje, • likvi- 
daciji. 

Št 11-2-24/201-1563 4226 
Podjetji se izbrišeta zaradi kon- 

čane likvidacije. 
OLO Ljubljana okolica, 
tajništvo za gospodarstvo 

dne 25. maja 1953 
1100. 

Besedilo: Mestno podjetje »Delav- 
sko-uslužbenska   restavracij*   •   li- 
kvidaciji, Murska Sobota. 

Zaradi končane likvidacije. 
OLO Murska Sobota, 

tajništvo za gospodarstvo 
dne 20. aprila 1953 

Št. II 3991/1-53 1845 
1101. 

Besedilo: Okrajna lekarna v Se- 
žani. 

Zaradi prehoda v podjetje s samo- 
stojnim finansiranjem. 
OLO Sežana, tajn'. za gospodarstvo 

dn»* 3. junija 1953 
.   Št. •-•4•-••       "    4Û61 
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Register 
invalidskih podjetij 

Spremembe 
1102. 

Besedilo:      Invalidsko      podjetje 
»Zvezda«, Celje. 

Izbriše   se   Pernovšek   Ignac   in 
.vpiše: 

Kekič Božo, upravnik, ki podpi- 
•uje samostojno, v obsegu poobla- 
stil in pravil podjetja. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 22. maja 1953 
Št. 111-2-5/5-1953 4195 

Registei 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

1103. Vpisi 
Besedilo: Otroška bolnica MLO T 

Ljubljani, Ljubljana, Vrazov trg. 
Naloge ustanove so: Socialno- 

zdravstveno delo, nuditi zdravstve- 
no zaščito in bolniško zdravljenje 
potrebnim - otrokom 

Organ, pod katerega vodstvo spa- 
da ustanova: Svet za ljudsko zdrav- 
stvo in socialno politiko MLO glav- 
nega mesta Ljubljane. 

Ustanovitelj ustanove: MLO glav- 
nega mesta Ljubljana, odločba Tajn 
It. 660/53 z dne 26. maja 1953. 

MLO glavnega mesta Ljubljana 
tajništvo  za  gospodarstvo 

dne 11. junija 1953 
G-št. 4043/53 4284 

1104. 
Besedilo: Okrajni zdravstveni 

dom, Ljutomer. 
- Naloge .ustanove so: Strokovno in 
zdravstveno nadziranje vse dejav- 
nosti zdravstvenega stanja v okraju. 

Poslovalnice so: Splošna ambulan- 
ta Ljutomer, Zobna ambulanta, 
Ljutomer, Splošna ambulanta, Apa- 
če, Splošna ambulanta, Križevci, 
Zobna ambulanta, Križevci Ambu- 
lanta v privatni ordinaciji, Radenci, 
Ambulanta Radgona, Zobna ambu- 
lanta, Radgona, Ambulanta v privat- 
ni ordinaciji, Videm, babice v Gor. 
Radgoni In Ljutomeru. 

Upravni gospodarski organ usta- 
nove je Svet za ljudsko zdravstvo 
in socialno politiko OLG* Ljutomer. 

Za ustanovo podpisujeta: 
Dr. Ivan Kaukler, upravnik, Pere 

Ljudmila, knjigoodja in sicer v 
upravnih zadevah upravnik sam v 
poslovnih' zadevah finančnega in ma- 
terialnega  pomena pa oba skupaj. 

Okrajni zdravstveni dom kot usta- 
nova je pravna oseba. 

OLO Ljutomer, 
tajništvo za gospodarstvo 

dne 4. junija 1953 
Št. II-2563/2-53 4247 

1105. 
Besedilo: Okrajna lekarna, Se- 

žana. 
Poslovni predmet: Izdelovanje 

zdravil po zdravstvenih in veteri- 
narskih receptih, nakup in prodaja 
vsega sanitetnega in veterinarskega 
blaga, zdravil, specialitet, kemikalij, 
obvezilnega materiala, serumov in 
cepiv, galonskih in dietetskih prepa- 
ratov in drugega materiala iz lekar- 
niškega delovnega področja. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
tej: OLO Sežana. 

Za ustanovo podpisujeta: 
Mr.  BrenčiJ Gabrijela,  upravnik, 

in Kodrič Silva, računski režiser. 
OLO Sežana, tajn. za gospodarstvo 

dne 3. junija 1953 
St. II-1434/1-53 4262 

1106. 
Besedilo: Okrajni zdravstveni 

dom, Tolmin. 
Naloge ustanove so: Varstvo ljud- 

skega zdravja, preventivna in ku- 
rativna služba, prva pomoč prebival- 
stvu, zdravstveno prosvetno delo 
med prebivalstvom in preskrba pre- 
bivalstva z zdravili in sredstvi za 
zdravljenje. 

Ustanovitelj: OLO Tolmin, odloč- 
ba št. 1-18/4-1-1953 z dne 17. 1. 1933. 

Gospodarski voditelj: Svet za 
ljudsko zdravstvo in socialno politi- 
ko pri OLO Tolmin. 

Za ustanovo podpisujeta: 
Rot Lojze, upravnik in Miklavčič 

Alenka, računovodja. 
Okrajni zdravstveni dom povezu- 

je v skupno organizacijsko enoto 
vse zdravstvene ustanove okraja 
Tolmin. 
OLO Tolniin, tajn. za gospodarstvo 

dne 26. maja 1953 
St. II/4-72/22-53 4207 

Spremembe 
1107. 

Besedilo: Sanitarno podjetje» Klav- 
nica«, Jesenice. 

Izbriše se štefančič Sonja in 
vpišeta: 

Kobenter Ivan, veterinar in uprav- 
nik, Medja Milan, tehnik, ki podpi- 
sujeta skupaj. 
MLO Jesenice, tajn. za gospodarstvo 

dne 4. maja 1953 
Št. II-l i 13/2-53 4171 

Vpisi 
397. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Gočah. 

Zadruga je bila ustanovljena na 
ustanovnem zboru 10. maja 1933 in 
deluje po potrjenih pravilih. Delež 
znaša 500 din, delež družinskega 
člana 150 din. Član odgovarja za ob- 
veznosti zadruge z tokratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temelj- 
noga ozir. družinskega dele/a 

ria nI uprnvnrg-i oflbora so: Curk 
Alojz, Goče 10S, predsednik. Kodre 

Jože, Goče 39, Požar Andrej, Goče 
116, FerjančiJ Ivan, Goče 31, Fer- 
jančič Maks, Erzelj 29, kmetje, Fab- 
čič Božidar, mizar, Goče 62 in Jej- 
čič Ivan, kmet, Erzelj 16. 

Okrožno sodišče v Gorici, 
dne 12. junija 1953 

Zadr VIÏI/34-P 5S95 
398. 

Besedilo: Zadružno trgovsko pod- 
jetje OZZ Ljutomer. 

Ustanovni zbor je bil 20. 1. 1953. 
Upravni odbor šteje 5 članov. 
Člani upravnega odbora so: 
ŠtelcI Rudi, mesar, Gor. Radgona, 

Eredsednik, Vodenik Franc, usluž- 
enec, Gornja Radgona uprav- 

nik, Kuzma Marija, uslužbenka, 
Gor. Radgona, šiplič Geza, mesar. 
Gor. Radgona, Petek Franc, šofer, 
Boračevo. 

Okrožno sodišče v  Mariboru, 
dne 13. maja 1953 

Zadr VI 142 5121 
399. 

Besedilo:    Zadružno    proizvodno 
podjetje  »Mlekopromet«,  Ljutomer. 

Podjetje je bilo ustanovljeno 29. 
IV. 1953. 

Upravni odbor šteje 6 'članov. 
Za podjetje podpisujeta: 
Tibaut  Jože,  ravnatelj, Ljutomer 

in Šalamun Alojz, računovodja pod- 
jetja, Lukavci. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 22. maja 1953 

Zadr VI/144 5446 
400. 

Besedilo: >Viuarska zadruga«, za- 
družno vinarsko podjetje v Mari- 
boru (Trg svobode 3). 

Ustanovni zbor je bil 9. V. 1933. 
Upravni odbor šteje 9 članov. 
Za podjetje podpisujeta: 
Hojnik Franc, upravnik, Poljčane, 

in Šabeder Jože, knjig., Maribor. 
Okrožno sodišče v Mariboru, 

dne 9. junija 1953 
Zadr VI 145 5828 

Sprem embe 
401. 

Besedilo: Kmetijsko posestvo OZZ 
z obratoma v Placarju in Vurbergu. 

Ustanovni občni zbor je bil 12. XI. 
1952. 

Za  podjetje podpisujeta: 
Prime Ivan, upravnik, Ptuj, in 

Škorjanec Vladimir, računovodja, 
Ormož. 

Okrožno sodišče r Mariboru, 
dne 13. junija 1953 

Zadr VI 146 58•4 
402. ' 

Besedilo: Kmetijska zadruga, Na- 
zarje. 

Na občnem zboru 8. III. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila, po kate- 
rih zadruga deluje. 

Besedilo odšle]: Kmetijska zadru- 
ga z o. j., Nazarje. 

Zadružni, delež člana znaša do 2 
hektarja zemljišča 250, od 2 do 5 ha 
zemlje 500, od 5 ha zemlje dalje 
1000 din, delež družinskega člana 
200 din. Član jamči za obveznosti 
zadruge z lOkratnim zneskom vpisa- 
nega  enkratnega deleža.     Upravni 
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odbor sestavlja 5 do U članov. Za 
zadrugo podpisujejo po 2 do 4 Člani 
odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča za to pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Izbrišejo se Hren Jože, Krefelj 
Anton, Jeraj Anton, Tratnik Karol, 
Erzemčnik Alojz, žlabornlk Anton 
in vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Ramšak Valentin,, kmet, Pusto 
polje 10, Melavc Jože, kmet, Lačja 
vas 3, Zavolovšek Anton, delavec, 
Potok 6, Andrejevec Marica, gospo- 
dinja. Račja vas 23, Fricelj Jože, 
kmet, Kokarje, Bornšak Franc, 
kmet, Zlabor 12 

Zadr VII 123/15 5747 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
Ì-. Radmlrje. 

Na občnem zboru zadruge .1 III. 
1953 so bila sprejeta nova pravila, 
Po katerih odslej zadruga deluje. 

Besedilo odslej: Splošna kmetijska 
zadruga z o. j., Radmirje. 

Zadruga obsega področje Radmir- 
je, del Tera, del št. Janža in Ho- 
••• • z naselji Radmirje, Juvanje, 
Okonina, Melise, 

Temeljni delež zadruge je 250 din 
fa člane z manj kot 3 ha zem- 
ljišča, vsi drugi člani pa so dolžni 
plačati 4 deleže, t. j. 1000 din. Za 
družinske člane ie delež 250 din. 
Jamstvo je desetkratno, v prvem 
Primeru 2500 dinarjev, v drugem pa 
10.000 din. Upravni odbor sestavlja- 
lo predsednik, tajnik in 7 članov. 

Izbrišejo se Tiršek Ivan, Banko 
Anton, Robnik Anton, spende An- 
ton, Pevec Anton, Potočnik Franc 
in vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Grmadnik Peter, kmet. Ter, No- 
vak lože, kmet, Okonina, Zaje Jan- 
ko, kmet, Juvanje Prislan Ivan, 
Melise, Firšt Jože, kmečki delavec, 
Radmirje, Govek Franc, kmet, Oko- 
nina. Kolar Martin je predsednik, 
First Jože pa tajnik odbora. 

Zadr VIII 23/9 5748 

Besedilo: Kmetijska zadruga Ve- 
lenje. 

Na občnem zboru 8. 11. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila, po kate- 
rih zdaj zadruga deluje. 

Zadruga obsega področje: Vele- 
nje, Kovče, Podkraj, Pesje, Starà 
vas, Podgorje, skale, Plešlvec, Cir- 
kovce. ", 

Zadružni delež znaša za člane 1000 
dinarjev, delež družinskega člana 
"00 din. Vsak član jamči za obvez- 
nosti zadruge z lOkratnim zneskom 
vpisanega temeljnega deleža. Uprav- 
ni odbor šteje 7 do 9 članov. 

Izbrišejo se Kvartič Jože, Pečeč- 
nik Anton, Mclanšek Ivan, Grušov- 
nik Ivan, Praprotnik Ivan In vpiše- 
jo novi člani upravnega odbora: 
„Mravljak Jernej, kmet, Skale 58, 
Orlic Ludvik, kmet, .«kale 97, Dež- 
n?an Miha, Plešivec 27, Gložer 
kratic. Pesje 15, Pečečnik Alojz, 
Podkraj 40. Za podpisovanje se po- 

oblašča Lešnik Stane,   knjigovodja 
KZ Velenje. 

Zadr VII •7/5 5750 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 30. maja 1953. 
403. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
j., Ponikva. 

Na občnem zboru 15 III. 1953 s« 
bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j., Ponikva pri Grobelnem. 

Zadruga obsega vasi Ponikva, Sv. 
Ožbald, Okrog, Srževica, Bobovo, 
Dolga gora, Ostrožno, Slatina Luter- 
je, Žagaj, Hotunje, Uniše, Boletina 
in Ponkvica in deluje po novih po- 
trjenih pravilih. Vsak član vplača 
delež 1000 din, družinski člani 250 
din. Vsak zadružnik jamči za obvez- 
nosti zadruge z lOkratnim zneskom 
svojega enkratnega deleža Upravni 
odbor šteje 7 do 9 članov. Za zadru- 
go podpisujeta po dva člana uprav- 
nega odbora. 

izbrišeta se Pšeničnik Fanika, še- 
merl Janez in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Masten Franc, Hotunje, Lab 
Franc, Ostrožno, Zabukovšek Jakob, 
Bobovo, Golež jože. Ožbold, posest- 
niki. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 2. junija 1953 

Zadr VIII t/4 • 5751 
404. 
. Besedilo:  Kmetijska    zadruga    z 

o. j., Gomilsko. 
Na občnem zboru 8. III. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z o. j-, Gomilsko. 
Zadruga obsega vasi Gomilsko, 

Grajska vas, šmatevž in Zakel in 
deluje po novih pravilih. 

Delež znaša 1000, družinski delež 
100 din. Vsak zadružnik jamči za 
obveznosti zadruge z lOkratnim 
zneskom enkratnega deleža. Uprav- 
ni odbor sestavlja 7 do 1} članov. 
Za zadrugo podpisujeta po 2 člana 
upravnega odbora. 

Izbrišejo se Mežnar Jernej, KoŠe- 
nina Milan, Vaš Ivan, Brišnik An- 
ton, Podgoršek Franc, Vovk Karel, 
Rančigaj Milka in vpišejo novi čla- 
ni upravnega odbora: 

Drobež Andrej, Gomilsko 45, Ko- 
rošec Andrej, Gomilsko 67, Vasle 
Jože, Gomilsko 27, kmetje, Virant 
Stanko, upokojenec, Gomilsko 46, 
Rok Ferdinand, Grajska vas 88, Re- 
zar Martin, Grajska vas 18, čulk 
Ivan, Sv. Matevž 12, kmetje. 

Zadr VII 3/9 . 573g 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Mozirje, 
Na občnem zboru 15. III. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. 
Zadruga obsega naselja Mozirje, 

Brezje, Radegunda, Loke in Dobrav- 
1 je in deluje /po novih potrjenih 
pravilih. Zadružni delež znaša za 
člana kmeta 1000 din, zadružni de- 
lež za druge Člane 250 din, delež za 
družinske člane 250 din. Vsak za- 
družnik jamči za obveznosti zadruge 

z   lOkratnim   zneskom   enkratnega 
vpisanega deleža. 

Upravni odbor sesteTiji» 9 članov. 
Za zadrugo podpisujeta predsednik 
in tajnik upravnega odbora oziro- 
ma od njiju pooblaščene člana 
upravnega odbora. 

Izbriše se Čokan Franc, Miklave 
Angela, Vočko Anton in vpišejo no- 
vi člani  upravnega odbora: 

Jurič Leopold, mizar, Mozirje 56, 
Vodušek Jože, kmet, Dobrovlje 7, 
Zidarn Franc, kmet, Radegunda 24, 

Za podpisovanje se pooblastita 
Praznik Franc in Jurič Leopold 

Zadr VII 53/10 1744 
Okrožno sodišče v Celju 

dne   3.   jun'.in   1958 
405. 

Besedilo: Kmetijska zadruge, Slov. 
Konjice. 

Na občnem zboru 8. 15. 1953 so 
bila sprejeta nova pravile. 

Besedilo odslej: Kmeti jsk* zadru- 
ga z o. j., Slov. Konjice. 

Zadruga obsega področje Slov. 
Konjice, Blato, Konjiška vas, Nova 
vas, Prežigal. Gornja Prišteva, Pre- 
vrat in del Dolnje Pristave in delu- 
je po novih pravilih. 

Delež znaša 1000, družinski delež 
250 din. Vsak zadružnik jamči za 
obveznosti zadruge z lOkratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega deleža. 
Upravni odbor šteje 7 do 9 članov. 

Izbrišejo se Macuh Jože, Lam- 
preht Martin, Bogatin Viktor, Von- 
čina Adolf, Medved Ivanka, Lam- 
preht Viktor in vpišejo nov! člani 
upravnega odbora: 

Jevšenak Alojz, Vinter Henrik, Zg. 
Pristava, Kline Ivan, Breg, Gajšek 
Simon, Petelinek Jurij, Leskovar 
Ivan, Konjiška vas, Gorenak Maks, 
Škalce, kmetje, ing. Fras Marija, na. 
meščenka, Loče. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 4. junija 1953. 

Zadr. VI 120/27 575« 
406. 

Besedilo: Kmetijska zadruga, Sv» 
Peter v Sav. dolini 

Na občnem zboru 15. H. 1©55 M 
bila sprejeta nova pravila, po kate- 
rih zdaj zadruga deluje. 

Besedilo odslej: Kme-tijaka zadru- 
ga z o. j., Šempeter v Sav. dolini. 

Zadružni delež znaSa 1000 din. 
Vsak zadružnik jamči • obvezno- 
sti zadruge z lOkratnim aoeekom 
vpisanega enkratnega delata. Uprav- 
ni odbor sestavlja 7 de 13 članov. 

Izbrišejo ae Vrbnjak Alojz, Udovlft 
Franc, Pogačar Feroo, Čedna Peter, 
Tavčar Ivan. in Čettna ftefan iet 
vpišejo novi dlani upravnega od- 
bora: 

Terglav Alojz, Šempeter i. Cello* 
Andrej, Šempeter IL Htopot Ivan, 
Zg. Grušovlje 1«, BreSnik Anton, 
Zg. Grušovlje 2, LeSnlk Ivan, Ka- 
le 3, Breioik Frano, Podlog 18, 
kmetje. 

Okrožno sodiščr v Celju 
dne 4. junijn 1953. 

Zadr VU 13W4 *H9 
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40?. 
Besedilo: Kmetijska zadruga, Rav- 

ne. 
Na občnem zboru 15. •. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila, po kate- 
rih zdaj zadruga deluje. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j.. Ravne (p. in žel. postaja 
Šoštanj). 

Delež znaša za člane do 1 ha zem- 
lje 250, od 1 do 10 ha zemlje 500, a 
nad 10 ha zemlje pa 750 din.*Delež 
družinskih članov znaša 100 din. 
Jamstvo od vplačanih deležev je 
desetkratno. Upravni odbor sestav- 
ljajo predsednik, tajnik in 5 do 9 
članov. Za zadrugo podpisujeta 
predsednik in tajnik upravnega od- 
bora oziroma od njiju pooblaščena 
člana upravnega odbora. 

Izbrišejo se Goršek Franc, Plaznik 
Marija, Nahtigal Adolf, Drev Mar- 
lin, Sovič Franc in vpišejo novi čla- 
ni upravnega odbora: 

Sovič Franc, Ravne 7, predsednik, 
Mevc Zdravko, Ravne 115, tajnik, 
Ferk Ivan, Ravne, Goršek Anton, 
Ravne 97, Hudournik Anton, Ravne 
22, Meh Florijan, Ravne 33. Sovič 
Franc, Ravne 44, Sovič Martin, Rav- 
ne 91, Veternik Avgust, Ravne, Volk 
Franc, Ravne 45, kmetje, odborniki. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 5. junija 1953. 

Zadr VIII 56/3 5736 
408. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Braslovče. 

Na občnem zboru 15. III. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila. 

Zadruga obsega kraje Braslovče, 
Rakovlje, Spodnje Gorče, Kamence, 
Glinje, Polj'če, Topovlje, Parižlje, 
Preserie, Male Braslovče, Gor. Gor- 
če, Dobrovlie, Podvrh občine Bra- 
slovče in deluje po novih pravilih. 

Delež znaša 1000 din, delež dru- 
žinskega člana 100 din. Vsak zadruž- 
nik jamči za obveznosti zadruge z 
lOkratnim zneskom enkratnega de- 
leža. Upravni odbor šteje 9 do 11 
članov, Ki jih voli zbor za dobo ene- 
ga leta. Za zadrugo podpisujeta po 
dva člana upravnega odbora. 

Izbrišejo se Rojšek Jože, Marine 
Jeronim, Marolt Alojz, Rojšek Ja- 
kob in vpišejo novi člani upravnega 
odbora: 

Marovt Franc, Zg. Gorše, Savi- 
nek Polde, Rakovlje, Fale Ivan in 
Rojnik Ivan, Parižlje. 

Zadr V 349/51 5753 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Dobovec. 

Izbrišejo se Strgaršek Leopold, 
Krajšek Janez in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Rotar Jože in Jasenšek Janez, Za- 
vrše, Jeien Franc, Škofja riža, Str- 
garšek Miha In Medvešek Matija. 
Ključevica, Dolane Ludvik, rudar, 
Dobovec. Za sopodpisovanje se po- 
oblašča Rojnik Jožica, knjigovodja, 
Dobovec. 

Zadr VII 78/• 5745 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Dramlje. 

Na občnem zboru 22. II. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila. 

Zadruga obsega kraje Dramlje, 
del Bezovice in Stare Slemene in 
deluje po novih pravilih. Zadružni 
delež znaša 1000 din, delež družin- 
skega člana 250 din. Vsak zadruž- 
nik jamči za obveznosti zadruge z 
lOkratnim zneskom enkratnega de- 
leža. Upravni odbor šteje 7 do 11 
članov. Za zadrugo podpisujeta po 
dva člana upravnega odbora. 

Izbrišeta se Vodušek Alojz, Belak 
Juri in vpišejo novi člani odbora: 

Slejko Franc, delavec, Pletovarje 
15, Kolar Jožef, Pletovarje 8, Ven- 
gust Anton, Sveteljka 8, Zidanšek 
Jožef, Sv Ilj l,.Kačičnik Marija, Sv. 
Ilj 2, Čater Ivah, Laze 15, kmetje. 

Zadr VII 99/5 5740 
Besedilo: Kmetijska zadruga. Gri- 

že. 
Na občnem zboru 1. III. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z o. j.. Griže. 
Zadruga obsega naselja Griže, 

Pankrac Zabukovca, Megojnice in 
deluje po novih pravilih. Delež 
znaša 1000, delež družinskih članov 
250 din. Vsak zadružnik jam'Si za 
obveznosti .zadruge z lOkratnim zne- 
skom enkratnega deleža. Upravni 
odbor šteje 9 do U članov. Za za- 
drugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora. 

Izbrišejo se Žagar Stanko, Randl 
Ivan, Gnus Ivan, Korent Anton in 
vpišejo novi člani odbora 

Jurak Anton, Megojnice, Goropev- 
šek Anton, Griže, Jurhar Ludvik, 
Megojnice, Kuder Ludvik, Bezovnik, 
kmetje. 

Zadr VII 98/6 5746 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j.. Loka pri Žusmu. 

Na občnem zboru 22. II. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila, po kate- 
rih zdaj zadruga deluje. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j.. Loka pri žusmu. 

Delež zadružnika znaša 500 din, 
delež družinskega člana 250 din. 
Vsak zadružnik jamči za obveznosti 
zadruge z lOkratnim zneskom vpisa- 
nega svojega enkratnega deleža. 
Upravni odbor šteje 5 do 9 članov. 
Za zadrugo podpisujeta po dva čla- 
na upravnega odbora'. 

Izbrišejo se Peperko Vilko, Drob- 
ne Vinko, Pilko Franc, delavec, Pe- 
terlin Vera, Pilko Franc, kmet, in 
vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Pilko Jakob, Toplišek Jože, Žužej 
Franc, Drobne Franc. 

Zadr VII 170/4 5734 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j.. Planina pri Sevnici. 

Na občnem zboru 22. II. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila, po kate- 
rih odslej zadruga deluje. 

Besedilo odslej: Kmetijska# zadru- 
ga z o. j., Planina pri Sevnici 

Članski delež znaža 500, delež 
družinskega 'člana 100 din. Vsak za- 
družnik jamči za obveznosti zadru- 
ge z lOkratnim zneskom enkratnega 
deleža. Upravni odbor šteje 5 do 9 
članov. Za zadrugo podpisujeta po 
dva člana upravnega odbora. 

Izbrišejo se Repar Franc, Poljane 
Jože, Planko Ivan, Zdolšek Ivan, 
Brdnik Stanko, Senica Anton, Božič 
Anton, Gračner Franc, Špan Mirko, 
Guček Ivan in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Zdolšek Ivan, Praprotno 19, -Brd- 
nik Stanko, Planina, Kragl Franc, 
Planina 46, Plemcntaš Jože, Planina 
56, Pušnik Franc, Loke 17, Novak 
Karl, Manga 21, kmetje, Jazbec Jo- 
že, delavec. Planina 54. 

Zadr VII 168/6 5742 

Besedilo: Kmetijska zadruga, Pri- 
stava. 

Na občnem zboru 2. II. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j., Pristava. 

Zadruga obsega naselja: Pristava, 
Dol, Mestinie, Nezbiše, Cmerečka 
gora", Roginska gorca, Sv. Ema, Sod- 
na vas, Sv. Vid, Jerčin, Vonarje, po- 
slov, št. 1 Pristava, poslov, št. 2 
Sodna vas in deluje po novih pra- 
vilih 

Upravni odbor šteje 7 do 11 
članov. Zadružni delež znaša 1000 

"din, delež družinskega 'člana 250 di- 
narjev. Vsak zadružnik jamči za ob- 
veznosti zadruge s 5kratnim zne- 
skom svojega enkratnega deleža. 
Za zadrugo podpisujeta po dva čla- 
na upravnega odbora. 

Izbriše se Kregar Janez in vpišejo 
novi člani  upravnega odbora. 

Černoša Alojz, Sodna vas 40, Ja- 
veršek Jožef, Nezbiše 45, Dravinc 
Dominko, Sodna vas 2, Bereko Jo- 
žef, Pristava 14, Cepin Franc, Sv. 
Vid 4. 

Zadr VIII 4/11 5733 
Besedilo: Kmetijska zadruga, Sol- 

čava. 
Na občnem zboru 22. II. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila, po kate- 
rih zdaj zadruga deluje. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j., Solčava. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 čla- 
nov. Delež znaša 1000, delež družin- 
skega člana 250 din. Član odgovarja 
za obveznosti zadruge z lOkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskVga de- 
leža. Za zadrugo podpisujeta po dva 
člana upravnega odbora, katerih 
enega nadomešča lahko po uprav- 
nem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Izbrišejo se Žagar Franc, Prodnik 
Tomaž, Vršnik Rudolf, Vider Valen- 
tin in vpišejo novi člani odbora: 

Cigale Jože, delavec, Solčava 121, 
tajnik, Vršnik Franc, Solčava 61, 
Vršnik Franc, Solčava 62, kmeta in 
llavdej Damijan, uslužbenec,'Solča- 
va 27, odborniki. Ošep Stanko je 
predsednik, Prodnik Jože pa pod 
predsednik odbora. Za podpisovanje 
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se pooblaščajo Ošep Stanko, Cigale 
Jože, Klemenlek Jože, upravnik, in 
Vider Valentin, uslužbenec zadruge. 

Zadr VII 93/4 5743 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 6. junija 1953. 
409. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., št Ilj pri Velenju. 

Izbrišejo se Čonč Jože, Glinšek 
Ivan, Rajh Ivan, stipar Jože, Host- 
nik Miha, Pogorevc Franc, Glušič 
Anton, Orozel Anton, Tratnik Va- 
lentin in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Kuhar Krist, Ložhlca, predsednik, 
Dolinšek Blaž, Laze, tajnik, Ocepek 
Franc, Laze, Jezovnik Anton, Arna- 
če, Sredenšek Franc, Arnače, Glusič 
Anton, Silovo, Tajnšek Anton, Ar- 
nače, Podpečan Jože, Podkraj, Glin- 
šek Janez, Loznica, kmetje, odbor- 
niki. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 9. junija 1953. 

Zadr VII 77/6 5737 
410. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Radeče. 

Na občnem zboru zadruge 22. II. 
1953 so se spremenila zadružna pra- 
vila. Upravni odbor sestavlja 11 čla- 
nov, delež člana znaša 500 din, de- 
lež družinskega člana 100 din. 

Izbrišejo se Peternelj Miha, Jekoš 
Franc, Burkeljc Franc, Simončič 
Alojz in vpišejo novi člani upravne- 
ga odbora: 

Glavan Alojz, Goreljce, Jevševar 
Mavricij, Vrhovo, Slak Jože in Med- 
ved Hinko, Svibno, Krajšek Franc, 
Jagnjenica, Stopič Jože, Zidani most, 
posestniki, in Dajzinger Nada, go- 
spodinja, Radeče. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 10. junija 1053 

Zadr- VIII 10/5 5773 
411. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v 
Hrenovicali. 

Na občnem zboru 15. III. 195H so 
bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo, odslej: Kmetijska zadru- 
ga z omejenim jamstvom v Hreno- 
vicali. 

Članski delež znaša -500, delež dru- 
žinskega člana pa 20 din Vsak za- 
družnik jamči z lOkratnim zneskom 
enkratnega temeljnega oziroma dru- 
žinskega deleža. Upravni odbor se- 
stavlja 7 do 9 'članov. 

Izbrišejo se Čič Ivan, Rupnik 
Alojz in Lenasi Lenart, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Turk Edo, kmet, Hrenovica 60, 
Počkaj Anton, Šmihel p. N. 28, Ma- 
gajna Ivan, Gorice 14, Simčič Anton, 
Landol 2, kmetje. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 31. marca 1953 

Zt 87/48—24 29% 
412. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o« j-. Lože. 

Izbrišejo se Nusdorfer Viktor, 
Jamšek Marjana, Bencina Anka, Jež 
Joža, Semenič Alojz, Ferjančič Re- 

gina in Škrjanc Alojz, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Škerjanc Jožef, Manče 25, pred- 
sednik, Jež Stanko, Lože 39, Renar 
Jože, Lože 60, Jamšek Franc, Lože 
40, Mohorčič Boris, Lože 59, Furlan 
Marija, Manče 16, Fajdiga Alojz, 
Lože 59. 

Zadr VU/103—5 5809 
Besedilo: Kmetijsko vrtnarska za- 

druga z o. j. v Šempetru. 
Na občnem zboru 14. 11. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. Delež 
znaša 150, delež družinskega člana 
15 din. Član odgovarja za obvezno- 
sti zadruge s petkratnim zneskom 
vpisanega enkratnega temeljnega 
zneska družinskega deleža. Upravni 
odbor sestavlja 9 do 13 članov. 

Izbrišejo se v odboru Cernie Maks, 
Merljak Alojzij, Reščič Maks, Cer- 
nie Anton, Cotič Andrej, Ušaj Ro- 
man \Jn Mervič Božidar, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Reščič Vojko, Šempeter 180, Pav- 
lic Milan, Šempeter 118, Reščič Ma- 
rica, Šempeter 381, Mučič Jožef, 
Šempeter 227, Travižan Rafael, 
Šempeter 56, Nemec Franc, Šempe- 
ter 184. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 3.  julija 1953. 

Zadr VII 181-5 5817 
413.      v 

Besedilo: Kmetijska zadruga v 
Gornji Trebuši. 

Izbrišejo se šuligoj Evstahij, Šu- 
ligoj Dragomir, šuligoj Izidor, Von- 
čina Fzicjor, Brezavšček Jakob, 
Ostrožnik Franc in Kovačifi Jera, 
vpišejo novj izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Živec Henrik, Gornja Trebuša 64, 
Podgomik Andrej, Gornja Trebuša 
72, kmeta, Ličar Robert, mizar, Gor- 
nja Trebuša 51; Velikonja Jožef, 
mizar, Gornja Trebuša 17, Bratuš 
Albert, kmet, Gornja Trebuša 46, 
Ogrič Ivan, mizar, Gornja Trebuša 
22, Ličar Ignacij, krrjač. Gornja 
Trebuša 52. 

Zadr  VI/65-19 5804 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Stomažu. 
Izbriše se Kompara Alojz in vpiše 

novi izvoljeni član upravnega od- 
bora: 

Kompara Ivan, Stomaž 41. 
Zadr VIII/14-8 5807 

Besedilo: Kmetijska zadruga 
»Slavka Prešerna« v Ložah.       , 

Izbrišejo se Semenič Alojz, šček 
Jožef, Trošt Marija in Sorta Pavla, 
vpišejo pa novi izvoljeni člani 
upravnega odbora. 

Trošt Karel, Slap 28, Mikuš Ivan, 
Lože 53, Jamšek Franc, Lože 11, Vi- 
drin Franc, Lože 20. 

Zadr VIII/14-8 5818 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 4. junija  1953. 
414. 

Besedilo: čevljnrska produktivna 
zadruga v o. j. v Ajdovščini. 

Izbrišejo <•? Cibej Ernest, Nusdor- 
fer Jožef in  Božič Franc ter vpiše 

novi  izvoljeni  Wan   upravnega od- 
bora: 

Lokar Božidar, Lokavec 170. 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 6. junija 1953. 
Zadr III/18-23 5811 

415. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • 

Skopem. 
Na občnem zboru 1. 111. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. Delež 
znaša 600 din, delež družinskega 
člana 100 din. Član odgovarja za ob- 
veznosti zadruge s 5kratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 
Upravni odbor sestavlja 7 do U čla- 
nov. 

Izbrišejo se Škrlj Anton, Guli'5 
Rudolf, širca Milan, Novic Edvard, 
Živec žarko in Lavrenčič Jožef, vpi- 
šejo pa novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Gec Viktor, Skopo 40, predsednik, 
Stok Viktor, Krajna vas 37, Zlobep 
Milan, Krajna vas 27, Gulič Franc, 
Skopo 5, Brundula Franc, Kopriva 7, 
Srednik Alojz, Kopriva 5. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 16. junija 1953. 

Zadr VII/38-16 594S 
416. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., v črnem vrhu. 

Na izrednem občnem zboru 15. 
III. 1933 so bila sprejeta nova 
pravila. Delež znaša 1000 din, delež 
družinskega člana 250 din. Član od- 
govarja za obveznosti zadruge z. 
dvakratnim zneskom vpisanega de- 
leža. Upravni odbor šteje 5 do 9 
članov 

Izbrišejo se Čuk Karel, Kavčič 
Franc, Ergaver Avgust, Rudolf Jo- 
žef, Blažič Viktor in Korene Jakob, 
vpišejo pa novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Lampe Ivan, črni vrh 95, Ožbič 
Julij, Zadlog 19, Žgavec Dominik, 
Mrzli log 8, Likar Alojz, Zadlog 24, 
Poženel Anton, Črni vrh 1. 

' Zadr 1/11-25 5894 

Besedilo: Kmetijska zadruga a 
o. j., v Sežani 

Na rednem občnem zboru 22. •. 
1953 so bila sprejeta nova pravila. 
Delež znaša za kmete 1000 din, za 
delavce in nameščence 500 din, de- 
lež družinskega člana znaša za dru- 
žinske člane kmetov 150, za družin- 
ske člane delavcev in nameščencev 
75 din. Član odgovarja za obvezno- 
sti zadruge s 3kratnim zneskom 
vpisanega enkratnega temeljnega 
oziroma družinskega deleža. Uprav- 
ni odbor sestavlja 8 članov 

Izbrišejo se Kale Franc, Renčelj 
Josip, TavčaT Leopold, Ukmar Her- 
man, Filipčič Alojz in Pirjcvee 
Franc, Orlek 24, vpišejo pa novi iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Ozhič Anton, Sežana 140, Turk An- 
ton, £"•• 1 je 15, Gomizelj Henrik, 
Križ 49,    Mahnič Bogomil,    Križ 1, 
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Pirjevec t rane. Dane 36, Gusiin Jo- 
že, Orlek 17. Bole Miroslav, Utov- 
lje 18. 

Zadr VI ••/73-9 5896 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 12. junija 1953. 
417. 

Besedilo: Oblačilna produktivna 
zadruga z omejenim jamstvom v 
Ljubljani. 

Izbrišeta se Kočevar Jakob In Ne- 
pustil Ivan ter vpišeta nova člana 
upravnega odbora: 

Romšek Janez, krojač, Križna 
ul. 23, Feuče Poldka, krojačica, Ko- 
blarjeva 23. oba v Ljubljani. 

Zadr V 24/9 5780 
Besedilo: Obrtna nabavno prodaj- 

na zadruga urarjev, zlatarjev, opti- 
kov in graverjev za Slovenijo, regi- 
strovana zadruga z omejenim jam- 
stvom v Ljubljani. 

Izbrišeta se Bazelj Franc in Žejn 
Rastislav ter vpišeta nova člana 
upravnega odbora: 

štandekar Ivan, zlatarski mojster, 
Stari trg", Bardorfer Franc, urarski 
mojster, Komenskega ulica, oba v 
Ljubljani. 

Zadr IV 116/10   .      5779 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 5. junija 1953. 
418. 

ttesedilo: Kmetijska zadruga z 
om pjenim jamstvom, Bitnje. 

•i a zboru 22. 1. 1953 so bila spre- 
jeta nova pravila, po katerih odslej 
zadruga deluje. 

Upravni odbor sestavlja 3 do 13 
čbniov. 

Izbrišejo se Ziherl Franc, Kalan 
Stane, Hafner Vencelj in vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

* Basar Ludvik, Zg Bitnje 11, 
Oman Janez, Sr. Bitnje 4, Jeraj Ed- 
vard, Sp. Bitnje 16, Vilfan Jože, Zg. 
Bitnje 17, Mesec Franc, Sp. Bitnje 
19, Porenta Anton, Sp. Bitnje 14, 
Porenta Franc, Sp. Bitnje 12, 
kmetje. 

Zadr VI 152/7 5783 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom na Hotavljah. 
»\a zboru 2. II. 1953 so bila spre- 

jeta nova pravila, po katerih 'odslej 
zadruga deluje. Temeljni delež zna- 
ša 300 din. Člani do 1 in pol ha zem- 
lje plačajo en temeljni delež, od 1 
in pol ha zemlje dva, člani z nad 3 
ha zemlje 3 temeljne deleže. Dru- 
žinski člani plačajo en temeljni de- 
lež. Vsak zadružnik jamči za ob- 
veznosti zadruge z lOkratnim zne- 
skom obveznih deležev. Upravni 
odbor sestavlja 3 do 15 članov. 

Izbrišejo se Likar Jurij, ženic 
Slavka, Likar Janez, JelovČan Vin- 
ko in vpišejo novi člani upravnega 
odbora: 

Jezeršek Jernej, posestnik, Hotav- 
lje, Justin Franc, Hotavlje, Biček 
Jernej Leskovica, Stanonik Jernej, 
Volaka, Jezeršek Janez, Hotavlje, 
posestniki, in Mravlja Terezija, de- 
lavka, Hotavlje. 

Zadr VI 84/6 5385 

Ueseciilo. Kmetijska'zaürugu v fi- 
javi gorici. 

i\a zboru 1. lil. 1953 so se spreme- 
uiiu pravila. 

ttesediio odslej: Kmetijska zuuiu- 
ga z omejenim jamstvom v Pijavi 
gorici. 

Delež znaša 500 dm, delež družin- 
skega člana zadružnika 100 din. 
Clam odgovarjajo za obveznosti za- 
druge z lOkratnim zneskom vpisa- 
nega enkratnega temeljnega oz. 
družinskega deleža. 

Izbrišejo se Penne Jože, ökulj 
Ana, Jamnik Anton in Grm Janez 
ter vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Bukovec Alojzij, kmet, Gradišče 
5, Nered Jože, uslužbenec, Pijava 
gorica 22, štefančič Jože, delavec, 
Smrjene 44, Koprivec Franc, kmet, 
Želimlje 44, Jamnik Albin, kmet. Vrh 
nad Želimljem 1. 

Zadr VI 226/3 5782 

Besedilo. Kmetijska zadruga z 
omjenim jamstvom, Višnja gora. 

iNa zboru 2- II. 1953 so se spreme- 
nila zadružna pravila. Člani odgo- 
varjajo za obveznosti zadruge z 10 
kratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oz. družinskega 
deleža. 

Izbrišejo se Koščak Anton, Zupan- 
čič Alojzij, Omahen Anton, Dolinar 
Alojzij in vpiše nov član upravnega 
odbora: 

Kastelic Martin, kmet, Dedni dol 
št. 14. 

Zadr VI 92/7 5781 
Besedilo: Kmetijska delovna za- 

druga »Sorsko polje «, Žabnica. 
Na zboru 17. U. 1953 so bila spre- 

menjena zadružna pravila. 
Upravni odbor sestavlja predsed- 

nik in 3 do 5 članov. 
Izbrišejo se Šifrer Antonija, Šifrer 

Janez, Bernik Stane, Šifrer Ludvik, 
Kuralt Franc, žabnica 38, šifrer 
Ivan, Hafner Franc, Erlih Janez in 
vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Jugovic Ivan, Žabnica 6, Frelih 
Janez, Žabnica 57, Kuralt Franc, 
Žabnica 23. kmetje. 

Zadr VII 54/8 5775 
Okrožno sodišče v Ljubljani, 

dne 6. junija 1953 
4». 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Naklem. 

Na zboru 19. I. 1953 so bila spreje- 
ta nova pravila, po katerih odslej 
zadruga deluje. 

Delež znaša za delavce 500 din, 
za člane do Iha zemlje 1000 din, do 
5 ha 1500 din, do 10 ha zemlje 2000 
din. Upravni odbor sestavlja 3 do 11 
članov. 

Izbrišejo se Snedic Franc, Kenda 
Valentin, Žibert Janez, Križaj. An- 
ton, šparovec Anton, Leben Anton, 
in vpišejo novi člani upravnega od- 
bora« 

Knžner kTauc, kmečki sin, oolog- 
ie 5, lišler Janko, kmet, Zadraga, 
Zaplotnik Viktor, upravnik ekono- 
mije, Pivku 2, Golob Janez, kmet, 
Polica 2, Fister Franc, upravnik pre- 
dilnice, Naklo 89, Grašič Franc, Sp. 
Duplje, Kuhar Franc, Zg. Duplje, 
Triler Andrej, Okroglo, Črnilec 
Jože, Žeje, kmetje, Nadiževec Mir- 
ko, tov. delavec, Strahinj. 

Zadr VI 81/7 5832 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Preserju. 

Na zboru dne 1. III. 1953 so bila 
sprejeta nova pravila, po katerih 
odslej zadruga deluje, Delež znaša 
za nekmete in kmete do 15 ha zem- 
lje 500 din, za kmete od 15 do 30 ha 
zemlje znaša delež 1000 din, za kme- 
te nad 30 ha zemlje znaša delež 1500 
din. Delež družinskega člana za- 
družnika znaša 100 din. Člani odgo- 
varjajo za obveznosti zadruge z lO- 
kratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oz. družinskega 
deleža. Upravni odbor sestavlja 7 
do 11 članov. 

Izbrišejo se Suhadolnik Jože, 
Drašler Janez, Petelin Rudolf in 
vpišejo novi člani upravnea odbora: 

Petelin Andrej, uslužbenec, Kam- 
nik 50, Peršin Avgust, kmet, Kam- 
nik 11, Rogelj Jože. kmečki sin, Dol. 
Brezovica 9. Petelin Jože, kmečki 
sin, Goričica 12. 

Zadr V 209/8 5831 
Okrožno sodišče v Ljubljani, 

dne 11. junija 1958 
420. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z. o. 
j.. Spod. Ščavnica. 

Zadruga temelji odslej na novib. 
pravilih, sprejetih na zboru 15. III. 
1953. 

Izbrišejo se Jflgerič Lovro, Mulec 
Franc, Kurbus Leopold, Antončič 
Jože in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Pintarič Anton, kmet. delavec, Sp. 
ščavnica, Borko Ludvik, Ihova. 
Kolar Franc, kmet. sin, Sp. Ščavni- 
ca .Fašalek Franc, kmet, Lastomer- 
ci, KampuŠ Alojz, kovač, Sp. ščav- 
nica, Kolarič Miha, kmet. delavec, 
Ihova. Kot sopodpisovalec za zadru- 
go se vpiše Polanec Edvard, poslo- 
vodja KZ Sp. ščavnica. 

Okrožno sodišče  v  Mariboru, 
dne 27. maja 1953 

Zadr IV 59 5469 
421. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Fikšinci. 

Na podlagi sklepov zborov priza- 
detih zadrug se vpiše, da se je s to 
zadrugo spojila Kmetijsko obdelo- 
valna zadruga Fikšinci. 

Zadruga temelji odslej na novih 
pravilih, sprejetih na zboru 26 III. 
1953. 

Izbrišejo se Kampel Bogomir, 
Gomboč Ambrož, Videtič Miha in 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora! 
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Kren Franc, Džerkeš Matija, Smo- 
diš Fric, Gomboc Gizela, Veren Gl- 
zela, kmetje iz Fikšincev. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 30. maja 1953 

Zadr IV 18 5565 
422. 

Besedilo: Kmetijske zadruga z o. 
j., Martin pri Vurbergu.' 

Zadruga temelji odslej ua novih 
pravilih, sprejetih na zboru 19. IV. 
1953 

Izbrišejo se Grušovnik Marija, 
Klampfer Frančiška, Blatnik Alojz, 
Korpar Marija, Paluc Alojz, Keren- 
čič Slavko in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Grušovnik Ignac, Martin, Ramuta 
Ernest, Ciglence ,kmeta, Sužnik Eli- 
zabeta, gospodinja, Gostenînik Ani- 
ca, uslužbenka, Martin, Alt Ivan, 
Ciglence, Tabenov Tihan, Martin, 
Jug Anton, šmogoc Stanko, Ciglen- 
ce, kmetje. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 2. junija 1953 

Zadr III 88 5621 
423. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Bučkovci. 

Izbrišejo se Vrbnjak Jože, Karba 
Janez, Kosi Ciril, Horvat Matija, 
KavaŠ Matija, Blagovič Janez in 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

kšela Franc, KuršincI, Zmazek 
Alojz, Godemarci, Dolamič , Franc, 
DraKOvei, Zadravec Ferdo, Bučkov- 
ci, Žnidarič Ludvik, Sitarovci, Me- 
.gla Stanko, Bučkovci, Bohanec Lo- 

'vro, Moravci, Sodeč Jože, Bučkovci, 
VoržiČ Anton, Bodislavci, kmetje. 
Zadružni delež znaša odslej 500 din 
z lOkratnim jamstvom 

Zadr III/4 5• 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., čepinci. 
Zadruga temelji odslej na novih 

pravilih, sprejetih na zboru 8. II. 
1953. 

Izbrišejo se RopoS Karel, Gašper 
Janez Korpič Koloman, Korpič Pe- 
ter, Crnko Albert in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Korpič Štefan, Časar Peter, Čepin- 
ci,   kmeta,    Filo    Janez,   Kurnjek 
Franc, Nemeš jože, Budinci, kmetje. 

Zadr IV 19 5704 
Besedilo: Kmetijsko nabavna za- 

druga vz o. J., Tešanovci. 
Zadruga temelji odslej na novih 

pravilih, sprejetih na zboru 23. II. 
1953. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j., Tešanovci. 

Izbrišejo se Llpič Vincenc, Ploj 
Josip, Bencig Ludvik, Čiček Ivan, 
Cipot Karel in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Cipot Evgen, Kranjec Ludvik, 
Carni Armin, Savel Josip mL, šavel 
Ludvik, Ferenčak Ludvik, Koltaj 
Dezider, Sočič Geza, Sabotin Štefan, 
vsi kmetje v Tešanovcih. 

Zadr III 38 5709 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 4. junija 1953 

424. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Hodoš. 
Zadruga temelji odslej na novih 

pravilih, sprejetih na zboru 11. IV. 
1953. 

Izbrišejo se Konje Dezider, Peil- 
schmidt Viljem, šeruga Janez, Ba- 
laič LIko, Konje Arpad, Kranjec 
Franc, Roka Julij, Ambraham Alek- 
sander in vpišejo novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

Balaič Koloman, Krpllvnik, Kerč- 
mar Ludvik, Vučak Viljem, Lončar 
Štefan, Eöri Geza, Eöri Dezider in 
Pate Ludvik, Hodoš, Pongrac Dani- 
jel, Krplivnik. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 5 junija 1953 

Zadr III 70 5710 
425. 

Besedilo: Vinogradniška obdelo- 
valna zadruga, Košaki. 

Izbrišete se Padežnik Ivan, Repi- 
na Julka, šverko Gregor, Klabus 
Ivan, Drug Anica in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Brezovšek Andrej, Košaki. Vogri- 
nec Franc, Vaingerl Polda, Počeho- 
va, delavci: Heher Herman, skla- 
diščnik, Košaki. RpDina Andrei, de- 
lavec, Kancler Štefka in Kočič Lojz- 
ka, gosnodinu, Pekel. Tarkuš'Anton 
je predsednik, Kovačič Jakob pod- 
predsednik, Novačan Ivan pa uprav- 
nik zadruge. 

Zadr II 108 5712 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

i„ Marjeta na Drav. polju. 
Zadruga temelji odslej na novih 

pravilih, sprejetih na zboru 6. VI. 
1953. 

Izbrišejo se Lorger ••1••• Grajf 
Franc, Kirbiš Ivan in vpišeio novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Gerečnik Štefan, Trniče, Gojîic 
Franc, Marjeta, kmeta, Zoreč Stan- 
ko, kolar, in Kiep Stefan, logar, 
Marjeta, Predan Herbert, uslužbe- 
nec, Prepolje. 

Zadr III 71 5705 ' 
Okrožno sodišče r Mariboru 

dne 6. junija 1953 
426. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
ì„ Jurovski dol. 

Zadruga temelji odslej na novjh 
pravilih, sprejetih na zboru 2. III. 
1953. 

Izbrišejo se špindler Ivan, Rot- 
man Mirko, Zelenko Vinko, Turk 
Marija, Konrad Anton in vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Platajs Mirko, kmet, Jurovski dol, 
Klobasa Janez, delavec, Sp. Gasteraj, 
Levačič Slavko, kmet in Fras Franc, 
kolar, Jurovski dol. Kot sopodpiso- 
valeč za zadrugo , se vpile Purgaj 
Mimika, knjigovodja. 

Zadr IV 58 5821 
Besedilo: Vinogradniška obdelo- 

valna zadruga, Mcljski hrib. 
Zadruga temelji odslej na novih 

pravilih, sprejetih aa zboru 21. II. 
1953, '-      "     " ' 

Izbrišejo se Plaveč Vincenc, Pešl 
Franc, Petek Angela, Stanec Anton, 
Repina Genovefa in vpišejo novi iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Ornik Zora, Košaki, Mikinauer 
Angela, Sluga Vladko,' Harb Anica, 
in Belej Pavel, zadružniki, Meljski 
hrib. 

Zadr II  115 5820 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Zg. Ložnica. 
Zadruga temelji odslej na novih 

pravilih, sprejetih na zboru 19. IV« 
1953. 

Izbrišejo se špes Štefan, šega Ivan, 
Frešer Franc, Strmšek Ivan, Žist 
Ignac, Juhart Vencelj, Dover Ange- 
la, Figek Anton, Kumer Franc, in 
Hojnik Rezika ter vpišejo novi Iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Juhart Ivan, tov. delavec, Vrhov- 
nik   Martin,    kmet,    Babic    Franc, 
kmet. sin, Kostanjevica. Kot sopod- 
pisovalec    se vpiše Juhart Vencelj« 

Zadr VI 90 ' 5824 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 9. junija 1953 
42?. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Vid pri Ptuju. 

Zadruga temelji odslej na novih 
pravilih, sprejetih na zboru 5. III. 
1953. 

Izbrišejo se Kostanjevec Miha, Za- 
vec Jožef, Satler Alojz, Vidovič An- 
ton, Marok Alojzija, Peklar Viktor, 
Sibila Martin, Vasbaher Jožef ia 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Majhen Anton, Lencova ras, Skr- 
binšek Franc, Pobrežje, Sodeč Ignac, 
Pobrežje, kmetje, Hentak Jože, 
uslužbenec, Lencova vas, Vaupotič 
Jakob, Dravec, Bračič Franc, Vare- 
ja, Muršek Jože, Kranjc Ivan, Ju- 
rovci, Drevenšek Ivan, Pobrežje, 
Repič Ivan, Tržeč, kmetje. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 13. junija 1953 

Zadr VI 54 5873 
428. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o* 
o. j., Sela pri Ptuju. 

Izbriše se Svenšek Feliks in vpiïe- 
ta nova izvoljena člana odbora: 

Murko Štefan, Trnovce, Vaupotiï 
Mirko, Lancova  vas, kmeta. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 21. junija 1952. 

Zadr IV 130 595?, 
429. 

Besedilo: Kmetijska zadruga t o. 
J. v Trebnjem. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
z dne 29. III. 1955 se Izbrišejo Ga- 
brijel Pavel, Juhart Franc, Eržek 
Anton, Kolenc Stanko, Udovič Jože, 
Arko Ivan in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Golob Mirko, nameščenec Treb- 
nje 1, Smolič Karel, Vrhtrebnje 15, 
Pavlin Marija, Trebnje 22, Uhan 
Jože, Dobrava 4, Kukenberger An- 
ton, Ponikve 5, Miklič Janez, Lu- 
kovk 15, Dim Ivan, Hudeje 18, po- 
sestniki, Novak Terezija, ^ gospodi- 
nja, Račje selo 2, Gole Anton, Stari 
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tig 29, Pavlin Rafael, Štefan 8, Pe- 
ikolj Alojz, Grič 2, Korbar Ignac, 
Pluska 5, posestniki. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 23. maja 1953 

Zadr I 71/29 5407 
450. 

Besedilo: Mizarska zadruga z o. j. 
jr Črnomlju. 

Ma podlagi sklepa občnega zbora 
28. II. 1953 se izbrišeta Adlešič Rudi 
in Zupančič Viktor ter vpišeta nova 
izvoljena člana  upravnega odbora: 

Markovič Karel, mizar, Kanlžari- 
ca 8, Doltar Jože, mizar, Črnomelj 
166. Za zadrugo podpisujejo Mušič 
Franc, Laterner Alojzij in Doltar 
Jože, po dva skupaj. 

Zadr •-65/8 5440 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Kostanjevica 
na Krki. 

Na občnem zboru 1. UL 1953 so 
bila sprejeta nova pravila, po kate- 
rih odslej zadruga deluje. Članski 
delež znaša 500, delež družinskega 
član zadružnika 100 din. Vsak član 
odgovarja za obveznosti zadruge z 
20kratnim zneskom vpisanega de- 
leža. Upravni odbor sestavlja 13 do 
17 članov. 

Izbrišejo se Sokolovič Rudolf, Ko- 
šak Franc, Gliha Ivan in vpišejo 
novi Izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Škrjanc Milan, Kostanjevica 18, 
Kržičnik Jože, Kostanjevica 66, Sto- 
Îar Janez,  Oštrc 9, Cojarič  Franc, 
ablanec  16, kmetje; Žibert  Franc, 

upokojenec,   Globočice   11,   Kuhar 
Alojz,   Malence   7   in   Stipič   Jože, 
Gradnje 5, kmeta. 

Okrožno sodišče v Novem meslu 
dne 26. maja 1953 

Zadr II 52/16 5439 
431. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
e. j.. Studenec pri Sevnici. 

Na občnem zboru 8. III. 1953 so 
bila sprejeta nova zadružna pravila, 
po katerih odslej zadruga deluje. 
Članski delež znaša 500, delež dru- 
žinskega člana zadružnika 100 din. 
Vsak član jamči za obveznosti za- 
druge z tokratnim zneskom vpisa- 
nega enkratnega temeljnega oziro- 
ma družinskega deleža. 

Dosedanji člani upravnega odbo- 
ra so ponovno izvoljeni s spremem- 
bo, da je predsednik Trček Janez, 
upravnik pa Stojs Franc. Izbrišo se 
toooblaščenka za sopodpisovanje 
Krevelj Fanika. 

Za zadrugo so upravičeni podpi- 
sovati: 

Trček Janez, štojs Franc, Rupar 
Peter, Mlakar Anton in Vrček An- 
ton, knjigovodja, Studenec 41. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 2. junija 1953. 
Zadr III 130/6 56S8 

432. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Šentjerneju. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

22, III, 1953 se izbrišejo Durjava 

Peter, Hladin Stanko, Gregorčič An- 
ton, Rabzelj Franc, Gorenc Albin 
in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Zagore Franc, Orehovica 17, Ko- 
vačič Franc, Drama 6, kmeta, Ra- 
dešček Anton, delavec, Hrastje 8, 
Kastelic Alojzij kmet, Pristava 12, 
Jakše Anton, kmet, Orehovica 29, 
Jankovič Terezija, gospodinja, Šent- 
jernej 21. Upravni odbor sestavlja 
9 do 13 članov. 

Vpiše se zadružno Mizarsko-ko- 
larsko podjetje pod upravnim vod- 
stvom zadruge. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 3. junija 1953 
Zadr II 81/15 5689 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j.. Sv. Duh pri Krškem. 

Na občnem zboru 22 III. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila, po kate- 
rih zadruga deluje, članski delež 
znaša 500, delež družinskega člana 
zadružnika pa 200 din. Vsak zadruž- 
nik jamči za obveznosti zadruge z 
20kratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega deleža. 

Izbrišejo se Jane Jože, Pire Alojz, 
Pire Alojzij iz Ravni 1, Gorenc Pa- 
vel, Privejsek Ivan, Božič Ivan in 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Bizjak Alojz, upokojenec, Mali 
Trn 10, Žarn Franc, kmet. sin, Nem- 
ška vas 6, Bizjak Anton, Lomno 14, 
Lavrenčič Franc Vrhulje 5, Gunčar 
Franc, Nemška vas 1, kmetje, Prah 
Alojzij, kmet. sin, Smerčice 11. 
Upravni odbor sestavlja 9 do 11 Čla- 
nov. 

Za zadrugo podpisujeta: 
Žarn Franc in Mausar Miha., 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 4. junija 1053. 

Zadr III 126/6 5690 
433. 

Besedilo: Okrajna zadružna zveza 
z o. j.. Novo mesto. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
29. IV. 1953 so se spremenila zadruž- 
na pravila, po katerih odslej zveza 
deluje. 

Izbrišejo se Murgelj Jože, Brulc 
Franc, Blatnik Anton, Skubic Franc, 
Rapuš Polde, Arko Ivan, GaŠpir An- 
ton, Oblak Vera, Gerden Franc, 
Smole Franc, Kopina Franc, Rajer 
Franc in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Cvetkovič Jože, uslužbenec, Novo 
mesto, Ljubljanska 29, DolenSek 
Ivan, pos. sin, Vrh 25, Bradač Franc, 
pos. sin, Marlnča vas 17, Bizjak 
Franc, posestnik, VeL Loka 36, Za- 
gore Franc, pos. sin, Gor. Orehovica 
17, Taborski Karel, kmet, Zalog 9, 
Gabrijel Pavel, kmet, Prapreče 6, 
Vavtar Milan, gostilničar, Krtina 3. 

Vpiše se razširitev zadružnega tr- 
govskega podjetja Novo mesto t 
trgovskimi strokami; 

1. trgovina na debelo s kmetijski- 
mi stroji, orodjem, umetnimi gnojili 
in sredstvi za varstvo rastlin, šifra 
12 na debelo; 2. trgovina z nekovin- 
skim gradbenim materialom na de- 
belo, šifra 25, izključno samo les; 5. 
trgovina z drvmi na debelo, brez 
premoga, šifra 26; 4. trgovina s kme- 
tijskimi pridelki na drobno in debe- 
lo, šifra 34/b; 5. trgovina s semeni 
na debelo, šifra 37, 

Izbriše se Turk Ivanka in vpiše 
novi upravičenec za sopodpisovanje 
Ferkolj Ivan, računovodja, Novo 
mesto, Ragovska 1. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 11. junija 1953 

Zadr III 16/10 5970 

'   Vpisi 
434. 

Besedilo:   Potrošniška   zadruga z 
o. j. v Vipavi. 

Zaradi končane likvidacije. 
Okrožno sodišče v Gorici, 

dne 2. junija 1933 
Zadr VII/69-11 5808 

435. 
Besedilo: Stavbna zadruga »Lastni 

dom« z o. j. v Mariboru. 
Zaradi končane likvidacje. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 3.  junija 1953. 

Zadr II 30 5624 

Razglasi sodišč 

Amortizacije 
Uvede se postopanje za amortizacijo 
vrednotnic, katerih Imetniki ie pozivajo, 
na] v danem roku priglasijo sodliiu svoje 
pravice, sicer se •••• vrednotnlce Izrekle 

xa neveljavne. 
II R 87/53-3 5349 

Šeber Mara, gospodinje, Maribor, 
Meljska 23, prosi za amortizacijo iz- 
gubljene zavarovalne police bivše 
zavarovalne banke >Slavija< v Ljub- 
ljani, št. 40653, izdane 1. I. 1938 z 
zneskom 50.000 din, v današnji va- 
lorizirani vrednosti 4600 din na 
ime šeber Mara roj. Kovačič. Pri- 
glasitveni rok: dva meseca od te ob- 
jave. 

Okrajno sodišče I v Mariboru, 
dne 5. junija 1953 

[ Razne objave 

Št. 307/53 
Razglas 

6016 

Viljem Verbek je bil dne 16. juni- 
ja 1953 vpisan v Odvetniško zborni- 
co v Ljubljani kot odvetnik s sede- 
žem svoje pisarne v Slovenski Bi- 
strici. 
Izvršilni odbor Odvetniške zbornice 

.v Ljubljani 
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foziv •••••• tu dolžnikom 
aaj   v   dauern   roku   priglasilo   lerjatvt 
oziroma   poravnajo  svojti  obveznosti  do 
oodjetlj    v   likvidaciji,   sicer   se   bođo 

dolgovi sodno Izterjali. 

St. 33? 5623 
Kmetijska delovna zadruga >Kolp- 

ska dolina« je s sklepom zbora pri- 
družena Kmetijski splošni zadrugi 
Osilnica. Priglasitveni rok: en mesec 
od te objave. 

Likvidator 
Št. 123/53 5754 

Kmetijska delovna zadruga »24. 
december« Poljane nad škof jo Loko 
je prešla 14. V. 1953 v likvidacijo. 
Priglasitveni rok: 14 dni od te ob- 
jave, 

Likvidacijska komisija 
5755 

Kmetijska delovna zadruga Krap- 
je  je  prešla  v   likvidacijo.  Prigla- 
sitveni rok: 15 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 

5367 
Po sklepu občnega zbora dne 12. 

XI. 1952 je KDZ »Janez Hribar«., Po- 
lica prešla v  likvidacijo.  Priglasit- 
veni rok: 30 f':ii <jd te objave. 

Likvidacijska komisija 

5715 
Mestno gospodarsko podjetje »Fo- 

toatelje Zagorje< je po sklepu mest- 
ne občine Zagorje, št. 970/13 z dne 
18. V. 1933 prešlo v likvidacijo. Pri- 
glasitveni rok: do 15. VII. 1953. 

Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
p re k 1 i c u Jej o 

Antončič Jože, Maribor, Črtomi- 
rova 8, osebno izkaznico, reg. štev. 
14349, ser. št. 0026023, izdano v Ma- 
riboru. 5931 

Asi Jože, Maribor, Ulica heroja 
Slandra 23, izpitno spričevalo indu- 
strijske kovinarske šole TAM v Ma- 
riboru, izdano 22. VI. 1950. 5940 

Bakan Matilda, Tezno pri Mari- 
boru, Žmavčeva 2a, preklic o izgub- 
ljeni osebni izkaznici, reg. št. 11986, 
ser. št. 0011768, izdani v Mariboru, 
objavljen v Uradnem listu LRS, ker 
se je našla. 5920 

Bari Ferdinand, Selnica ob Dravi 
62, osebno izkaznico, reg. št. 37466, 
ser. št. G-0200385. 5691 

Bernot Franja, Ljubljana," Jakšl- 
čeva 3, osebno izkaznico, št. 0877118, 
izdano v Beogradu. 5957 

Blokar Ludvik, Stomaže 6. Sežana, 
osebno izkaznico, reg. št. 5535, izda- 
no v Sežani. 5906 

Brajer Marija, Ljubljana, Zrinj- 
skega 5/II, osebno izkaznico, reg. št. 
99211/51, izdano v Ljubljani.      6017 

Brazda Jerica, Ljublana, osebno 
izkaznico, ree. št. 48614/51. ser. štev. 
F-0070924, izdano v Ljubljani.   5907 

Butina roj. Lagoj Kristina, Ko- 
čevje, osebno izkaznico, reg. štev. 
60047/51, ser. št. F-0082357, izdano v 
Ljubljani. 6032 

Celcer Jože, Ljubljana, Vllharje- 
va 30, izplačilno vojno invalidsko 
knjižico, št. 001261, izdano od Inva- 
lidske uprave v Ljubljani.        6018 

Dajčman Alojz, Gradiška 65, Zg. 
Kungota, osebno izkaznico, reg. š,t. 
25857, ser. Št. 0175876. 5878 

Dvoršak Franja, Maribor, Studen- 
ci, Koseškega 50, osebno Izkaznico, 
reg. št, 42322, ser. št. 0044523. izdano 
v Mariboru. 5925 

Ferk Ana, Mali RošpoL pri Kam- 
niti, Maribor, osebno izkaznico, reg. 
št. 25517, ser. št. 0175235, izdano od 
OLO Maribor okolica. 5945 

Frankoviè Ivan, Nova Lipa 2, p. 
Vinica, osebno izkaznico, reg. štev, 
2195 ser. št. 0491505, izdano v Čr- 
nomlju. 5594 

Gajšek   Ana  roj.  Pajnkiher, Sto- 
fovce 21, p. Ptujska gora, osebno iz- 

aznico, reg. štev. 40458, ser. štev. 
028695. 5790 

Gerenčer Pavel, Petišovci 155, p. 
Lendava, osebno izkaznico, reg. št. 
9533, ser. štev. G-0232313, Izdano v 
Lendavi. 5852 

Godar Avguštin, Dolič 79, p. Kuz- 
ma, osebno Izkaznico, reg. št. 24674, 
ser. št. 0106384. 5833 

Gostiša Jasna, Ljubljana, osebno 
izkaznico,, reg. št. 70466, izdano v 
Ljubljani. 5979 

Gozdarsko avtopodjetje, Kočev- 
je, prometno dovoljenje za tovoruo 
vozilo znamke >Fiat< 666, evid. št. 
S-3939. 5595 

Goznik Franc, Sober 49, Kamnica 
pri Mariboru, osebno izkaznico, reg. 
št. 33410, ser. št. 0189296, izdano od 
OLO Maribor okolica. 5926 

Hanzel Ema, Kidričevo (Strnišče) 
blok 5b, osebno izkaznico, reg. štev. 
3230, ser. štev. 0245543, izdano v 
Ptuju. 5980 

Herzmansky Mirko, Maribor, Pre- 
žihov Vorančeva, prej Vrtna ulica, 
sindikalno knjižico, izdano v Mari- 
boru od sindikata MTT. 5921 

Hrnec Marija, Sedlašek 84, p. Pod- 
lehnik, osebno izkaznico, reg. štev. 
44619, ser. štev. 0288856, izdano v 
Ptuju. 6012 

Hubad Ciril, >Iskra<, Kranj, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 10415.        5880 

Kuder Jože, Ljubljana, Mestni trg 
13, osebno izkaznico, reg. št. 51230/ 
51, ser. št. F-007354, Izdano v Ljub- 
ljani. 6020 

Jakopin Ida, Maribor, .Meljska 93, 
osebno izkaznico, reg. it. 25830, ser. 
št. 0021558, izdano v Mariboru.   5922 

Jus Antonija, Miklavž 44 pri Ho- 
čah, osebno izkaznico, reg. št. 6372, 
ser. št. 0577782, izdano od OLO Ma- 
ribor okolica. 5935 

Jus Engelbert, Miklavž 44 pri Ho- 
čah, osebno izkaznico, reg. št. 6278, 
ser, št. 0517573, izdano od OLO Ma- 
ribor okolica. 5934 

Karadjija Olga, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 83245/51, ser. 
št. F-0105555, izd. v Ljubljani.   5908 

Kastelic Marija, Ljubljana, Zele- 
na jama, osebno izkaznico, reg. št. 

.49528, izdano v Ljubljani. 5931 
Keramična industrija, Kamnik, 

prometno knjižico za tovorni avto- 
mobil znamke »Fiat«, reg. št. 71, 
evid. št. S-2026. 6019 

Kerec Anton, Maribor, Koroška 3, 
osebno izkaznico, reg. št. 45436, ser. 
št. 0047723, izdano v Mariboru,   5941 

Klaneček Alojzija, Rogoza 79 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
46083, ser. št. 0048328, izdano v Ma- 
riboru. 5923 

Klampfer Gregor, Maribor, Po- 
brežje, Nova ulica 18, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 14633, ser. št. 0005242 
izdano v Mariboru. 5927 

Klišč Jelena, Maribor, Pobreška 
38, osebno izkaznico, reg. št. 16076, 
ser. št. 236786, izd. v Prelogu.     5929 

Kocbek Bruno, Jurjevski dol 58 • 
Slov. goricah, letno spričevalo VII« 
razreda klasične gimnazije v Mari- 
boru 1. 1947/48. 5928 

Kočevar Anton, Stranje 16, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 45568, ser. Št, 
0389873. 6026 

Kodre Anica, Ljubljana, osebne 
izkaznico, reg. št. 16006/50, ser. štev. 
F-0038316, izdano v Ljubljani.   5958 

Kostanjšek Terezija, Gorjane 42, 
Koprivnica prj Bresternici, e-sebno 
Izkaznico, reg. št. 8837. 5694 

Krajne Elizabeta, Mali Moravščak 
9, p. Videm ob ščavnici, osebno is- 
kaznico, reg. štev. 9862, ser. štev. 
00666664. 5974 
•••••• Slavko, Maribor, Sloven- 

ska 40, osebno izkaznico, reg. štev. 
47556, ser. Št. 0045004. 5879 

Kramar Alojz, Smrjene 4, osebno 
izkaznico, reg. št. 45678, ser. štev. 
0155429, izdano od OLO LJubljana 
okolica. 5959 

KržlŠnik Helena, Ljubljana, Kne- 
zova 34, osebno izkaznico, reg. štev. 
81555/52, ser. št. F-0103865, izdano y 
Ljubljani. 5887 

Kukovič Pavla, Ljubljana, Stare- 
tova 27a, osebno izkaznico, reg. štev. 
40532/51, ser. št. F-0062842, izdana r 
Ljubljani. 5909 

Lešnik Marija, Ruše 63 pri Mari- 
boru, osebno izkaznico, reg. št. 9127, 
ser. št. F-0233457, izdano v Ljuto- 
meru. 5936 

Lipuš Vida, Hudi kot, Ribnica na 
Pohorju, osebno izkaznico, reg. štev. 
34448, ser. št. 0843719, Izdano v Ma- 
riboru. 5937 

Lutman Franc, Šempeter pri Go- 
rici, osebno izkaznico, Teg. št. 38937, 
ser. štev. G-0292426, izdano v Go- 
rici. 5717 

Martelanc Ana, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 29231/51, ser. štev. 
F-0051541, in sindikalno knjižico, iz- 
dano v Ljubljani. 59S2 

Meglic Ivana, roj. Bezjak 1. V. 
1917, Spuhlja 4, p. Ptuj, osebno iz- 
kežnico, reg. šter. 6772, ser. štev. 
0249085. 3757 

Merčun Jože, Ljubljana, spričeva- 
lo o praktičnem izpitu avtomeha- 
nične stroke, izdano 9. II. 1953 v 
Ljubljanu. 6033 
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Mijatovič Predrag, Ljubljana, 
knjižico o predvojaški vzgoji, izda- 
no od TVŠ v Ljubljani.   . 6034 

Moil Zdenko, Kranj, Partizanska 
10, osebno izkaznico tujega držav- 
ljana, ser. št. 010216, reg. št. 16, iz- 
dano 12. V. 1951 v Kranju. 6027 

Nerat Franc, Janževski vrh pri 
Ptuju, osebno izkaznico, reg štev. 
10026, ser. št. 0252339, izdano od OLO 
Ptuj okolica, in knjižico za kolo, št. 
5161. 5943 

Nerat Kristina roj. Malek, Jane- 
žovski vrh pri Ptuju, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 17081, ser. št. 0278895, 
izdano v Ptuju. 5917 
' Novak Alojzija, Brezina 100, p. 

Brežice, osebno izkaznico, ser. štev. 
F-0366620. reg. št. 1308, izdano v Kr- 
škem. 6028 

Ocepek Stanko, Ljubljana, Predo- 
vičeva 22, osebno izkaznico, reg. št. 
621, ser. številka 05910S9, izdano v 
Celju. 5960 

Osana Elizabeta, MariboT. Medve- 
dova 13, osebno izkaznico, reg. št. 
20934, ser. številka F-0264244, Izdano 
v Ormožu. 5919 

Perhaj Ivan, Črnomelj 88, osebno 
izkaznico, reg. št. 5836, ser. številka 
04S9148, izdano v Črnomlju.   , 5881 

Peterca Angela, Zadvor, Polje, 
osebno izkaznico, reg. št. 85965/52, 
ser. številka F-0106275, izdano v 
Ljubljani. 5910 

Pire Stanislav,; Cerklje, osebno iz- 
kaznico štev. 12358, izdano v Kra- 
nju. 5835 

Plestenjak Jernej, Smolnik 18, 
osebno izkaznico, reg. št. 13201/51, 
izdano od OLO Ljubljana oko- 
lica. 6035 

Podjed Ivan, Olševek 4, p. Pred- 
dvor, osebno izkaznico, reg. št. 7644, 
•izdano v Kranju. 5975 

Podpečan Vinko, Slov. Bistrica 26, 
osebno izkaznico, reg. št. 50218, ser. 
ät. 04S0373, izdano od OLO Maribor, 
okolica. 6029 

Predanič Stanislava, Ljubljana, 
olšebno izkaznico, reg. št. 12495, ser. 
it. 037780". izdano v Krškem.     5911 

Prokič Arzenije-Velimira, Mari- 
bor, Vošnjakova 29, spričevalo III. 
razreda i pol mature na realni gim- 
naziji v Čupriji ter spričevalo o ofi- 
cirskem tečaju 1948/49 v Ču- 
priji. 59*4 

Radič Metka, Jesenice na Gor., Ci- 
ril Metodova 7, osebno izkaznico, 
reg. št. 18567, ser. št. 98532, izdano v 
Kutini. *    - 5900 

Rakuša Stanislav, Guštanj, »Gra- 
diš«, oseb.no izkaznico, reg. št. 9465, 
ser. št. C-274575, izdano v Gušta- 
nju. 5918 

Ravnik Pavla poročena Kambič, 
Martuljk 71, osebno izkaznico, reg. 
št. 3303, ser. šier. 0348013, izdano na 
Jesenicah. 5?9i 

Retelj Ida, Sta*e žage 2, p. D*l. To- 
plice, osebno izkaznico, ser. števil- 
ka 0339867. 5946 

Rozman Franc, Vojna pošta 6933, 
Ogulin, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 47269, ser. št. S-0042523, izdano 
v Mariboru. 5703 

Rožič Marija, Žuniči 24, p. Vinica, 
osebno izkaznico, reg št. 21522, ser. 
št. 0585233. 5760 

Rupar Ivana, Kovski vrh 4, p. Po- 
ljane n/šk. Loko, osebno izkaznico, 
reg. št. 20270. 5701 
\ Rutar Anton, Ljubljana, osebno 
Izkaznico, reg. št. 56546/51, ser. št. 
F-0078S56, izdano v Ljubljani.     5912 

Sedej Rajko, Ljubljana, Titova 
69a, osebno izkaznico, reg. številka 
19170/51, ser. št. F-0041430, izdano v 
Liubljani. 5888 

Semolič Vinko, Prvačina 7, osebno 
Izkaznico, reg. št. 22552, ser. števil- 
ka 0302452, izdano v Gorici.       6013 

Sekula Jože, Podtabor 14, amater- 
sko vozniško knjižico št. 173, izdano 
v Kočevju. 5889 

Serk Brigita, Pohorski dvor, p. Ho- 
če, osebno izkaznico, reg. številka 
6723, ser. številka 0063423, izdano v 
Radgoni. 5924 

Smrekar Alojz, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 29432-51, sef. št. 
0051742, izdano v Ljubljani.        6021 

Slanovič Alojzij, Gorica vas 10, 
p. Ribnica na Dol., osebno izkaznico, 
št. 5692, izdano v Kočevju. 5902 

Slosu Eliza, Dolenje 4, p. Ilirska 
Bistrica, osebno izkaznico, reg. št. 
10229, ser. št. 0357539. 5837 

Sotošek Vlado, Brestanica 75, roj. 
26. V. 1933, šolsko spričevalo 3. raz- 
reda ekonomske srednje šole za 1. 
1951/52, izdano v Celju. 5856 

Šaberl Štefan, roj. 26. XI. 1906, p. 
Sv. Lovrenc na Drav. polju, osebno 
izkaznico, št. 40219. 5976 

Šiker Angela roj. Kokol, Brester- 
nica 157 pri Mariboru, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 27544, ser. št. 0173063, 
izdano od OLO Maribor okolica. 5938 

Šilar Pavel, Stražišče, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 11188, izdano v Kra- 
nju. 5961 

Šisernik Pavla, uslužbenka OLO, 
Slovenj Gradec, osebno izkaznico št. 
22991 in sindikalno izkaznico števil- 
ka 60982. 5761 

Skofic Antonija, Ljubljana, Zu- 
pančičeva 14, osebno izkaznico, reg. 
st. 28274-51, ser. št. F-0050384, izda- 
no v Ljubljani. 5890 

Tavčar Alojz, Selca 39, osebno iz- 
kaznico reg. št. 38042, izdano v 
Kranju. 5984 

Tršavec Pavlina, Hrenca 14, Ma- 
lečnik pri Mariboru, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 50015, ser. št. 0879222, 
izdano v Mariboru. 5942 

Turšek Janez, Maribor, Grajski 
trg 8, osebno izkaznico, reg. števil- 
16506, ser. št. 0574261, Izdano od 
OLO Maribor okolica. 5930 

Vakselj Breda, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 78193/51, ser. šte- 
vilka F-010100503, izdano v Ljub- 
ljani. 5891 

Verbič Marija, Ljubljana, Graj- 
ska planota 1. osebno izkaznico, 
reg. žt. 2030-50, ser. št. F-0024340, iz- 
dano v Ljubljani. 5983 

Vezovnik Daniel, Selnica ob Dra- 
vi, osebno izkaznico, reg. št. 44667, 
ser. številka 0046853, izdano v Ma- 
riboru. 5939 

Višnovec Herman, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. številka 403, 
ser. številka 010953, izdano v 
Ljubljani. 5913 

Vižin Mihael Dionezij, Jezero 45, 
vozniško dovoljenje, izdano v Ljub- 
ljani. 5914 

Vovko Ana, Sevno 10, x; Otočec ob 
Krki, osebno izkaznico ser. številka 
0338201. 5947 

Vozelj Anton, Draga 23, Višnja go- 
ra, osebno izkaznico, reg. št. 19387, 
ser. št. F-0019697, izdano od OLO 
Ljubljana okolica, lovsko izkaznico 
številka 8968 lovske družine Višnja 
gora, člansko izkaznico lovske 
zadruge. 5915 

Vrabec Marija roj. Sakelâek. Gor- 
ča 16, p. Podlehnik, osebno izkazni- 
co štev. 15372, izdano v Zagorju ob 
Savi. 5886 

Vršič Amalija, Maribor, Gosposka 
32, osebno izkaznico, ieg. št. 819, ser. 
številka 0002979, izdano v Ma- 
riboru 1950. 5933 

Wrulich Marija, Ljubljana, indeks 
ekonomske fakultete v Ljub- 
ljani. 5916 

Od  doslej izdanih  knjig ima založba »Uradni list LRS« med 
drugimi na zalogi še te publikacije: 
NAJEMNINE IN  VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH POSLOPIJ, 

Cena 80 din. 
UVOD V FINANCE. Dr. Jože Pokom. To delo naj poveže stro- 

kovnjaku vse različne finančne pojave v enoten finančni 
sistem, laiku naj razloži poglavitne pojme in vprašanja 
iz splošne teorije, študentu pa mudi tisto znanje, ki je po- 
trebno kot podlaga za študij financ. Knjigo odlikuje gladko 
tekoč jezik brez nepotrebnih tujk. Strani 150, cena 370 din. 

V tisku je: 
DEpNO PRAVO, Dr. Alojzij Finžgar, in      PRAVA.   ~ OČRT  RIMSKEGA Dr. Viktor Korošec. 

trnja   »•••••   liât   LES« — Direktor   Is   odgovorni   a.-ediik:  dr. Bastko JMoCnlk  —   Uska   tiskarna   »Toneta   Tomšiče« 
V LJubljani 
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Ljudski odbor mestne občine Bled je na podlagi 
1. odstavka 23. člena in 2. točke 78. člena zakona o 
ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19-50/52) in v zvezi z 2. in 8. členom temelj- 
nega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46- 
428/51) sprejel na seji dne 24. aprila 1953 

ODLOK 
o obratovalnem času v trgovinskih, gostinskih 

in obrtnih obratih 

A. OBRATOVALNI ČAS 

I. Ob delavnikih 

Trgovinske  obratovalnice 

1. člen 
Trgovinske obratovalnice na vsem območju mest 

ne občine Bled so odprte v zimskem času, ki je od 
1. X. do 30. IV., od 8. do 12. in od Î4. do 18.30 ure, 
v poletnem času, ki je od 1. V. do 30. IX., pa od 7. do 
12. in od 16. do 19. ure, kolikor ni za posamezne po- 
slovalnice drugače določeno. Kolikor obratovalni čas 
ne izpolni osemurnega delovnega časa, se preostali 
čas uporabi za notranje Helo v obratih. 

2. člen 
Prodajalnlce svežega in suhega mesa so odprte v 

zimskem času od 7. do 14. ure ter ob sredah in sobo- 
tah v popoldanskem času od 16. do 18. ure. v polet- 
nem času pa od 7. do 12. ip od 16. do 19. ure. 

Prodajalnice s kruhom so odprte v zimskem času 
od 8. do 12. in od 14. do 18. ure, v poletnem času pa 
od 6. do 12. in od 16. do 18. ure. 

Mlekarne so odprte v zimskem času od 8. do 12. 
ure, v poletnem času pa od 6. do 12. ure. 

Slaščičarne so odprte v zimskem času od 8. do 12. 
in od 14. do 18. ure, v poletnem času od 8. do 12. in 
15. do 19. ure, v sezonskih mesecih — julij in avgust 
— pa od 8. do 20. ure nepretrgoma. 

Prodajalnice, ki se ukvarjajo izključno s prodajo 
sadja, časopisov in tobaka, so odprte v zimskem času 
od 8. do 12. In 14. do 18. ure, v poletnih .mesecih pa 
od 8. do 12. in 15. do 19. ure, v sezonskih mesecih — 
julij in avgust — pa od 8 do 13. in 15. do 20. ure. Isto 
velja za prodajalne z galanterijskimi izdelki. 

Črpalke pogonskega goriva in mazivnih olj obra- 
tujejo v zimskem času od 7. do 12. in od 13. do 16. ure, 
v poletnem času pa od 6. do 22. ure. 

Obrtni  obrati 

3. člen 
Obrtne delavnice so odprte v zimskem času od 

8. do 12. in od 13, do 17. ure, v poletnih mesecih pa 
od 7. do 12, in od 13. do 16. ure. Ta obratovalni cas 
velja za vse delavnice, kolikor s tem odlokom ni 
drugače določeno. 

4. člen 
Brivske, lasuljarske, manikersbe in kozmetične 

obratovalnice so odprte v zimskem času od 8. do 12. 
in 14. do 18. ure, v poletnih mesecih pa od 8. do 12. 
in od 15. do 19. ure. Ob sobotah in dnevih pred držav- 
nimi prazniki pa obratujejo od 8. do 12. in od 14. do 
19. ure. Ob ponedeljkih so odprte v zimskem času 
samo od 14. do 18. ure, v poletnih mesecih pa od 13. 
do 20. ure, v «czonskih mesecih pa običajno kot vsak 
drug delavnik. 

Pekarske In slaščičarske delavnice obratujejo od 
6. do 17. ure. Vsa pripravljalna dela pa ee smejo za- 
četi ob 4. url. 

Mehanične delavnice obratujejo v zimskih mese- 
cih <>d 7. do 12. In 13. do 16. ure,.v poletnem času pa 
od 6. do 12. in c^. 13. do 15. ure. Razen tega mora v 
poletnem času "poslovati od 15. do 22. ure dežurni me- 
hanik v mehaničnih delavnicah. 

Za garaže ne velja obratovalni čas, temveč po- 
slujejo v zimskih mesecih takp kot mehanične delav- 
nice, v poletnih mesecih pa nepretrgoma. 

5. člen 
Gostinski obrati so odprti: 

1. restavracije in gostilne od 8. do 24. ure, 
2. bifeji in okrepčevalnice od 7. do 22. ure, 
3. kavarne od 8. do 1. ure, 
4. bari od 21. do 5. ure. 
Družabne prostore v hotelih, kjer so .prenočišča, 

je treba šteti kot kavarne. 
Kolikor ni določeno, v katero kategorijo spada 

posamezni obrat, odloči to tajništvo ljudskega odbora 
mestne občine Bled. 

6. člen 
Hoteli z depeiidansami in penzioni obratujejo ne- 

omejeno, kolikor gre za oddajanje sob. 

7. člen 
Različne igre, kot balinanje, kegljanje in podobno, 

se smejo igrati na prostem do 22. ure. V zaprtih pro- 
storih pa se lahko igra do konca obratovalnega časa, 
ki je določen po tem odloku za tisto vrsto gostin- 
skega obrata. 

II. Ob nedeljah in državnih praznikih 

8. člen 
Ob nedeljah in državnih praznikih morajo biti 

vsi trgovinski in obrtni obrati zaprti. Razen vseh go- 
stinskih obratov smejo ob nedeljah in praznikih 'za- 
radi turističnega pomena mesta obratovati še: 

1. mehanične delavnice, črpalke za pogonska go- 
riva in olja v poletnem času, tako, kot je določeno 
v 4. členu, 

•      2. fotografi, 
3. slaščičarne, 
4. delikatesne trgovine, 
5. trafike in prodajalnice časopisov, 
6. cvetličarne, 
7. trgovine z galanterijo, 
8. prodajalnice sadja. 
Vsi navedeni obrati oziroma prodajalne pod točko 

2- do 7. smejo obratovati v zimskem času od 9. do 
12. ure, v poletnem času pa od 8. <lo 12. in od 15. do 
19. ure, prodajalnice s sadjem pa od 7. do 20. ure 
nepretrgoma. 

B. SPLOŠNE DOLOČBE 

9. člen' 
Ta odlok velja za vse trgovinske, obrtne'kot go- 

stinske obrate državnega, zadružnega in zasebnega 
sektorja. 

Odlok ne velja za: 
. 1. podjetja za prevoz oseb in  blaga z vozili  in 

motornimi vozili, 
2. postre.ščke, čistilce in podobne storitvene de? 

javnosti, 
3. industrijske obrate in 
4. dimnikarske obrate. 
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10. člen 
Vsi obrati morajo biti odprti v času, ki je zanje 

predpisan. Izven tega časa pa morajo biti zflprti, ven- 
dar je imetnikom obrata ter članom njihovih družin 
oziroma nameščencem dovoljeno zadrževati se in de- 
lati v obratu. 

V gostinskih obratih se pol ure pred časom, dolo- 
čenim za zapiranje, ne sme streči niti z jedjo niti 
s pijačo. Tudi lahko zapirajo gostinski obrati svoje 
družabne prostore pred tem časom, če ni gostov. 

11. člen 
Svet za gospodarstvo ljudskega odbora mestne 

občine Bled je pooblaščen, da ob posebnih prilikah za 
posamezne obratovalnice glede na turistični pomen 
obratovalni čas podaljša oziroma skrajša. 

C. KONČNE DOLOČBE 

12. člen 
Lastniki  in  odgovorni   ravnatelji   ali upravniki 

obratov oziroma posameznih poslovalnic, ki bi imeli 
odprte svoje obrate izven obratovalnega časa, ki je 
določen s tem odlokom, ali pa zaprte v času, ki je 
določen  za obratovanje,  se  kaznujejo s kaznijo do 
2000 din. 

13. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Urad- 

nem listu LRS<. 
Št. 1—795/1-53 
Bled, dne 24. aprila 1953. 

Predsednik  LO MO: 
Jože Kapns 1. r. 

213. 

Ljudski odbor mestne občine Jesenice je na VII. 
seji dne 5. VI. 1953 na «podlagi 2. točke 78. člena 
zakona o ljudskih odborih mest in mestnih obči« 
(Ura'dni list LRS, št. 19-90/52) in na podlagi uredbe 
o dajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list 
FLRJ, št. 12/53) izdal 

ODLOK 
o dajanja poslovnih prostorov v najem na območju 

mestne občine Jesenice 

1. člen 
Poslovni prostori se dajejo v najem po' pogodbi 

med najemodajalcem in najemnikom. Najemne po- 
godbe morajo biti sklenjene v pismeni obliki. Vse po- 
godbe, ki so bile ustno dogovorjene pred uvelja- 
vitvijo uredbe o dajanju poslovnih prostorov v na- 
jem, se morajo sestaviti v pismeni obliki. 

Po en izvod pismenih najemnih pogodb, ki so bile 
sklenjene pred 1. aprilom 1953 ali po njem, se mora 
najkasneje do 1. julija 1953 predložiti tajništvu za 
gospodarstvo ljudskega odbora mestne ob'Sine Jesenice. 

2. «len 
Če v najemnih pogodbah odpovedni rok ni iz-> 

rečno dogovorjen, velja obojestranski dvomesečni od- 
povedni rok. 

3. èten 
Vsako spremembo sklenjene najemne pogodbe 

glede višine najemnine ali novo sklenjeno najemno 
pogodbo morata najemodajalec ali najemnik v 15 
dneh sporočiti tajništvu za gospodarstvo ljudskega 
odbora mestne občine Jesenice. 

4. člen 
Z denarno kaznijo do 2000 din se kaznujeta na- 

jemodajalec in najemnik, če v predpisanem roku ne 
skleneta pismene najemne pogodbe ali ne sporočita 
spremembe glede višine najemnine za poslovni pro- 
stor. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave r >Urad- 

nem listu LRS«. 
Št. 1—1339/2 
Jesenice, 5. junija 1953. 

Predsednik  LO MO: 
Maks Dolinar 1. r. 

214. 

Ljudski odbor mestne občine Jesenice je na Vil. 
seji dne 5. VI. 1953 na podlagi 2. točke 78. člena za- 
kona o ljudskih «pdborih mest in mestnih občin (Urad- 
ni list LRS, 19-90/52) ter na podlagi uredbe o delitvi 
in uporabi sredstev sklada za vzdrževanje hiš (Uradni 
list FLRJ, št. 12/53) izdal 

ODLOR 
o delitvi sredstev sklada' za vzdrževanje hii 

in o postopku za črpanje in uporabo teh sredstev 

1-. člen 
Na območju mestne občine Jesenice se delijo In 

uporabijo vplačani prispevki sklada za vzdrževanje 
hiš. po predpisih tega odloka. 

To velja smiselno tudi glede prispevkov za hiše, 
ki. ležijo v območju mestne občine Jesenice, njihovi 
lastniki pa prebivajo izven območja mastne občne 
Jesenice. 

2. Člen 
Od sredstev, vplačanih v sklad za vzdrževanje hiš 

od stanovanjskih prostorov, se sme uporabiti: 80% 
za vzdrževanje hiš, iz katerih izvirajo vplačani pri- 
spevki, 20% pa lahko uporabi ljudski odbor mestne 
občine za vzdrževanje in graditev stanovanjskih hiš 
na svojem območju; od sredstev, vplačanih v sklad od 
poslovnih prostorov, pa se sme uporabiti 40% za vzdr- 
ževanje hiš, iz katerih izvirajo vplačani prispevki, 
oziroma lahko uporabi 60% ljudski odbor mestne ob- 
čine za vzdrževanje in graditev stanovanjskih hii na 
svojem območju. 

3. člen 

Del sredstev sklada za vzdrževanje hiš, določen 
za neposredno vzdrževanje hiš, iz katerih so bili pri- 
spevki vplačani, se sme uporabiti le za večja popra- 
vila in obnovitvena dela, ne pa za kritje izdatkov, ki 
veljajo kot redni vzdrževalni stroški. Za večja po- 
pravila in obnovitvena dela je šteti zlasti: 

1. zidarska dela — obnovitev fasad, stropov, no- 
silcev, preklad, izolacija tal, naprava greznic, poniko- 
valnic, kanalizacija, popravila balkonov, popravila in 
obnovitev dimnikov, obnovitev ravnih streh; 

2. tesarska dela — naprava podov, obnovitev stro- 
pov, ostrešja, lesenih stopnic, balkonov; 

3. mizaTska dela — obnovitev oken in vrat; 
4. krovska  dela  — prekrit je  oziroma  obnovitev • 

kritine; 
5. kleparska dela — obnovitev žlcbov, odtočnih 

cevi, obrobne pločevine, pločevine ob kapu, prekritje 
streh; 
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b. pleskarska dela — pleskale stavbnega po- 
hištva, balkonskih ograj, slikanje stopnišč, vež in 
hodnikov; 

7. pečarska dela — Izmenjava zidanih peči in šte- 
dilnikov; 

8. vodovodna instalacija — izmenjava kopalnih 
peči, zarjavelih cevi, nabava novih školjk v straniščih 
in umivalnikov; 

9. električna instalacija — izmenjava obstoječih 
nepravilno izvršenih napeljav. 

Med redne hišne vzdrževalne stroške, ki jih ni 
dovoljeno plačevati v breme sklada za vzdrževanje 
hiš, spadajo zlasti: stroški za dimnikarska dela, vodo, 
elektriko, za vsa drobna obrtniška dela, za plače in 
nagrade hišnikov, upraviteljev in snažilk, za zavaro- 
valne premije, za pisarniške stroške in podobno. 

4. Men 
črpanje razpoložljivega dela sklada za vzdrže- 

vanje hiš je dovoljeno tudi, če sé nabavi material, ki 
je potreben za izvršitev večjih popravil, opeka, železo, 
les, cement in podobno. V takih primerih so upravi- 
čenci dolžni še posebej obrazložiti stanje v hiši ter 
opisati pomen nabave za predvidena večja popravila. 

Pristojni organ ljudskega odbora nadzoruje, ali 
se material pozneje pravilno uporablja. 

5. člen 
Lastniki, njih pooblaščenci, predstavniki in upra- 

vitelji zgradb, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. in 4. člena 
tega odloka, so upravičeni zahtevati od tajništva za 
komunalne zadeve in gradnje ljudskega odbora mest- 
ne občine, da se jim iz vplačanega in razpoložljivega 
dela sklada za vzdrževanje hiš poravnajo računi za 
izvršena večja popravila in obnovitvena dela kakor 
tudi za izvräene dobave materiala. 

Izvirnim računom je treba obvezno priključiti 
podatke o času Izvršitve večjih popravil, o dobavi 
materiala, o vsoti vseh vplačanih prispevkov v sklad 
za vzdrževanje hiše ter dodati še natančne naslove v 
poštev prihajajoče zgradbe, njenega lastnika ali upra- 
vitelja ter upnika, ki mu bo finančni organ ljudskega 
odbora izplačal zahtevano vsoto. 

6. člen 
S posebnim dovoljenjem tajništva za komunalne 

zadeve ljudskega odbora mestne občine Jesenice 
smejo državni organi, ki upravljajo stanovanjske in 
poslovne prostore, zadruge In družbene organizacije, 
ki upravljajo lastne zgradbe, plačujejo pa za vse hiše 
prispevek le v skupnem znesku in vodijo sami evi- 
denco o predpisu in vplačilu prispevka za posamezne 
zgradbe, v določenih rokih (mesečno ali trimesečno) 
odvesti brez poprejšnje potrditve računov ves raz- 
položljivi del prispevka za .vzdrževanje hiš na svoj 
tekoči račun. ' 

Pristojni organ ljudskega odbora mora naknadno 
pregledati porabo teh sredstev v samem računovod- 
stvu upravitelja zgradb. 

7. člen 
Lastnikom zgradb, ki so po 1. novembru 1952 za- 

radi popravil stanovanjskih in poslovnih prostorov 
najeli pri državnem kreditnem podjetju posojilo in 
ga odplačujejo v dogovorjenh obrokih, sme tajništvo 

. za komunalne zadeve in gradnje ljudskega odbora 
mestne občine Jesenice po ustrezni poprejšnji doku- 
mentaciji dovoliti, da se razpoložljivi del vplačanih 
prispevkov iz sklada za vzdrževanje hiš porabi za 
kritje zapadlih anuitet, 

8. člen 
Tajništvo za komunalne zadeve in gradnje ljud- 

skega odbora mestne občine Jesenice sme ob priliki, 
ko posameznim lastnikom daje po obstoječih predi 
pisih naloge za obnovo oziroma večja popravila hii 
dovoliti uporabo določenega zneska tudi iz ostalih 
sredstev, s tem da se v določenem roku ta znesek po. 
ravna iz sredstev, ki pripadajo lastniku. 

9. «len 
Z denarno kaznijo do 2000 din se kaznuje za p». 

kršek, kdor sprejetih sredstev ne uporabi za dovo- 
ljena dela in v namene, določene s tem odlokom. 

10. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Urad- 

nem listu LRS<. 
Št I—1340/2 
Jesenice, dne 5. junija 1953. 

Predsednik LOMO{ 
Sfaks Dolinar 1. jt 

215. 
V noči od 27. do 28. julij 1941 se je začela v Kam- 

niku in njegovi neposredni okolici oborožena vstaja 
proti nemškemu okupatorju in domačim izdajalcem. 
V tej noči je bila ustanovljena kamniška partizanska, 
četa, med drugimi sabotažnimi akcijami je bil požgan 
tudi most čez Kamniško Bistrico na Duplici, v boju z 
nemško žandarmerijo pa sta padla dva borca. 

Glede na ta dejstva je na podlagi 23. člena za- 
kona o ljudskih odborih mest in mestnih občin in na 
predlog občinskega odbora Zveze borcev NOV v Kam- 
niku izdal ljudski odbor mestne občine Kamnik na 
6. seji dne 5. junija 1953 

ODLOK 
o razglasitvi sedemindvajsetega julija 

za občinski ljudski praznik mestne občine Kamnik 
1. člen 

Sedemindvajseti julij se razglaša za ljudski 
praznik mestne občine Kamnik, 

2. Člen 
Ta odlok  velja od  dneva  objave v  >Uradnem 

listu LRS«. 
Št. 854/53 
Kamnik, dne 5. junija 1953. 

Predsednik LOMOj 
Alfred Janko 1. r. 

216. 

Na podlagi uredbo o delitvi sklada za vzdrževa- 
nje hiš (Uradni list FLRJ, št. 12/53), drugega odstavka 
23. člena •••••• o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin (Uradni list LRS, št. 19/52) točke e) 3. člena 
in točke b) 8. člena temeljnega zakona o •••••!•• 
(Uradni list FLRJ, fšt. 46/51) izdaja ljudski odbor 
mestne občine Kranj na 7. redni seji dne 5. junija 
1953 

ODLOK 
o delitvi tn uporabi sredstev sklada 

za vzdrževanje hiš 

1. člen 
Sredstva sklada za vzdrževanje hiš, ki se obliku- 

jejo iz vplačanih prispevkov ha podlagi uredbe o »vi- 
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Sanju najemnin za stanovanjske in poslovne prostore 
(Uradni list FLRJ, št. 54/52), se delijo In uporabijo po 
določbah tega odloka. 

2. člen 
Sredstva sklada za vzdrževanje hiš se delijo: 
a) na del sredstev sklada, s katerimi razpolagajo 

lastnik» hiš in ga uporabljtjo za neposredno vzdrže- 
vanje hiš, od katerih so sredsfaee v sklad plačana; 

b) na del sredstev sklada, s katerimi razpolaga 
ljudski odbor mestne občine za vzdrževanje stano- 
vanjskih hiš na območju mestne občine. 

3. člen 
Pri hišah, od katerih mesečni prispevek v sklad 

za vzdrževanje hiš ne znaša več kot 500 dinarjev, se 
ves prispevek uporablja za neposredno vzdrževanje 
teh hiš. 

4. člen 
Pri stanovanjskih hišah, od katerih znaša mesečni 

prispevek več kot 500 dinarjev, se uporablja za ne- 
posredno vzdrževanje 75% prispevka, 25% pa je del 
sredstev sklada, s katerimi razpolaga ljudski odbor 
mestne občine. 

Ista delitev prispevka velja ne glede na višino 
mesečnega prispevka tudi za vse stanovanjske hiše 
splošnega ljudskega premoženja, zadružnih in druž- 
benih organizacij. 

5. čleD 
Razen v primerih iz 3. člena tega odloka se deli 

prispevek v sklad za vzdrževanje hiš od poslovnih 
prostorov takole: 

a) če je prispevek enak prispevku v mesecu 
marcu 1953 pripada lastniku bise za neposredno vzdr- 
ževanje 70% vplačanega prispevka, 30% pa gre v del 
sklada, a katerim razpolaga ljudski odbor mestne 
obïine; 

b) če je prispevek od nove najemnine večji od 
prispevka v  marcu   1953, se  razmerje iz poprejšnje 

• točke (70:30) spremeni tako, da se pri vsakem ID %• 
nem povečanju prispevka poveča za \% del sklada, s 
katerim razpolaga ljudski odbor, zmanjša pa za 1% 
del sklada za neposredno vzdrževanje. 

6. člen 
Sredstva za neposredno vzdrževanje hiš po tem 

odloku se smejo uporabljati le za večja popravila in 
obnovitvena dela, zlasti pa tale: 

1. zidarska dela: obnovitev fasad, stropov, nosil- 
cev, preklad, izolacije tal, poprava greznic, poniko- 
valnic, kanalizacije, obnovitev ograj, popravila bal- 
konov, dimnikov in streh; 

2. tesarska dela: naprava podov, obnovitev stro- 
pov, oslreija, stopnic, lesenih balkonov, naprava dr- 
varnic v hiši; 

3. mizarska dela: obnovitev oken in balkonskih 
vrat; 

4. krovska dela: prekrit je oziroma obnovitev 
krovov; 

5. kleparska dela: obnovitev žlebov, odtočnih 
cevi, obrobne pločevine, pločevine ob kapu, prekritje 
streh; 

6. ključavničarska dela: obnovitev mrež v tro- 
toarjih, popravila in obnovitev balkpnskih ograj, ob 
novitev snežnih držajev, obnovitev železnih rolet, 
vrat, ograj; 

7. pleskarska in slikarska dela: pleskanje oken 
v fasadi, balkonskih ograj, slikanje stopnišč, vež in 
hodnikov; 

8. steklarska dela: zasteklitev svetlobnih dvorišč 
ali streh; 

9. pečarska dela: novi štedilniki, nove peči; 
10. vse instalacijske naprave v zidu; 
11. obnovitvena dela  pri izložbah, poslovnih pro- 

storih in skladiščih. 
7. člen 

Lastnik hiše je dolžan opraviti predvsem tista 
popravila iz poprejšnjega člena, ki so za najemnike 
neizogibno potrebna. Ako jih lastnik noče opraviti, 
lahko tajništvo ^a gospodarstvo in komunalne zadeve 
na predlog prizadetih najemnikov odredi' izvršitev 
popravila v breme tistega dela sredstev sklada za 
neposredno vzdrževanje, ki so vplačana za to hišo. 

8. člen 
Lastniki, njihovi pooblaščenci, predstavniki Jn 

upravitelji zgiadb morajo zaradi uporabe dela sred- 
stev sklada za neposredno vzdrževanje predložiti ute- 
meljeno zahtevo. 

Zahteva se predloži tajništvu za gospodarstvo in 
komunalne zadeve ljudskega odbora mestne občine z 
vsemi izvirnimi računi, ki se nanašajo na zahtevo, po- 
datki o času izvrštve del, dobavi in vrsti materiala, 
za katera dela je material nabavljen, o vsoti vpla- 
čanih prispevkov, o višini najemnine in prispevku za 
poslovni prostor v mesecu marcu, naslov hiše, na 
katero se nanaša račun, in natančen upnikov naslov. 

Če je zahteva utemeljena, potrdi tajništvo za go- 
spodarstvo in komunalne zadeve izdane račune, nato 
pa jih vroči prosilcu, da jih predloži Narodni banki 
v izplačilo. 

9. 'člen 
Tajništvo za gospodarstvo in komunalne zadeve 

lahko dovoli upravi stanovanjskih hiš, podjetjem, za- 
družnim in družbenim organizacijam, da mesečno ali 
dvomesečno prenesejo ves svoj del sredstev sklada za 
neposredno vzdrževanje na svoj tekoči račun in da 
brez poprejšnjega pregleda račune za dela po 6. členu 
tega odloka plačujejo v breme svojega tekočega 
računa. 

To dovoljenje se jim lahko da samo s pogojem, 
če vodijo evidenco o najemninah in prispevkih za 
vsako posamezno hišo. Izplačila mora tajništvo za 
gospodarstvo in komunalne zadeve pregledati na- 
knadno. 

10. člen 
Tajništvo za gospodarstvo In komunalne zadeve 

lahko dovoli lastniku hiše, da poravna iz svojega 
razpoložljivega dela sredstev sklada za neposredno 
vzdrževanje zapadle anuitete za posojila, najeta po 
1. januarju 1952 pri državnem kreditnem podjetju, če 
so bik posojila porabljena za dela iz 6. člena tega 
odloka. * 

11. člen 
Z denarno kaznijo do 2.000 dinarjev se kaznuje, 

kdor prejetih sredstev iz dela sredstev sklada za 
neposredno vzdrževanje ne uporabi za dela oziroma 
nabavo materiala, našteta v 6. 'členu tega odloka. 

12. člen 
Ta odlok  velja   od   dneva   objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
Št. 2330/53 
Kranj, dne 6. junija 1953. 

-, Predsednik LO MO: 
' Vinko Hafner 1. r. 
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21?. 
Na podlagi prvega odstavka 23. člena zakona o 

ljudskih odborih mest In mestnih občin (Uradni list 
LRS. št. 19/52) in točke b) 8. člena temeljnega za- 
kona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46/51) izdaja 
ljudski odbor mestne občine Kranj na 7. redni seji 
dne 5. junija 1953 

ODLOK 
P obratovalnem  času  trgovinskih, obrtnih In gostin- 

skih obratov na območju mestne občine Kranj 

A. OBRATOVALNI ČAS 
L Ob delavnikih , 

Trgovinski obrati 
1. člen 

Trgovinski obrati so odprti, če v naslednjem ni 
drugače določeno, v zimskem času od ponedeljka 
do petka od 8. do 12. in od 14. do 18. ure, v poletnem 
času od ponedeljka do petka od 7. do 12. in od 15. 
do 18. ure, ob sobotah pa ne glede na letni čas od 
7. do 12, ure. Ob sobotah popoldne so trgovinski obrati 
zaprti, razen ene cvetličarne. 

Čas od 18. do 18.30 ure, ob sobotah pa od 12. do 
12.30 ure je namenjen notranjemu delu. 

2. člen 
Ob sobotah morajo biti odprti trije dežurni trgo- 

vinski obrati z živili in gospodinjskimi potrebščinami, 
in sicer po eden na območju Kranj center, Prlmskovo 
in Stražišče; odprti morajo biti od 7. do 12. in od 
14. do 17. ure. 

Dežurne obrate določi vnaprej tajništvo za gospo- 
darstvo in komunalne zadeve na predlog Trgovinske 
zbornice. 

3. člen 
Trgovinski obrati s svežim jn prekajenim mesom 

ter ribami (mesarije) so odprti v zimskem času od 
ponedeljka do petka od 7. do 12. In od 15. do 18. ure, 
ob sobotah in dnevih pred državno priznanimi praz- 
niki od 6. do 12. in od 14 do 18. ure. V poletnem času 
so odprti od ponedeljka do petka od 7. do 12. ure 
in od 14. do 17. ure, ob sobotah in dnevih pred dr- 
žavno priznanimi prazniki pa od 6. do 12. in od 14. 
do 18. ure. 

Prodajalne kruha so odprte ne glede na letni čas 
dnevno od 5.30 do 11. in od 13.30 do 19. ure. 

Prodajalne sadja in zelenjave so odprte ne glede 
na letni čas od 6.30 do 11. in od 14 do 18. ure. 

Slaščičarne-kavarne so odprte ne glede na letni 
Cas od 6. do 22. ure. 

Prodajalne mleka so odprte ne glede na letni čas 
od 6. do 10. ure. 

Prodajalne tobačnih izdelkov in časopisov (tra- 
fike) so odprte ne glede na letni čas od 7.30 do 11. 
in od 14. do 17. ure, dežurna trafika pa od 6. do 
18. ure. 

Pjrodajalne kuriva so odprte ne glede na letni 
Cas od 7. do 14. ure. 

4. člen 
Prodajni čas na tržnici in sejmišču je predpisan 

s tržnim oziroma sejmskim redom. 

Obrtni  obrati 
5. člen 

Brivski, frizerski in kozmetični obrati so odprti: 
v zimskem času od ponedeljka do petka od 8. do 12. 
in od 14. do 17.30 ure, ob sobotah pa od 7. do 12. in 

od 14. do 19.30 ure, v poletnem 'času od ponedeljka 
do petka od 8. do 12. in od 15. do 18.30 ure, ob sobo- 
tah pa od 8. do 12. in od 14. do 19.80 ure. 

Fotografski obrtni obrati so odprti ne glede na 
letni čas od 8. do 12. In od 14. do 18. ure. 

Vsi drugi obrtni obrati so odprti ne glede na letni 
čas od 7. do 12. in od 14. do 17. ure. 

6. člen 
Za prodajalne obrtnih obratov velja obratovalni 

čas ustreznih strok trgovinskih poslovalnic. 

Gostinski obrati 

7. člen 
Gostinski obrati so odprti ne glede na letni čas: 
a) hoteli in prenočišča, kolikor gre za oddajanje 

sob, časovno neomejeno; 
b) kavarne do 24. ure; 
c) restavracije in gostilne do 23. ure; 
d) bifeji — delikatese do 22. ure; ,   ( 
e) delavsko-uslužbenske restavracije In delavsko- 

uslužbenske menze le v času, ko se izdajajo redni 
obroki hrane. * 

8. člen 
Gostinski obrati ob železniški postaji, avtobusni 

postaji smejo obratovati pol ure pred in pol ure po 
prihodu oziroma odhodu vlakov in avtobusov, ne 
glede na obratovalni čas, ki je predpisan v 7. členu. 
Bifeji kinematografov in gledališč smejo obratovati 
pol ure pred pričetkom predstave in prenehajo ob 
zaključku zadnje predstave. 

9. člen 
Če nI drugače določeno, se smejo odpirati gostin- 

ski obrati ob 5. url, morajo pa se odpreti najkasneje 
ob 7. uri. 

10. Člen 
Osebje gostinskega obrata mora vsaj četrt ure 

pred časom zapiranja opozoriti goste na izpraznitev 
lokala. V tem času sme gostom postreči le s, toliko jedi 
in pijače, da bodo obratiob določeni uri izpraznjeni 
In zaprti. 

11. člen 
Dovoljene igre (balinanje, kegljanje in drugo) 

in vse vrste godbe na prostem se smejo igrati do 
22. ure. Ta omejitev ne velja, 'če so igre v zaprtih 
prostorih in se ne moti nočni mir. 

12. člen 
Dan tedenskega prostega dne za posamezne go- 

stinske obrate določi vnaprej tajništvo za gospodar- 
stvo in komunalne zadeve na predlog Gostinske zbor- 
nice. 

IL Ob nedeljah in praznikih 

13. člen 
Od nedeljah in državno priznanih praznikih mo- 

rajo biti odprti ne glede na letni čas tile obrati: 
a) prodajalne sadja in zelenjave od 8. do 11. ure» 
b). prodajalne mleka od 6. do ,9. ure, 
c) ena dežurna prodajalna kruha na območju 

Kranj center od 7. do 10. ure, 
č) slaščičarne-kavarne od.6. do 22. ure, 
d) dežurna trafika — samo ob nedeljah — od 7.30 

do 11. ure. 
14. člen 

Ob sobotah In dnevih pred državno priznanimi 
prazniki v poletnem času smejo biti odprte' kavarne 
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preko 24. are do 2. ure, godba pa sme igrati samo 
do 24. ure. 

B. SPLOŠNE DOLOČBE 
15. člen 

Določbe tega odloka se nanašajo na vse trgovin- 
ske, gostinske In obrtne obrate ne glede ne sektor 
lastništva. 

Dolo'čbe tega odloka ne veljajo: 
a) za industrijske obrate, 
b) za pogrebna podjetja, 
c) za žagarske obrate, 
č) za prevozniške obrate, 
d) za avtoservisne postaje, 
e) za bencinske črpalke, 
f) za poslovalnice »Putnikac, 
g) za dimnikarske obrate. 

16. člen 
Tajništvo za gospodarstvo In komunalne zadeve 

lahko na utemeljeno prošnjo spremeni obratovalni 
čas posameznim obratom v soglasju z ustrezno zbor- 
nico. 

17. člen 
Ob času, predpisanem za zapiranje obratov, se 

morajo zapreti vsi dohodi v poslovne prostore, ki so 
določeni za promet g strankami. Strankam, ki so ob 
zapiranju v poslovnih prostorih, je treba postreči. 

18. člen 
Obrati morajo biti odprti ves čas,- ki je pred- 

pisan. 
19. člen 

Poletni čas po tem odloku je čas od 1. maja do 
30. septembra, zimski pa od 1. oktobra do 30. aprila. 

C. KAZENSKE DOLOČBE 
20. 'člen 

Lastniki obratov in odgovorni upravniki in poslo- 
vodje, ki bi imeli proti predpisom tega odloka svoje 
obrate odprte izven časa, določenega za odpiranje in 
zapiranje obratov, ali pa imeli zaprte obrate v času, 
ki je po tem odloku predpisan za obratovanje, se- 
kaznujejo z denarno kaznijo do 2.000 dinarjev, prav 
tako pa za kršitev predpisov 11. in 14. člena o dovo- 
ljenem času za Igre in godbe. 

21. člen 
Ta odlok velja od dneva objave • >Uradnem 

listu LRS«, uporablja pa se od 1. junija 1953 dalje. 
Št. 2503/53 
Kranj, dne 6. junija 1953. 

Predsednik LO MO: 
Vinko Hafner 1, P. 

218. 
Da se zagotovi načrtna In enotna obnova vino- 

gradov in sadovnjakov izdaja mestni ljudski odbor 
Maribor na podlagi 23. in 118. Člena zakona o ljud- 
skih odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, 
št. 19-90/52) in V zvezi z 8. členom temeljnega zakona 
o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46-428/51) na VIII. 
skupM seji obeh zborov dne 14. maja 1953 

ODLOK 
o nadzorstvo nad obnovo vinogradov in sadovnjakov 

1. člen 
Vinogradi in sadovnjaki vseh sektorjev lastništva 

se moiejo na novo saditi in obnavljati samo na vino- 

gradniških položajih (legah) ozixoma na položajih, 
predvidenih za sadovnjake, v skladu z Izvršeno rajo- 
nizacijo, in sicer na podlagi idejnih načrtov, ki jih 
potrdi svet za gospodarstvo MLO Maribor. Kjer še ni 
opravljena rajonlzacija, določi te položaje svet za 
gospodarstvo. 

2. člen 
V ta namen se pri svetu za gospodarstvo MLO 

Maribor ustanovi posebna komisija za nadzorstvo nad 
obnovo vinogradov in sadovnjakov. 

Naloga te komisije je, da strokovno pregleda in 
revidira zasaditvene in obnovitvene programe ter 
idejne načrte in stavi ustrezne predloge svetu za 
gospodarstvo MLO Maribor. 

3. člen 
Pri obnovi vinogradov se smejo saditi samo tiste 

žlahtne vinske sorte na' ameriških podlagah, ki jih 
izbere komisija za obnovo za določeno vinogradniško 
proizvajalno področje. 

4. člen 
Pri obnovi sadovnjakov se smejo saditi samo tiste 

sadne vrste, ki jih določi komisija za obnovo v posa» 
meznih proizvajalnih področjih. 

5. člen 
Lastniki in koristniki zemljišč, ki nameravajo na 

novo saditi in obnavljati vinograde in sadovnjake, so 
dolžni to priglasiti najmanj eno leto prej svetu za 
gospodarstvo MLO Maribor, da se tako pravočasno 
pripravita program in idejni načrt, zagotovijo trsni 
in drevesni material ter morebiti potrebni krediti. 

6. člen 
Brž ko je nova zasaditev oziroma obnova vino- 

grada ali sadovnjaka gotova, je dolžan lastnik ozi- 
roma koristnlk zemljišča to priglasiti svetu za gospo- 
darstvo MLO Maribor; ta odredi, da kopisija za ob- 
novo izvedbo pregleda. 

7. člen 
Ti predpisi ne veljajo: 
a) za nestrnjene manjše nasade, pri katerih nI 

mogoča sodobna obdelava; 
b) za neposredne ohiinice In vrtove. 

8. člen 
Lastniki in koristniki zemljišč, ki kršijo določbe 

3., 4., 5. ali 7. člena tega odloka, se kaznujejo z de- 
narno kaznijo do 3.000 dinarjev za vsak primer. 

Za upravni kazenski postopek in izrekanje kazni 
je pristojen sodnik za prekrške MLO Maribor. 

9. člen 
Ta odlok velja od  dneva  objave v »Uradnem 

listu LRS<. 
St. 6244/1-53 
Maribor, dne 14, maja 1953. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledinek ]. r. 

219. 
Dne 29. oktobra. 1941 je bila v taborišču na Bre- 

zovi lebri iz članov novomeške skupine formirana 
novomeška partizanska četa, ki je takoj nato odšla po 
povelju. Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih 
čet v napad na nemško postojanko na Bučki. Vdor 
dolenjskih in Štajerskih partizanskih čet v nemško 
zasedbeno področje obsavakega pasu je organiziralo 



St. 20 — 25. VI. 1953 URADNI LIST Stragi 27Ï 

Glavno poveljstvo t namenom, da bi oviralo nasilno 
izseljevanje Slovencev v šlezijo. Izmed dolenjskih 
partizanskih čet je polnoštevilno sodelovala pri na- 
padu ravno novomeška 'četa. 

Formiranje prve novomeške partizanske cete in 
njen odhod v napad na nemško postojanko je bila 
prva večja vojaška akcija novomeških partizanov in 
bila znamenje za vse silnejšl upor Novega mesta in 
Dolenjske proti fašističnim in nacističnim osvajalcem. 

Zato ,je ljudski odbor mestne občine Novo mesto 
ua redni seji dne 26. maja 1953 na predlog mestnega 
odbora Zveze borcev Novo mesto z dne 12 maja 1953 
in na podlagi 1. odstavka 23. člena ter 2. točke 78. 
člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19-90/52) izdal 

ODLOK 
o razglasitvi 29. oktobra za občinski praznik 

mestne občine Novo meato 

1. člen 

29. oktober se razglaša za občinski praznik mestne 
občine Novo mesto 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
Št. 1076/1 53 
Novo mesto, dne 26. maja 1958. 

Predsednik LO MO: 
Alojz Ivanetič 1. r. 

220. 

Na podlagi 23. člena in 2. točke 78. člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin in v zvezi 
s 1. in 2. členom, uredbe Zveznega izvršnega sveta, R. p. 
št. 47 z dne 12. III. 1955, izdaja ljudski odbor mestne 
občine Ptuj 

ODLOK 
o delitvi sklada za vzdrževanje hiš 

1. člen 
Ljudski odbor mestne občine Ptuj odloča, da se 

sklad vplačanih sredstev za vzdrževanje hiš, iz kate 
rih ta sredstva izvirajo, razdeli tako, da se da "0?( 
vplačanih sredstev na razpolago pravnim lastnikom 
stanovanjskih zgradb, 30% vplačanih sredstev pa 
ljudskemu odboru mestne občine Ptuj za povečanje 
stanovanjskega sklada mesta Ptuja. 

Vsa sredstva, ki so vpjačana In izvirajo iz držav 
ulh zgradb, pripadajo Mestni komunalni ustanovi Ptuj 
za izključno vzdrževanje in graditev stanovanjskih htt 
po navodilih sveta za gospodarstvo ljudskega odbora 
mestne občine Ptuj. 

2..člen 
O uporabi in načinu Izplačila zneska, določenega 

v 1. členu, bo izdal svet za gospodarstvo ljudskega 
odbora mestne občine Ptuj posebno odredbo. 

3. člen 

Odlok začne veljati z dnem objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

št. T/l-43/4-53 
Ptuj, dne 23. aprila 1953. 

221. 

Da bi se zavarovalo ljudsko zdravje in že vna- 
prej storilo vse za preprečenje nalezljivih bolezni, 
da bi se zagotovilo mirno bivanje ljudi, preprečilo 
okuževanje javnih in zasebnih vodnih naprav, pre- 
prečilo množenje golazni in mrčesa ter da bi se sled- 
njič zavarovalo tudi dostojno estetsko lice mesta Ptu- 
ja, je ljudski odbor mestne občine Ptuj na podlagi 
23. člena in 2. točke 78. člena zakona o ljudskih odbo- 
rih mest in mestnih občin v zvezi s 3. in 8. členom 
temeljnega zakona o prekrških sprejel 

ODLOK 
o prepovedi reje domačih živali v mestu Ptuju 

1. člen 
V strnjenem delu mesta Ptuja je prepovedano go- 

jiti domače živali: prašiče, koze, ovce, kunce, perut- 
nino, govejo živino in konje. 

2. člen 
Pod določbe o prepovedi reje domačih živali spa- 

da območje: Cafova ulica do levega brega Drave, ob 
levem bregu Drave do ulice na Tratah, do sejmišča, 
Ormoška cesta, Masarykova cesta do vzhodnega dre- 
voreda—Ljutomerska—Srbski trg—Raičeva ulica—. 
Muzejski trg—Cafova ulica. 

8. člen 
Kdor želi v 2. členu tega odloka označenem pre- 

delu mesta še nadalje gojiti domače živali, mora ta- 
koj vložiti prošnjo na ljudski odbor mestne občine 
— svet za komunalne zadeve, ki bo po komisijski 
ugotovitvi izdal posamezna dovoljenja. Brez dovolje- 
nja LO MO Ptuj je v označenem delu mesta prepove- 
dano gojiti domaČe živali. 

4. člen 
V nestrnjenem delu mesta je reja domačih živali 

načeloma dovoljena. Iz sanitarno-higlensklh razlogov 
je za ureditev hlevov in drugih naprav za rejo doma- 
čih živali potrebno poprejšnje dovoljenje ljudskega 
odbora mestne občine Ptuj. 

5. 'člen 
Vsa sporna vprašanja rešuje svet za komunalne 

/.adeve ljudskega odbora mestne občine Ptuj. Vse pri- 
tožbe se rešujejo po upravnem postopku 205. členu 
zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin. 

6. člen 
Zaradi prekrška se z denarno kaznijo do 2000 din 

kaznuje: 
a) kdor v strnjenem delu mestne občine Ptuj brez 

dovoljenja LO MO goji domače živali; 
b) kdor v nestrnjenem delu mestne občine Ptuj 

ne uredi hlevov in drugih naprav za rejo domačin 
živali po poprejšnjem dovoljenju LO MO Ptuj. 

7. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 

nem listu LRS«. 
Št. 1/143/5-53 
Ptuj, dne 23. aprila 1953. 

Predsednik   LO MO: 
Janko Vogrtnec 1. », 

Predsednik LO MO: 
Janko Vogrlnec 1. r. 
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222. 

Na podlagi 23. člena m 2. točke 68 člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin ter v zvezi 
s 8. členom temeljnega zakona o prekrških je izdal 
ljudski odbor mestne občine škof ja Loka na seji dne 
2. septembra 1952 

ODLOK 
o tržnem in sejinskem redo 

I. Krajevna veljavnost 

1. člen 
Ta odlok velja za glavni trg in za sejme živine 

na območju mestne občine škofja Loka. 

•. Tržni in sejmski prostor 

2. člen 
Glavni trg je v škofji Loki. 
Sejmi z živino so v škofji Loki. 
Če ima prodajalec večjo količino pokvarljivega 

blaga, se sme dovoliti prodaja na določenih mestih in 
za določen čas tudi zunaj  tržnega  prostora. 

III. Blago, prodajalci, kupci 

3. člen 
Dovoljeno je prodajati vse vrste nepredelanih ali 

predelanih kmetijskih pridelkov, zdravilna zelišča, 
gozdne sadeže, ribe, divjačino in druge užitne gozdne 
živali ter izdelke domače, obrti. 

Drugega blaga ni dovoljeno prodajati, zlasti ne 
obrtniških izdelkov in rabljenih predmetov. 

ALkoffblnih pijač ni dovoljeno prodajati. 

4. člen 
Prodajati smejo: 
1. kmetijski proizvajalci svoje lastne kmetijske 

pridelke, 
2. nabiralci cvetlic, zdravilnih zelišč in gozdnih 

sadežev, 
3. proizvajalci predmetov domače obrti svoje 

lastne izdelke domače obrti, 
4. podjetja in zasebniki, ki imajo pravico trgo- 

vanja. 
5. člen 

Kupovati smejo samo posamezniki za lastne po- 
trebe in potrebe družine. 

Nakupovanje se sme dovoliti tudi drugim kupcem, 
n.T>r gostilnam, menzam ìD drugim. 

IV. Tržni In sejemski čas 

6. člen 
Tržni čas se prične vsak dan z ranim jutrom in 

traja do opoldne. Sejemski čas traja od ranega jutra 
do opoldne. 

V. Prodajna mesta 
7. člen 

Stalni prodajalci morejo z dovoljenjem postaviti 
na določenih mestih prodajne klopi. Blago se prodaja 
na prodajnih klopeh ali vozilih. 

Na tleh se blago ne sme prodajati, razen v nujnih 
primerih. V vsakem primeru pa so prodajalci dolžni 
vse na trg prineseno blago imeti naloženo naprodaj 
na vidnem mestu. 

Za uporabo prodajnega mesta plača prodajalec 
posebno pristojbino: stojnino. 

Prodajalec mora, kadar blago proda, zapustiti 
prodajno mesto, Čeprav še ni potekel tržni oziroma 
sejemski čas. 

VI. Mere 
8. člen 

Blago,.ki se ne prodaja na kose, temveč se meri, 
je dovoljeno prodajati le na kilograme, litre in metre 
oziroma višje alj nižje enote teh mer. 

Uporabljati se smejo samo po veljavnih predpisih 
uradno preizkušene in potrjene merilne priprave, -kot 
so: uteži, tehtnice, votle mere in metri. 

Na kupčevo zahtevo mora prodajalec blago od- 
meriti s predpisanimi  merili. 

VIL Varstvo čistoče in zdravja 

9. člen 
Vsi obiskovalci trga in sejmišča morajo "Skrbeti 

za snago in ravnati z živili tako, da ni ogroženo 
zdravje ljudi. 

Psov uj dovoljeno voditi po trgu in sejmišču. 
Pijanim in nalezljivo bolnim osebam dostop na 

trg in sejmišče ni dovoljen. 

10. člen 
Osebe, ki prodajajo živila, morajo biti čiste in 

snažno oblečene. 
Živila morajo bi'1 pristna, zdrava, nepokvarjena 

in čista 
Živila morajo biti v čistih posodah, 
Živil ni dovoljeno«otipavati in pokušati. 
Pokvarjeno blago se ne sme zadrževali na trgu, 

temveč se mora s trga takoj odstraniti. 

VIII. Prekrški in kazni 

11. člen 
Kršilci drugega in tretjega odstavka 3. člena ter 

4-, 5., 7., 8., 9. in 10. člena glede prodaje, kupovanja 
in prometa na tržnem prostoru se kaznujejo z denarno 
kaznijo do 2000 din, če za kršitve ni po drugih pred- 
pisih zagrožena sirožja kazen. 

IX. Tržne in sejinske pristojbine 

t2. člen 
Za uporabo tržnega oziroma sejmskega prostora 

in naprav plačajo prodajalci tržnemu nadzorniku tele 
pristojbine: 

1. od vsake posode, košare po 10 din, toda pri 
večji prodajni vrednosti predmeta (n. pr. med, mast), 
čeprav le v eni posodi, do 100 din; 

2. od cele klopi 60 din; 
3. od ročnega vozila po 50 din; 
4. od voza 100 din; 
5. od živali: od oddojkov in drobnice po 30 din, 

od konj, govedi in prašičev po 100 din. 
Stojnino mora plačati koristnlk takoj, ko zasede 

prostor. 
X. Končne določbe 

13. člen 
Ta odlok začne veljati po preteku 8 dni po objavi 

v »Uradnem listu LRS« • 
Št. 1260/52 
škofja Loka, dne 8. junija t953. 

Predsednik LO MO: 
Ivan Brodar I. r. 

Izdaja  .Uradni  list  LRS.   -   Direktor  In odgovorni  urednik: dr   Rastko Moinlk tisk*   Iskarna .Toneta Tomalća« -  vsi 
v LJubljani  - Naročnina; letno 720 din - Posamezne Številka: 8 din do 8 stram vsake mdaljnje 4 strani 4 din vec, pr 
Doäti  8 din  veû —   Uredništvo  •  uprava:  LJubljana,   Erjavčeva ulica IIa.  poätnJ predal 336 — Telefon uprave 23-579 

Čekovni raCun: 60t-»T«-157 
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URADNI LIST 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto IX V ••••, dne 2 julija 1953 Številka 21 
VSEBINA: 

72. •••• Ljudske  skupštine LRS o potrditvi  uredb  vlade 
LRS in Izvršnega sveta Ljudske skupščine LBS. 

73. Odlok o spremembi povprečnih stopenj  akumulacije In 
družbenih skladov za steklarne. ^ 

74. Odredba o spremembi In dopolnitvi odločbe o opravlja- 
nju pomočniških izpitov v vzgojnih zavodih. 

75. obvezna  razlaga 2.  člena zakona  o  agrarni  reformi In 
kolonizaciji  v LRS. 

— Zapisnik l. seje IV. izrednega zasedanja Ljudske skup-       229 
scine LRS. 

— Zapisnik 2.  seje IV. Izrednega zasedanja Ljudske skup- 
ščine LRS. 

— Zapisnik 1. seje V. rednega zasedanja Ljudske skupščine 
LRS. 

— Zapisnik 2. seje V. rednega zasedanja Ljudske skupščine 
LRS. 1 

225. Odlok o dajanju poslovnih prostorov v najem na območju 
okraja Ljubljana okolica. 

226. Odlok o delitvi sklada za vzdrževanje hli v okraju Slo- 
venj Gradec. 

227. Odlok o visini  dnevnic za  službena potovanja v mejah 
okraja Slovenj Gradec. 

228. Odlok o spremembah  la  dopolnitvah  odloka  o javnem 
redu in miru v območju okraja Šoštanj. 
Odlok o obratovalnem času gospodarskih podjetij v okra- 
ju Šoštanj. 

230. Odlok o dajanju poslovnih prostorov v najem v območju 
mestne občine Kranj. 

231. Odlok o delitvi sklada za vzdrževanje hli v mestni ob- 
čini Postojna. 

232. Odlok o razpisu nadomestnih volitev y naseljih Gabrlje 
in Dolje v mestni občini Tolmin. 

Odloki ljudskih odborov: 
223. odlok o delitvi sredstev sklada za vzdrževanje hli In o 

postopku za črpanje to uporabo teh.sredstev v okraju 
^-^CrnomelJ. 
224yOdlok o ureditvi pokopališč v okraju Gorica. 

233. Odlok o delitvi sredstev • sklada za vzdrževanje h« la 
postopku za črpanje in uporabo teh sredstev v mestni 
občini Trbovlje. 

234. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti 2 v 
občini Žirovnica. 

72. 

ODLOK 
Ljudske    skupščine    Ljudske    republike    Slovenije 
o potrditvi   uredb   vlade  LRS   in   Izvršnega   sveta 

Ljudske skupščine LRS 

Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije 
je na 2. seji V. rednega zasedanja drugega sklica 
sprejela odlok, ki se glasi': 

I. Potrdi se uredba z dne 26. januarja 1953, št. II. 
107/1-53, o spremembah in dopolnitvah uredbe o usta- 
novitvi sklada za obnovo gozdov (Uradni list LRS, 
Št. 2-9/53), ki jo je izdala vlada LRS na podlagi 
1. člena zakona o pooblastilu vladi LRS za izdajanje 
uredb na področju narodnega gospodarstva. 

II. Potrdijo se uredbe, ki jih je izdal Izvršni svet 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije na 
podlagi 1. točke 20. 'člena zakona za izvršitev ustav- 
nega zakona o temeljih družben« in • politične ure- 
ditve in o organih oblasti Ljudske republike Slove- 
nije v pasu od 50. januarja 1953 do 18. junija 1953, 
in sicer: 

1. uredba z dne 28. marca 1953, št. U 27/53, o 
ustanovitvi in vodenju registra stalnega prebivalstva 
(uradni list LRS, št. 9-34/53); 

2. uredba z dne 28. marca 1953, št. U 26/53, o 
spremembi uredbe o Izbrisu zastavne pravice' za 
stare terjatve (Uradni list LRS, št. 9-35/53);     • 

3. uredba z dne 7. aprila 1953, št. U 30/53, o po- 
deljevanju denarnih podpor žrtvam fašističnega na- 
silja in njihovim družinam (Uradni list LRS, št. 
11-39/53); 

4. uredba z dne 7. aprila 1953, št. U 31/53, o spre- 
membi uredbe o dela prostih dnevih v Ljudski repu- 
bliki Sloveniji (Uradni list LÉS/št. 11-40/53); 

5. uredba z dne 7. aprila 1953, št. U 28/53, o obra- 
tovanju žag veneciank (Uradni list LRS, št 11-41/53); 

6. uredba z dne 6. maja 1953, št. U 29/53, o za- 
časni pomoči vojaškim vojnim invalidom Iz 8. točke 
XIV. priloge k mirovni pogodbi z Italijo (Uradni list 
LRS, št. 14-53/55); 

7. uredba z dne 26. maja 1953, št. U 42/53, o za- 
časnih organih upravljanja v zdravstvenih zavodih 
s samostojnim finansiranjem (Uradni list LRS, št, 
17-58/53). 

Št. LS 112/1-53 
Ljubljana, dne 30. junija 1953. 

Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije 

Tajnik: Predsednik: 
Inž. Pavle 2aucer L r. Dr. Ferdo Kozak I. r. 

73. U 

Na podlagi 3. točke 20. člena zakona za izvršitev 
ustavnega zakona o temeljih družbene in politične 
ureditve in o organih oblasti Ljudske republike Slo- 
venije izdaja Izvršni svet ljudske skupščine Ljud- 
ske republike Slovenije 

ODLOK 
o spremembi povprečnih stopenj akumulacije 

in družbenih skladov za steklarne 

Y 1. poglavju II. dela zakona o družbenem planu 
Ljudske republike Slovenije za leto 1953 določene 
povprečne' stopnje akumulacije in družbenih skladov, 
se spremenijo od 1. julija 1953 tako, da znašajo: 
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Stroka 116/Proisrvodnja, oplemenitenje  In  predelava 
nekovinskih rudnin 

Povprečna stopnja 

prej sedaj 
Steklarne 413 326 

• 
Državni sekretariat za gospodarstvo se pooblašča, 

da izvede ta odlok. 
Ift 

Ta odlok  velja  z dnem   objave  v   »Uradnem 
listu LRS«. 

Št. U-41/2-53 C 
Ljubljana, dne 26. junija 1953. 

Izvrsni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r, 

?4. 

Na podlagi 8. člena pravilnika o opravljanju 
pomočniških izpitov (Uradni list LRS, št. 41-194/51) 
v zvezi z drugim odstavkom 13. člena zakona za izvr- 
iitev ustavnega zakona o temeljih družbene in poli- 
tične ureditve in o organih oblasti Ljudske repu- 
blike Slovenije izdaja državni sekretar za gospodar- 
stvo v sporazumu s Svetom za prosveto in kulturo 
LRS 

ODREDBO 
o spremembi In dopolnitvi odločbe o opravljanju 

pomočniških izpitov v vzgojnih zavodih 

1. Odločba o opravljanju pomočniških izpitov v 
vzgojnih zavodih (Uradni list LRS, št. 33-202/52) se 
spremeni in dopolni v  točki l.c)  tako, da se glasi: 

>c) v Državnem deškem vzgajališču Gradac pri 
Črnomlju — iz čevljarstva (izdelovanja gornjih de- 
lov), krojaštva moških oblek in iz mizarstva«. 

2. Ta odredba velja od dneva objave v urad- 
nem listu LRS<. 

Št. 1/1-570/2-53 
Ljubljana, dne 5. junija 1933. 

Nadomešča  državnega sekretarja 
za gospodarstvo podsekretar: 

Mara Dermastia L r. 
, Predsednik 

za prosveto  in kulturo LRS: 
Dr. Anton MeHk L r. 

75. 

Na podlagi 1. odstavka 68. 'Siena ustavnega za- 
kona daje Komisija za razlago zakonov Ljudske skup- 
ščine LRS na predlog Izvršnega sveta 

OBVEZNO  RAZLAGO 
2. člena  zakona o agrarni  reformi  in kolonizaciji 

v Ljudski republiki Sloveniji 
Zakon o agrarni reformi in koloniaaciji v Ljud- 

ski republiki Sloveniji določa v 2. členu, da postane 
dodeljena zemlja last gospodarstva, kateremu je do- 
deljena in da se vpiše lastninska pravica v zemljiški 
knjigi na vse člane gospodarstva, tako da imajo vsi 
enake »lastninske pravice, 

To določbo je treba razumeti tako, da se dode- 
ljena agrarna zemlja vknjiži v zemljiško knjigo na 
ime obeh zakoncev kot njuno skupno premoženje po 
nedoločenih deležih, če je v gospodarstvo vključena 
samo ena družina. Kjer je v skupnem gospodarstvu 
vključenih več družin, se dodeljena zemlja vpiše na 
vse zakonce v skupnem gospodarstvu vključenih 
družin. 

Št. 15 
Ljubljana, dne 26. junija 1953. 

Komisija za razlago zakonov 
Ljudske republike Slovenije 

Tajnik: Predsednik: 
Dr. Miha Potočnik, 1. r. Dr.Heli Modic 1. T. 

ljudski poslanec. ljudski poslanec. 

ZAPISNIK 
i. seje IV. izrednega zasedanja Ljudske skupščine 

LRS — drugega sklica dne 14. marca 1953 

Predsedoval: dr. Ferdo   Kozak,   predsednik, 
Tajnik: Inž. Pavle   ŽauceT. 
Predsednik Ljudske skupščine LRS prične ob 

10.15 uri 1. sejo IV. izrednega zasedanja s 'čitanjem 
odloka Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS o skli- 
canju Ljudske skupščine LRS k IV. izrednemu zase- 
danju, določi, da bo zapisnik 1. seje vodil tajnik 
inž. Pavle žaucer ter objavi, da je skupščina spre- 
jela tele predloge: 

1. Predsednik Izvršnega sveta Ljudske skupščine 
LRS je poslal skupščini v razpravo in sklepanje 
predlog zakona o volitvah ljudskih poslancev za 
Ljudsko skupščino Ljudske republike Slovenije (Repu- 
bliški zbor in Zbor proizvajalcev). — Ta zakonski 
predlog je bil dostavljen zakonodajnemu odboru, ki 
je o njem razpravljal in sklepal ter poslal skupščini 
svoje poročilo. Zakonski predlog je z obrazložitvijo 
in poročilom razdeljen ljudskim poslancem. 

2. Državni sekretar za pravosodno upravo LRS 
predlaga skupščini razrešitev sodnika Vrhovnega so- 
dišča LRS Pavla Marca ter imenovanje Albina Torel- 
lija in Alojza Hartmana za sodnike Vrhovnega so- 
dišča LRS. Hkrati predlaga državni sekretar za pravo- 
sodno upravo razrešitev sodnika Vrhovnega sodišča 
LRS Lojzeta Piškurja in Imenovanje za sodnika Vr- 
hovnega sodišča LRS Jakoba Sveta. 

3. Posebna komisija Ljudske skupščine LRS za 
proučitev obrtnega vprašanja, ki je bila izvoljena 
na 1. seji III. rednega zasedanja Ljudske skupščine, 
je predložila skupščini svoje poročilo. 

Vse to pride na dnevni red, če tako sklene skup- 
ščina. 

Nato je skupščina odobrila zaprošeni dopust 
ljudskim poslancem: Borisu Kidriču, Jelki Vrhovšek, 
Tonetu Tomanu, Rudolfu Hriberniku, Francu Car- 
llju, Stanetu Semiču, Ladu Kozaku, Jožetu Primožiču, 
Tončki DernikoviČ in Cvetki Vodopivec, ker so bolni 
ter Edvardu Kardelju, Božidarju Lavriču, Milanu 
Venišniku, Jerneju Brolihu in Salku Hukiču, ker so 
službeno nujno zadržani. 

Prehod na dnevni red. 
'  Glede na  uvodoma  objavljena  sporočila, "pred- 

laga predsednik talé dnevni red: 
1. Razprava in sklepanje o predlogu zakona o 

volitvah ljudskih poslancev za Ljudsko skupščino 
LRS {RepjiMtóki zbor in Zbor proizvajalcev). 
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2. Poročilo posebne komisije Liudske skupščine 
LRS za  proučitev  obrtnega   vprašanja. 

3. Razrešitev uekaterih sodnikov Vrhovnega so- 
dišča LRS in postavitev novih sodnikov Vrhovnega 
sodišča LRS. 

K predlogu dnevnega redu predlaga v imenu 
Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS njegov pod- . 
predsednik dr. Marijan Brecelj, da bi skupščina od- 
godila razpravo o volilnem zakonu, ker je Zvezni 
izvršni svet mnenja, da je datum za volitve konec- 
maja neprimeren in to zato, ker še niso v celoti izvr- 
šene vse priprave za volitve, predvsem pa zato, ker 
za volilni sistem, ki ga uvaja naš novi ustavni zakon, 
obstojajo Se spreminjevalni predlogi. 

Skupščina je predlog dr. Marijana Breclja so- 
glasno sprejela. 

Nato je skupščina sprejela tale dnevni red: 
1. Poročilo posebne komisije Ljudske skupščine 

LRS za proučitev obrtnega vprašanja. 
2. Razrešitev nekaterih sodnikov Vrhovnega so- 

dišča LRS in postavitev novih sodnikov Vrhovnega 
sodišča LRS. 

Pri prvi točki dnevnega reda je skupščina so- 
glasno sprejela poročilo posebne komisije Ljudske 
skupščine LRS za proučitev obrtnega vprašanja. Po- 
ročilo je prečitala Angela Boštjančič, poročevalec 
posebne komisije. 

Pri drugi točki dnevnega reda je skupščina, na 
predlog državnega sekretarja za pravosodno upravo 
LRS, razrešila dolžnosti sodnika Vrhovnega sodišča 
LRS Lojzeta Piškurja, ker ga je Izvršni svet Ljud- 
ske skupščine LRS na seji dne 11. marca 1953 izvolil 
za predsednika Sveta za ljudsko zdravstvo in socialno 
politiko LRS in imenovala za sodnika Vrhovnega 
sodišča LRS dr. Jakoba Sveta. 

Prav tako je skupščina razrešila dolžnosti sod- 
nika Vrhovnega -sodis'ïa LRS ' Pavla Marca, ker je 
bil izvoljen za izrednega profesorja na Ekonomski 
fakulteti v Ljubljani in imenovala za sodnike Vrhov- 
nega sodišča LRS AJbina Torellija, dosedanjega svet- 
nika pri Sekretariatu za zakonodajne zadeve Izvrš- 
nega sveta Ljudske skupščine LRS, in Alojza Hart- 
mana, dosedanjega direktorja Zavoda za socialno za- 
varovanje LRS. 

Obrazložitev predloga državnega sekretarja za 
pravosodno upravo LRS je dal ljudski poslanec in 
predsednik Vrhovnega sodišča LRS dr. France Ho- 
čevar. 

Ker je bil s lem dnevnj red 1. seje izčrpan, za- 
ključi predsednik 1. sejo IV. Izrednega zasedanja in 
objavi, da bo 2. seja sklicana pismeno. ' 

št. LS 92/1-53 
Ljubljanav dne 14. marc« 1953. 

Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije 
Tajnik: Predsednik: 

Inž. Pavle žaucer 1. r. ' Dr. Ferdo Kozak 1. r. 

ZAPISNIK 
2. seje IV. izrednega zasedanja Ljudske skupščine 

LRS — drugega sklica dne 29. junija 1953 
Predsedoval:  dr. Ferdo   Kozak,   predsednik, 
Tajnik: Edo  MavTlč. 
Predsednik Ljudske skupščine LRS prične ob 

16,20 url drugo sejo IV. izrednega zasedanja Ljudske 
skupščine LRS, določi, da bo zapisnik druge seje 
vodil tajnik Edo Mavric in prosi tajnika inž. Pavleta 

2aucerja, da prečita zapisnik prve seje IV. izrednega 
zasedanja, katerega skupščina soglasno odobri, nakar 
e zapisnik podpiše. 

Po komemorativnem govoru predsednika Ljudske 
skupščine o smrti Borisa Kidriča je skupščina z em> 
minutnim molkom počastila njegov spomin. 

Ker je s smrtjo Borisa Kidriča, ljudskega po- 
slanca izpraznjeno mesto poslanca Ljudske skup- 
ščine LRS, je skupščina, na predlog mandatno-imu- 
nitetnega odbora imenovala Stanka Kuntu, delavca iz 
Maribora za ljudskega poslanca Ljudske skupščine 
LRS. Stanko Kuntu je bil namestnik Borisa Kidriča 
v XVIII. volilnem okraju Maribor mesto v 159. vo- 
lilni enoti. 

Nato je skupščina odobrila dopust ljudskim po- 
slancem: Alojziju Založniku, Jožetu Hribarju, To- 
netu Dolinšku, Jožetu Zemljaku, Albertu Jakopiču, 
Milku Goršiču, Sergeju Kraigherju, Lidiji šentjurc, 
Mihi Marinku, Edvardu Kardelju, Danilu Vojski in 
Francu Carlu. 

S tem je bila 2. seja in IV. izredno zasedanje 
Ljudske skupščine LRS zaključeno. Skupščina je 
pooblastila, da zapisnik te seje podpišeta predsednik 
in tajnik. 

St. LS 95/1-53 
Ljubljana, dne 29. junija 1953. 

Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije 
Tajnik: Predsednik: 

Edo Mavric 1. r. Dr. Ferdo Kozak 1. r. 

ZAPISNIK 
1. seje V. rednega zasedanja Ljudske skupščine LRS 

— drugega sklica dne 29. junija 1953 
Predsedoval:  dr. Ferdo   Kozak,   predsednik, 
Tajnik: Marija   Fi fol t. 
Predsednik Ljudske skupščine (LRS prične ob 

16,35 uri 1. sejo V. rednega zasedanja s čitanjem 
odloka Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS o 
sklicanju Ljudske skupščine LRS k V. rednemu zase- 
danju in določi, da bo zapisnik 1. seje vodila tajnica 
Marija Fifolt. 

Nato je skupščina na predlog predsednika odo- 
brila zaprošeni dopust ljudskim poslancem: Alojziju 
Založniku, Jožetu Hribarju, Tonetu Dolinšku, Jožetu 
Zemljaku, Albertu Jakopiču, Milku Goršiču, Sergeju 
Kraigherju, Lidiji šentjurc, Mihi Marinku, Edvardu 
Kardelju, Danilu Vojski in Francu Carlu. 

Pred prehodom na dnevni red je skupSčina, na 
predlog mandatno-imunitetnega odbora odobrila za- 
četek kazenskega postopka proti ljudskemu poslancu 
Francu češnovarju. Jenčič Hubert iz Nove Gorice 
je vložil pri Okrajnem sodišču v Gorioi zasebno 
kazensko tožbo zaradi obrekovanja po členu 169/1 
k. z. proti imenovanemu ljudskemu poslancu. — Nato 
je skupščina odobrila poročilo odbora «a prošnje in 
pritožbe in administrativnega odbora o delu teh od- 
borov v času med IV. in V. rednim zasedanjem. — 
Poročevalec odbora za prošnje in pritožbe je bil 
ljudski poslanec France Cerne. 

Nato objavi predsednik, da je- skupščina spre- 
jela tele predloge: 

Izvršni svet Ljudske skupščine LRS je dostavil 
skupščini v razpravo in sklepanje tele zakonske 
predloge: 
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1. predlog zakona o ustanovitvi sklada Borisa 
Kidriča, 

2. predlog zakona o odpravi viničarskih in po- 
dobnih razmerij, 

3. predlog zakona o spremembah In dopolnitvah 
zakona o gozdovih, 
•      4. predlog •••••• o vodnogospodarskih  skladih. 

Vsi navedeni zakonski predlogi so bili dostav- 
ljeni zakonodajnemu odboru Ljudske skupščine LRS, 
ki je o njih razpravljal In sklepal ter dostavil skup- 
ščini svoja poročila. 

Navedeni zakonski predlogi so z obrazložitvami In 
poročili razmnoženi in razdeljeni ljudskim poslan- 
cem. 

Podpredsednik Izvršnega sveta Ljudske skup- 
ščine LRS dr. Marijan Breceij je v imenu Izvršnega , 
sveta dostavil skupščini sporočilo, da je Izvršni svet 
Ljudske skupščine LRS na seji dne 26. junija 1933 
na predlog odbora za gospodarstvo sklenil, da za- 
časno umakne predlog zakona o vodnogospodarskih 
skladih, ker se je pokazala potreba, da se vsi pro- 
blemi v zvezi z izdajo tega zakona podrobneje pro- 
uče in spravijo v sklad s splošnim finančnim si- 
stemom. 

Izvršni svet Ljudske skupščine LRS je dostavil 
skupščini T potrditev uredbe, ki sta jih izdala vlada 
LRS na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vlade 
LRS za Izdajanje uredb na področju narodnega go- 
spodarstva in Izvršni svet Ljudske skupščine LRS 
na podlagi 1. točke 20. člena zakona za izvršitev 
ustavnega zakona. 

V imenu' skupine ljudskih poslance" predlaga 
dr. Marijan Breceij, da pride na dnevni red tudi iz- 
volitev treh novih članov • Izvršni svet Ljudske 
skupščine LRS. 

Glede na navedena sporočila predlaga predsednik 
iale dnevni red: 

1. razprava in sklepanje o predlogu zakona o 
ustanovitvi sklada Borisa Kidriča, 

2. razprava in sklepanje o predlogu zakona o od- 
pravi viničarskih in podobnih razmerij, 

3. razprava in sklepanje o predlogu zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih, 

4. izvolitev treh novih članov v Izvršni svet 
Ljudske skupščine LRS, 

5. potrditev uredb, ki sta jih Izdala vlada LRS 
in Izvršni svet Ljudske skupščine LRS na področju 
aarodnega gospodarstva. "* 

Predloženi dnevni red je bil soglasno sprejet. 
Pri prvi točki dnevnega reda — razprava in skle- 

panje o predlogu zakona o ustanovitvi sklada Borisa 
Kidriča — je skupščina, po poročilu poročevalca 
zakonodajnega odbora dr. Franceta Hočevarja in 
govoru podpredsednika Izvršnega sveta Ljudske skup- 
ščine LRS dr. Marijana Breclja, predloženi zakonski 
predlog »oglasno sprejela. — Predsednik objavi, da 
bo sprejeti zakonski predlog v smislu ustavnega za- 
kona in zakona za izvršitev ustavnega zakona do- 
stavljen T razglasitev Izvršnemu svetu Ljudske skup- 
ščine LRS, 

Nato preide predsednik k 2. točki dnevnega reda, 
t j. na1 razpravo in sklepanje o predlogu zakona o 
odpravi viničarskih in podobnih razmerij. Poročilo 
zakonodajnega odbora je prečital poročevalec Albin 
Yipotnik, nakar je podal ekspoze o predloženem 
zakonskem predlogu član Izvršnega sveta Janez 
JIribar, . 

Po govoru ljudskega poslanca Antona Ingoliča, 
ki je govoril >za<, je predsednik zaključil 1. sejo 
V. rednega zasedanja In je objavil, de bo 2. seja 
V. rednega zasedanja jutri, t j. 30. jun'ja ob 8 uri 
z nadaljevanjem na prvi seji sprejetega dnevnega 
reda. 

Prva seja je bila zaključena ob 17.50 uri. 
Št. LS 110/1-53 
Ljubljana, dne 29. junija 1953. 

Ljudska skupščina Ljudske republike  Slovenije 
Tajnik: Predsednik: 

Marija Fllolt 1. r. Dr. Ferdo Kozak 1. u 

ZAPISNIK 
2. seje V. rednega zasedanja Ljudske skupščine LRS 

— drugega sklica dne 30. junija 1933 

Predsedoval: dr. Ferdo   Kozak,   predsednik, 
Tajnik: inž. Pavle   Žaucer. 
Predsednik Ljudske skupščine LRS prične ob 

8.20 uri 2. sejo V. rednega zasedanja Ljudske skup- 
ščine LRS, določi, da bo zapisnik 2. seje vodil taj- 
nik inž. Pavle Žaucer in prosi tajnico Marijo Fifolt, 
da prečita zapisnik 1. seje V. rednega zasedanja. 

Po prečitanju zapisnika se prijavi k besedi ljud- 
ski poslanec Martin Greif, ki predlaga, da se sklep 
včerajšnje seje, da se odobri kazenski postopek proti 
ljudskemu poslancu Francu Češnovarju razveljavi 
zaradi nezadostne obrazložitve In da se zadeva vrne 
mandatno-imunitetnemu odboru v ponovni pretres in 
da mandatno-imunitetni odbor na prihodnjem zase- 
danju Ljudske skupščine stavi  ustrezen predlog. 

Skupščina je predlog Martina Greifa soglasno 
odobrila. 

Ker ni bilo k zapisniku nobene pripombe, se za- 
pisnik odobri in podpiše. 

Prehod na dnevni red, t. j. k nadaljevanju na 
1. seji sprejetega dnevnega reda. V nadaljevanju 
razprave o predlogu zakona o viničarskih in podobnih 
razmerjih so govorili tile ljudski poslane — vsi >•&<: 
Stefan Joha, Ivan Bratko, Angela Serdinšek, Mirko 
Remec In Edo Zorko. 

Nato je skupščina soglasno sprejela predloženi 
zakonski predlog o viničarskih in podobnih razmerjih 
in predsednik objavi, da bo po določbah ustavnega 
zakona In zakona za izvršitev ustavnega zakona do- 
stavljen Izvršnemu svetu Ljudske skupščine LRS v. 
razglasitev. 

Pri tretji točki dnevnega reda — Tazprava In 
«klepanje o predlogu zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o gozdovih — je po poročilu poro- 
čevalca zakonodajnega odbora Ivana štucina podal 
ekspoze o predloženem zakonskem piedlogu član 
Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS Viktor 
Avbelj. 

Po ekspozeju odredi predsednik ob 945 url 
15 minutni odmor. 

Ob 10.25 uri se seja nadaljuje. 
V razpravi o predlogu zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o gozdovih so govorili tile ljud- 
ski poslanci: Matevž Hace, inž. Pavle žaucer, Franc 
Skok, Ivan Kurinčič, Jaka Avšič in Ivan Šiftar — vsi 
>zac, nakar je skupščina predloženi zakonski predlog 
»oglasno sprejela in predsednik objarli da bo do- 



Št. 21 — 2. VIL 1953 URADNI 1• Stran 381 

stavljen Izvršnemu svetu Ljudske skupščine LRS v 
razglasitev. 

Pri četrti točki dnevnega reda — izvolitev treh 
novih članov v Izvršni svet Ljudske skupščine LRS 
— je predsednik skupščine prečital piedlog, ki ga 
je vložil v imenu skupine ljudskih poslancev dr. Ma- 
rijan Brecelj za izvolitev treh članov v Izvršni svet 
in sicer Franceta Klmovća, Janeza Vipotnika in Bo- 
risa Kocijančiča. 

Nato je dr. Marijan Brecelj obrazložil navedeni 
predlog, nakar je skupščina soglasno izvolila v Iz- 
vršni svet Ljudske skupščine LRS Franceta Kimovca, 
Janeza Vipotnika in Borisa Kocijančiča. 

V zadnji točki dnevnega reda je skupščina so- 
glasno potrdila uredbe, ki sta jih izdala vlada LRS 

in Izvršni svet Ljudske skupščine LRS na področja 
narodnega gospodarstva. 

Po končanem dnevnem redu je član Izvršnega 
sveta Zoran Polič obrazložil, zakaj je Izvršni svet 
Ljudske skupščine LRS začasno umaknil predlog za- 
kona o vodnogospodarskih skladih. 

S tem je bila 2. seja in V. redno zasedanje Ljud- 
ske skupščine zaključeno. Skupščina je pooblastila 
predsednika in tajnika, da podpišeta zapisnik te seje. 

št. LS 113/1-53 
Ljubljana,-dne 30. junija 1953. 

Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije 
Tajnik: Predsednik: 

Inž. Pavle žaucer 1. r. Dr. Ferdo Kozak L r. 

Odloki ljudskih odborov 
223, 

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 15. člena 
in drugega odstavka 64. Člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih ter v zvezi š 1. in 2. členom uredbe 
o delitvi sklada za vzdrževanje hiš (Uradni list FLRJ, 
št 12-68/53) sta okrajni zbor in zbor proizvajalcev 
okrajnega ljudskega odbora Črnomelj na 4. seji dne 
10. junija 1953 izdala 

ODLOK 
o delitvi sredstev sklada za vzdrževanje hiš 

in o postopku  za  črpanje in  uporabo  teh  sredstev 

1. člen ; ,   . 
V okraju Črnomelj se delijo in uporabljajo sred- 

stva skladov za vzdrževanje hiš samo po predpisih 
tega  odloka. 

2. -Člen 
Od sredstev, vplačanih v sklad za vzdrževanje 

hiš, se sme porabiti 50% za vzdrževanje hiš, od ka- 
terih izvirajo vplačani prispevki, ostalih 50% pa 
uporabljajo občinski ljudski odbori za vzdrževanje 
in  graditev  stanovanjskih  hiš  na  svojem območju. 

3. člen 
Del sredstev sklada za vzdrževanje hiš, določen 

za neposredno vzdrževanje zgradb, od katerih so 
bili prispevki vplačani, se sme uporabiti le za večja 
popravila in obnovitvena dela, ki so nujno potrebna, 
da se prepreči nadaljnje propadanje stanovanjskega 
sklada, ne pa za kritje izdatkov, ki veljajo kot redni 
vzdrževalni stroški. 

Za večja popravila in obnovitvena dela je šteti 
zlasti: 

1. zidarska delar obnova fasad, stropov, nosilcev, 
preklad, izolacija tal, poprava greznic, ponlkovalnic, 
kanalizacija, obnovitev ograj, popravila balkonov, 
popravila in obnovitev dimnikov, obnovitev streh; 

2. tesarska dela: naprava podov, obnovitev stro- 
pov, ostrešja, stopnic, lesenih balkonov, naprav* dr- 
varnic pri hiši; 

3. mizarska dela: obnovitev oken in vrat; 
4. kovaška dela: prekritje streh; 
5. kleparska dela: obnovitev žlebov, odtočnih 

cevi, obrobne pločevine, pločevine ob kapu; 

6. ključavničarska dela: obnovitev mrež v ob- 
cestnih pločnikih, popravila ali obnovitev Tmlkonskih 
ograj, obnovitev snežnih držajev, obnovitev želez- 
nih rolet, vrat, ograj ob stopnicah; 

7. pleskarska in slikarska dela: pleskanje oken 
v fasadi, balkonskih ograj, slikanje stopnišč, vež in 
hodnikov; 

8. steklarska dela: zasteklitev oken po elemen- 
tarnih ali podobnih nesrečah; 

9. pečarska dela: novi štedilniki, nove peči in 
preložitev starih peči ali prezidava starih štedll- 
niko.v; 

10. vse instalacijske naprave zidu. 
Med redne hišne vzdrževalne stroške, ki jih ni 

dovoljeno plačevati v breme sklada za vzdrževanje 
hiš, spadajo zlasti: stroški za dimnikarska dela, vodo, 
elektriko, za vse vrste drobnih obrtniških del, za 
plače tn nagrade hišnikom, upraviteljem, snažilkam, 
za zavarovalne premije in izdatki za poštne in pisar- 
niške potrebščine. 

4. «en 
Črpanje razpoložljivega dela sklada za vzdrže- 

vanje hiš je dovoljeno tudi, če se nabavi material» 
ki je potreben za večja popravila: opeka, Železo, les, 
cement in podobno. V takih primerih morajo upra- 
vičenci Še posebej obrazložiti stanje v hiši ter opi- 
sati pomen nabave za nameravana večja popravila* 

Občinski ljudski odbori nadzorujejo, ali se ma- 
terial pozneje pravilno uporablja. 

5. člen 
Lastniki, njih pooblaščenci, predstavniki in upra- 

vitelji zgradb, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. in 4. člena 
tega odloka, so upravičeni zahtevati od svojega ob- 
činskega ljudskega odbora, da se iz vplačanega in 
razpoložljivega dela sklada za vzdrževanje hiš po- 
ravnajo računi za izvršena večja popravila in obno- 
vitvena dela kakor tudi za opravljene dobave mate- 
riala. 

Izvirnim računom je treba obvezno priključiti 
podatke o času izvršitve večjih popravil, o dobavi 
materiala, o vsoti vseh plačanih prispevkov v sklad 
za vzdrževanje hiš ter dodati še natančne naslove v 
poštev,   prihajajoče   zgradbe,   njenega   ketnika aH 
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upravitelja ter upnika, kl •• bo finančni organ ob- 
činskega ljudskega odbora izplačal zahtevano vsoto. 

b. člen 
Lastnikom zgradb, ki so od 1. januarja 1952 

dalje zaradi obnovitve, velikih popravil in usposab- 
ljanja stanovanjskih in poslovnih prostorov najeli 
pri državnem kreditnem podjetju posojilo, ki ga 
odplačujejo v dogovorjenih obrokih, sme občinski 
ljudski odbor po primerni poprejšnji utemeljitvi do- 
voliti, da se razpoložljivi del vplačanih prispevkov 
v sklad za vzdrževanje hiš'po rabi za plačilo zapadlih 
anuitet. 

7. člen 
Občinski ljudski odbori lahko ustanovijo po- 

sebne komisije za izvajanje tega odloka. 

8. člen 
Z denarno kaznijo do 3000 din se kaznujejo last- 

niki zgradb, njihovi pooblaščenci oziroma upravite- 
lji hiš: 

1. ki predlože neresnično prijavo, da bi uvelja- 
vili pravico do črpanja razpoložljivega dela sklada za 
vzdrževanje hiš, ali predlože ponarejen ali navidezen 
račun za opravljena dela oziroma dobave; 

2. ki predlagajo plačilo v breme sklada za vzdr- 
ževanje hiš glede del ali dobav, ki niso bile oprav- 
ljene na prijavljeni način ali v pri javi •••••• obsegu; 

5. ki dajejo napačne podatke glede najetega upo- 
rabljenega posojila z namenom, da bi dosegli ne- 
upravičeno črpanje razpoložljivega dela sklada za 
vzdrževanje hiše. 

Z isto denarno kaznijo se kaznuje tudi, kdor 
sodeluje ali pomaga lastniku zgradbe, njegovemu po- 
oblaščencu oziroma upravitelju pri izvedbi prekrškov, 
navedenih  v prvem odstavku  tega člena. 

9. člen 
Ta odlok začne veljati   osmi dan po   objavi v 

>Uradnem listu LRS«. 
Št. 1-2285/15-53 
Črnomelj, dne 10. junija 1953. 

Predsednik OLO: 
Janez žunič L r. 

224. 

Na podlagi drugega odstavka ** člena in zad- 
njega odstavka 64. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (uradni Ust LRS, št. 19/52) tn 4. člena uredbe 
o pokopališčih (Uradni list LRS, 34/49) je izdal okraj- 
ni ljudski odbor Gorica na 5. seji okrajnega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 12. junija 1953 

ODLOK 
o nreditvi pokopališč 

1. Člen 
Na območju okrajnega ljudskega odbora Gorica 

mora imeti vsako pokopališče svoj načrt razdelitve 
grobov  (parcelacijo). 

Občinski ljudski odbori in ljudski odbori mest- 
nih občin oziroma uprave pokopališč morajo napra- 
viti parcelacijo grobov do 31. decembra 1953 in jo 
predložiti okrajnemu ljudskemu odboru v-potrditev. 

2. 'člen 
Površina za 1 grob je največ 1X2 m. Razdaljo 

cd enega groba do drugega kakor tudi širino vmes- 

nih poti, najmanjšo površino za posamezne grobnice, 
kolobarno dobo in pokopališki red predpišejo občin- 
ski ljudski odbori oziroma ljudski odbori mestnih 
občin s svojimi predpisi za vsako pokopališče posebej. 

Kolobarna doba se določi glede na geološko se- 
stavo zemlje od 10 do 15 let. 

3. člen 
Pokopališke pristojbine se smejo zaračunati: 
a) za trajno posedbo zemljišču (grobnice) 1X2 m, 

lokacija po izbiri od 500 do 3000 din; pri trajni za- 
sedbi zemljišča se pokopališke pristojbine obnavljajo 
vsakih 10 let; 

b) za 10-letno zasedbo s prosto izbiro mesta od 
300 do 1.000 dinarjev. Za podaljšanje zasedbe zem- 
ljišča  se plača enaka pristojbina. 

4. 'člen 
Občinski ljudski odbori in ljudski odbori mest- 

nih občin lahko predpišejo tudi oprostitve pokopali- 
ških pristojbin' za primere, ki jih sami določijo. 

5. člen 

Sredstva, pridobljena s pokopališčnimi pristoj- 
binami, se smejo uporabljati le za vzdrževanje po- 
kopališč. 

6. člen 
Natančnejše predpise za izvajanje tega odloka 

bo izdal svet za komunalne zadeve sporazumno s 
svetom za ljudsko zdravstvo in socialno politiko. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 

Št. 1/4 3964/1 
Nova Gorica, dne 12. junija 1953. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec I.  r. 

N 225. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena •••••• o okraj- 
nih ljudskih odborih (Ur. list LRS, št. 19-89/52), v zvezi 
z uredbo o dajanju poslovnih prostorov v najem 
(Uradni list FLRJ, št. 12-69/53) in glede na dpločbp 
•5. in 8. člena temeljnega zakona o prekrških (Uradni 
list FLRJ, št. 46-428/51) je okrajni ljudski odbor 
Ljubljana okolica na seji obeh zborov dne 11. ju- 
nija 1953 sprejel 

ODLOK 
o dajanju poslovnih prostorov v najem na območju 

okrajnega ljudskega odbora Ljubljana okolica 

1. člen 
Poslovni prostori se dajejo v najem s pismeno 

pogodbo, sklenjeno med najemodajalcem in najem- 
nikom brez posredovanja stanovanjskega organa. 

2. člen 
Najemodajalci morajo" predložiti najkasneje v 

8 dneh po sklenitvi najemne pogodbe en izvod po- 
godbe tajništvu pristojnega občinskega oziroma mest- 
nega ljudskega odbora. 

Vse najemne pogodbe, kt so bile ustno dogovor- 
jene pred uveljavitvijo uredbe o dajanju poslovnih 
prostorov v najem, se morajo sestaviti v pismeni 
obliki, 
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Letnik X Priloga k 21. kosu z dne 2, julija 1953 Štev. 21 

Od doslej  izdanih  knjig ima založba > U radni lisi LRS« med 
drugimi na zalogi še te publikacije: 
NAJEMNINE IN VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH POSLOPIJ. 

Cena 80 diu. 
UVOD V FINANCE. Di. Jože Pokom. To delo naj poveže stro- 

kovnjaku vse različne finančne pojave v enoten finančni 
sistem, laiku naj razloži poglavitne pojme in vprašanja 
Iz splošne teorije, študentu pa nudi tisto znanje, ki je po- 
trebno kot podlaga za študij financ. Knjigo odlikuje gladko 
tekoč jezik brez nepotrebnih tujk. Strani 150, cena 370 din. 

V tisku je: 
DEDNO PRAVO. Dr. Alojzij Finžgar, In 
OČRT  RIMSKEGA   PRAVA. Dr. Viktor Korošec 

Razglasi in objave 
. Št. IV-2711/1-53 5877 
Sprememba rodbinskega imena 

Z odločbo državnega sekretariata 
za notranje zadeve LRS, št. IV-2711/1 
z dne 10. VI. 1953 je bila na podlagi 
21. člena zakona o osebnih imenih 
dovoljena sprememba osebnega ime- 
na mladoletnega Leskovica Marjana 
Petra, roj. 7. julija 1947 v Ljubljani, 
v. rojstno ime »Peter«. 

Državni sekretariat za 
notranje zadeve LRS 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpisi 
1108. 

Besedilo: Elektro Gorica, Nova 
Gorica. 

Poslovni predmet: Vzdrževanje, 
rekonstrukcija in gradnja daljnovo- 
dov, transformatorskih postaj, mrež 
in instalacij ter inkaso za prodano 
električno energijo. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LR 
Slovenije, odločba št. II-1137/1-52 z 
dne 25. XI. 1952. 

Podjetje posluje v sklopu Elektro- 
energetskega sistema Slovenije. 

Za podjetje podpisujejo: 
Prelog Janez, direktor, samostojno» 

v obsegu zak. pooblastil in pravil 
podjetja; Ožbolt Bojan, glavni ra- 
čunovodja, sopodpisuje listine po 47. 
členu szdgp, Holz Franjo, tehnični 
vodja, podpisuje v odsotnosti direk- 
torja, v istem obsegu; Ušaj Mira, fi- 
nančni knjigovodja, sopodpisuje v 
odsotnosti glav. računovodje v istem 
obsegu; in Pavlin Boris, tajnik, so- 
podpisuje v odsotnosti direktorja in 
tehn. vodje listino po 47. členu szdgp. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 23. maja 1953 
Št. III-623/1-1953 4189 

Tajništva  okrajnih  oziroma mestnih 
ljudskih  odborov  razglašajo: 

1109. 
Besedilo: Mestni kino »Triglav«, 

Solkan (Nova Gorica). 
Poslovni predmet: Predvajanje 

filmov. 
Ustanovitelj in gospodarski vodi- 

telj: LO mestne občine Nova Gori- 
ca, odločba št. 2245 z dne 17. XII. 
1949. 

Za podjetje podpisujeta: 
Mihelj Marjan, upravnik, Brajnik 

Emil, računovodja. 
Št. •2 105/74-53 4269 

Besedilo: Valjčni mlin, Solkan. 
Poslovni predmet: Mletje žita. 
Podjetje je bilo ustanovljeno z 

odločbo LO mestne občine No.va 
Gorica, št. 2245 z dne 27. XII. 1949, 
pod katerega upravnim vodstvom je. 

Za podjetje podpisujeta: 
Meiinšček Edvard, upravnik in 

Brajnik Emil, računovodja, v od- 
sotnosti enega teh pa sopodpisuje 
Poberaj Evgen. 

Št. II/2-105/75-53   '       4268 
OLO Gorica, 4. junija 1953. 

1110. 
Besedilo: Gostinsko podjetje 

»UGAR«, Ribnica. 
Poslovni predmet: Točenje alko- 

holnih in brezalkoholnih pijač ter 
serviranje toplih in mrzlih jedil. 

Ustanovitelj in gospodarski uprav- 
ni organ: Obč. LO Ribnica, odločba 
št. 301/1-53 z dne 11. V. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Pele Albin, poslovodja, samostoj- 

no, po pravilih podjetja, Arko Ja- 
nez, računovodja, oba skupaj listine 
po 47. členu, szdgp. 

OLO Kočevje, 5. junija 1953. 
Št.   1438/2-53 4253 

1111. 
Besedilo: Mesarsko podjetje, Že- 

lezniki. 
Poslovni predmet: Odkup in 

klanje živine ter drobnice, predela- 
va mesa v mesne izdelke in prodaja 
teh. 

Ustanovitelj in gospodarski organ 
podjetja: Obč. LO Železniki, odločba 
št. 14/1 z dne 15. II. 1953. 

Za podjetje podpisujejo: 
Markelj Jožef, upravnik, samo* 

stoj no, v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja; Košmelj 
Leopold, poslovodja, v odsotnosti 
upravnika, z istimi pooblastili; Me- 
gušar Alojz, računovodja, ki sopod- 
pisuje listine finančnega pomena po 
47. -členu szdgp. 

OLO Kranj, 11. junija 1953. 
Št. 1411/2-53 4278 

1112. 
Besedilo: Krajevna čevljarska de- 

lavnica, Šenčur. 
Poslovni predmet: Izdelovanje no- 

vih čevljev in popravila. 
Ustanovitelj in gospodarska upra- 

va podjetja: Obč. LO Šenčur, od- 
ločba št. 539/1 z dne 15. XI. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Remic Anton, upravnik, samo- 

stojno, po zakonitih pooblastilih in 
pravilih podjetja; Perko Marjan, 
knjigovodja, podpisuje listine fi- 
nančnega pomena po 47. členu 
szdgp; Erzin Pepca, blagajrfik, ki 
podpisuje v odsotnosti enega prvih 
dveh. 

Št. 3729/2-53 4285 
Besedilo: Krajevna pekarija, Šen- 

čur. 
Poslovni predmet: Peka kruha za 

prodajo in storitve. Izdelovanje pe- 
civa. 

Ustanovitelj in gospodarski organ 
podjetja: Obč. LO Šenčur, odločba 
št. 539/1 z. dne 15. XI. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: Remie 
Anton, upravnik, samostojno, v ob- 
segu zakonitih pooblastil in pravil 
podjetja; Perko Marjan, knjigovod- 
ja, ki sopodpisuje listine finančnega 
pomena no 47. členu szdgp; Erzin 
Pepca, blagajnik, ki sopodpisuje 
v odsotnosti prvih dveh. 

Št. 3732/2 4286 
OLO Kranj, 12. junija 1953. 

1113. 
Besedilo: Elekfrostrojno podjetje. 

Borovnica. 
Poslovni predmet: Popravila elek- 

tromotorjev, instalacija in popravila 
notranjih električnih napeljav, kme- 
tijskih strojev, koles in drugih 
manjših kovinskih predmetov. 

Podjetje je ustanovil Obč. LO 
Borovnica, odločba št. P-517/2 z dne 
5.t V. 1953. ki je tudi. gospodarski vo- 
ditelj podjetja. 

Za podjetje podpisujejo: 
Alič Josip, upravnik, samostojno; 

Ambrožič Anton, namestnik, ki pod- 
pisuje z Istimi pooblastili, v odsot- 
nosti upravnika, in Debevc Ivan, ki 
sopodpisuje spise finančnega in kre- 
ditnega pomena. 
OLO Ljubljana okol, 13. maja 1953. 

Št. •-2-24/177-1953        4153 
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1114. 
Besedilo: Klavnica in mesnica, 

Apače. 
Poslovni predmet: Nakup živine, 

prodaja mesnih izdelkov na drobno. 
Ustanovitelj, gospodarski voditelj 

podjetja: Obč. LO Apa'îe, odločba 
St. 64/7 z dne 26. VIL 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
šibrat Franc, upravnik, samostoj- 

no, v obsegu zak. pooblastil in pravil 
podjetja, Bogataj Miro, knjigovodja, 
skupaj z upravnikom listine finanč- 
nega pomena. 

OLO Ljutomer, 22. junija 1953. 
Št. II 420/2-53 6740a 

1115. 
Besedilo: Občinska Žaga, Dvor. 
Poslovni predmet: Žaganje lesa. 
Ustanovitelj iu gospodarski uprav- 

ni voditelj: Obč. LO Dvor. 
Za podjetje podpisujejo: 
Gosenca Jože, upravnik, v vseh 

zadevah, Turnsek Mara, knjigovod- 
ja ali Glava'h Stane, Žagar, ki bosta 
sopodplsovala v vseh finančnih zade- 
vah. 

OLO Novo mesto, 27. maja 1953. 
Št. 4582/2-53 4180 

Spremembe 
1116. 

Besedilo: Tovarna kovinske galan- 
terije, Ljubljana. 

Izbriše se Ahlin Anton In vpišeta: 
Marinček Ciril, tajnik in namest- 

nik direktorja, ki podpisuje v od- 
sotnosti direktorja v istem obsegu; 
Pšeničnv Vera, finančni knjigovod- 
ja, sopodpisuje v odsotnosti računo- 
vodje, v istem obsegu. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 8. junija 1953 
Št. III-587/1-1953 4330 

1117. 
Besedilo: »Gorjana«, letno podjet- 

je, Ljubljana. 
Vpiše se Cibic Boris, šef računo- 

vodstva, ki podpisuje listine po 47. 
členu szdgp. 

St. 1•-594/14953 4328 
Besedilo: Tobačna tovarna v Ljub- 

ljani. 
Vpiše  se   žigon   Anton,   finančni 

knjigovodja, ki podpisuje v odsotno- 
sti  glavnega računovodje,  v istem 
obsegu. 
Državni sekretariat za proračun in 

drž.  administracijo,   Ljubljlana 
dne 10. junija 1953 

Št. m-610/1-1953 4327 
3118. 

Besedilo: Ortopedsko podjetje 
>Soča« T Ljubljani. 

Izbriše se Somrak Matilda in vpi- 
šeta : 

Lotrič Vera, blagajnik, ki so- 
podpisuje v odsotnosti glav. računo- 
vodje,, ali kadar ta nadomešča direk- 
torja, v Istem obsegu, Bratož Alojz, 
vodja administracije, sopodpisuje v 
odsotnosti glav. računovodje in bla- 
gajnika, v Istem obsegu. 
Državni sekretariat za proračun in 
dri. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 18. junija 1953 
Ši. ••-634•-1955 4324 

1119. 
Besedilo: >Pekarna št Vid, Ljub- 

ljana, Medvedova 38. 
Sedež odslej: Ljubljana, Št. Vid 8. 
MLO Ljubljana, 27. maja 1953. 

G-št. 3690/53 4212 
1120. 

Besedilo: Obrtno podjetje >Pohi- 
štvo«, Ljubljana, Predjamska 32. 

Izbriše se šemrl Ivan in vpiše 
Osterò Ivan, poslovodja, ki podpi- 

suje samostojno v obsegu zakonitih 
pooblastil In pravil podjetja. 

MLO Ljubljana, 12. junija 1953. 
G-št. 4225/53 4293 

1121. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Pri 

kolodvoru«, Kočevje. 
Izbriše se Mihelič Jakob, in vpiše 
Zaje Pepca, upravnik. 
OLO Kočevje, 5. junija 1953. 

Št. 1701-1-53/OS 4254 
1122. 

Besedilo: Slaščičarna — kavarna, 
Kranj. 

Izbriše se Brate Poldka, in vpiše 
Lesjak Miroslava, knjigovodja, z 

Istimi pooblastili. 
LO MO  Kranj,  14.  aprila  1953. 

Št.  771 1825 
1123. 

Besedilo; Javna zobna ambulanta, 
Krško. 

Vpiše se šerbec Erlh, ki podpisuje 
skupaj  z Bizjak Marijo, v njeni od- 
sotnosti  pa z  Vidicom  Dragom. 

OLO  Krško,  11.  junija  1953. 
Št. 7750/1-1953 4280 

1124. 
Besedlo: Okrajna ekonomija do- 

ma onemoglih, Impoljca. 
Besedilo odslej: Državno posestvo, 

Impoljca. 
OLO   Krško,   18.   junija   1953. 

Št. 7651/1-1953 4335 
1125. 

Besedilo: Krajevna brivnlca in če- 
salnica, Vrhnika. 

Besedilo odslej: Mestna brivnka 
in česalnica, Vrhnika. 

Izbrišeta se: .Guzelj Tončka in 
Krajne Špela ter vpiše. 

Vošnik Franc, računovodja. 
Št. II-2 24/200-3-1953        4313 

Besedilo: Krajevna klavnica, 
Vrhnika. 

Besedilo odslej: Mestna klavnica, 
Vrhnika. 

Izbriše se Kek Zdravko In vpiše 
Vošnik Franc, računovodja. 

Št. II-2 24/200-7-1953      4307 
Besedilo: Krajevna kovinarska de- 

lavnica, Vrhnika. 
Besedilo odslej: Mestno kovinar- 

sko podjetje, Vrhnika. 
Izbriše se Kek Zdravko In vpiše 
Vošnik Franc, računovodja. 

Št. H-2-24/200-1953 4309 
Besedilo: Krajevna mizarska de- 

lavnlca, Vrhnika. 
Besedilo odslej: Mestno mizarstvo, 

Vrhnika. 
Izbrišeta se Molk Franc In Kek 

Zdravko ter vpiše 
Vošnik Franc, računovodja. 

Št. 11-2 24/200-6-1953 4305 
Besedilo: Krajevna pekarna, Vrh- 

nika. 

Besedilo odslej: Mestna pekarna, 
Vrhnika. 

Izbrišeta se Kete Vinko in Krajne 
Špela, ter vpiše 

Vošnik Franc, računovodja. 
Št. II-2-24/200-4-1953        4312 

Besedilo: Krajevno obrtno pod- 
jetj : >Jelka«, Vrhnika. 

Besedilo odslej: Mestno podjetje 
»Jelka«, Vrhnika. 

Izbrišeta se Kovač Pavel in 
Krajne spela ter vpiše 

Vošnik Franc, računovodja. 
Št. II-2-24/200-5-1953 4306 

Besedilo: Krajevno remontno pod- 
jetje, Vrhnika. 

Besedilo odslej: Mestno gradbeno 
podjetje >Rfemont«, Vrhnika. 

Izbrišejo se Petkovšek Janez, Fe- 
fer Anton In Krajne Špela ter vpi- 
šeta: 

Reven Peter, upravnik, In Vošnik' 
Franc, računovodja. 

Št. II-2-24/200-1-1953 4311 
OLO Ljubljana okol., 2. junija 1953. 
1126. 

Besedilo: Splošno trgovsko pod- 
jetje, Grosuplje. 

. Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je »Tabor«, Grosuplje. 

Poslovalnice    so    v    Grosupljem, 
Šmarje-Sapu, Vel. Mlačevem, na Igu> 
v Škofljici In Višnji gori. 
OLO Ljubljana okol, 9. junija 1953. 

Št. II-2-24/209-1953 4308 
1127. 

Besedilo: Krajevna gostilna št. 1, 
Rače. 

Besedilo odšel j: Gostinsko podjet- 
je »Majolka«, Rače. 

Vpiše se poslovalnica v Podovi. 
Izbrišejo se Bezjak Bogomir, 

štern Franc, Verglez Karel in Pau- 
man Jože ter vpišeta: 

Lipič Štefan, upravnik, ki podpi- 
suje neomejeno, iti Bauman Jožefa, 
predsednik u. o., ki podpisuje v od- 
sotnosti upravnika ali knjigovodje, 

št. •-70/I 4273 
Besedilo: Krajevna trgovina z me- 

šanim blagom, Rače. 
Besedilo odslej: Trgovsko podjetje 

»Potrošnik«, Rače. 
Izbrišejo se Jarc' Marija, Tomšič 

Uroš in Kegl Alojz ter vpišeta: 
Liplč Štefan, ki podpisuje neome- 

jeno, in Turičnlk Marija, predsednik 
u. o,, ki podpisuje v odsotnosti 
upravnika ali knjigovodje. 

St. II-223/II 4274 
OLO Maribor okol., 8- junija 1953. 

1128. 
Besedila:    Novomeška   opekarna, 

Zalog. 
Izbriše se Šular Anton in vpiše 
Mehle Rudolf, knjigovodja, ki bo 

podpisoval z istimi pooblastili. 
OLO  Novo mesto,  U.   junija   1953. 

Št. 11-5517/1-53 4290 
1129. 

Besedilo: Krajevno gostinsko pod- 
jetje hotel »Hom«, Podhom. 

Izbrišeta se Rekelj Anton in Repe 
Janko ter vpišeta: 

Gosar Avguština, upravnik, BI. 
Dobrava 81, in Košir Marija, knji- 



Sigi — 2. VIL 1953 yfiADNlLJSy JëSJK 

govodja, Jerenice, Gosposvetska 63, 
ki podpisujeta skupaj. 

ÖLO Radovljica, 30. maja 1953. 
Št. 2263/2-53 4222 

1130. 
Besedilo: Kino Dravograd. 
Izbriše se Kajžer Ivan, kot ravna- 

telj in vpišejo: 
Juvan Fortunat, upravnik, Kac 

Ferdo, računovodja in Kajžer Ivan, 
tajnik Obč. LO. 

OLO Slov. Gradec, 14 maja 1953. 
Št. 102/1-137/116-53 4300 

1131. 
. Besedilo: Krajevno trgovsko pod- 
jetje v črni. 

Pri poslovalnicah št. 4 In 5 se iz- 
briše iz poslovnega predmeta toče- 
nje alkoholnih in brezalkoholnih pi- 
jač na drobno. 

Št. 100/11-137/80-53 1745 
# Besedilo: Mestno trgovsko podjet- 
je, Slovenj Gradec. 

Izbrišeta se Rozman Vinko in Va- 
sic Miloš ter vpišejo: 

Dakskobler Franc, ravnatelj, Kar- 
ner Ivan, računovodja, Andreje Jo- 
že, sekretar, Jovan Vili, komercia- 
list. 

Z likvidacijo OM Slovenj Gradec 
so se priključila še skladišča: Gro- 
sistični oddelek-skladišče 1: Tekstil- 
Čevlji, Steklo-Keramika in Železni- 
na; Grosistični oddelek-skladišče 2: 
Mesni izdelki, Prehrana-Sadje, dalje 
detajlne poslovalnice: št. 6 »Prehra- 
na«, št. 7 »Tekstil«, št. 8. »Prehra- 
na«, št. 9 Trgovina z mešanim bla- 
gom, št. 10 »Galanterija«, št. 11 »Su- 
ni dol« — trgovina z mešanim bla- 
gom. 

Št. 34/IV-137/119-53 4298 
OLO  Slov. Gradec,  1. junija   1953. 

1132. 
Besedilo: Mestno podjetje Velenje 

»Gostilna z menzo« 
[zbriše se Senegačnlk Draga in 

vpiše 
Antlej  Mirko, knjigovodja. 

OLO Šoštanj, 26.  maja 1953. 
Št. 64/69-53 4206 

1133. 
Besedilo: Okrajno lesno industrij- 

sko podjetje, Podmelec. 
Besedilo odslej: Tovarna pohištva 

»Krn«, Podmelec 
OLO Tolmin, 28. maja 1953. 

Št.  •4-36/96-53 4209 
1134. 

Besedilo: »Avtopodjetje« KLO 
Dole pri Litiji. 

Besedilo odslej: »Avtopodjetje« 
občinskega odbora Dole pn Litiji. 

Izbriše se Motoh Jožica in vpiše: 
Zupan  Hinko, blagajnik, ki pod- 

pisuje po zakonitih pooblastilih. 
OLO Trbovlje, 4. maja 1953. 

Št. 13S9/2-53 1964 

Izbrisi 
1135. 

Besedilo: Mestno gospodarsko 
podjetje v Solkanu. 

Ker obratujejo posamezni obrati 
samostojno. 

OLO Gorica, 4  junija 1953. 
Št. •2-105/71-53 4267 

1136. 
Besedilo: čevljarska delavnica, 

Apače. 
Zaradi prenehanja poslovanja. 

OLO Ljutomer, 8. septembra 1952. 
St. • 827-806/1 6740 

1137. 
Besedilo: Krajevna gostilna, Po- 

dova. 
Zaradi združitve z 'Gostinskim 

podjetjem »Majolka«, Rače. 
OLO Maribor okol., 8. junija 1953. 

Št. II-168/I 4272 
1138. 

Besedilo: Krajevna javna tehtni- 
ca, Brezovci. 

Ker je prešla v proračunsko usta- 
novo Obč. LO v Puconcih. 

OLO M. Sobota, 6. junija 1953. 
Št. • 2817/3-53 4257 

1139. 
Besedilo: Krajevno čevljarsko 

podjetje, Mirna. 
Ker je prenehalo poslovati. 

OLO Novo mesto,  11. junija  1953. 
Št.  II-4879/1-53 4289 

1140. 
Besedilo: Krajevno mizarsko pod- 

jetje, Cerkno. 
Zaiadl združitve z Okrajnim les- 

nim industrijskim podjetjem Pod- 
melec. 

OLO  Tolmin,  23.  maja   1953. 
Št.  11/4-36/91-53 4161 

1141. 
Besedilo: Sklad za mehanizacijo 

In investicijsko graditev zadružnega 
kmetijstva, Trbovlje. 

Ker se je spojilo z okrajno za- 
družno zvezo, Trbovlje. 

OLO Trbovlje,  12. junija  1953.. 
Št. 3220/1-1953 4292 

Za ustanovo podpisujejo: 
Kukec Lado ravnatelj, Janžekovič 

Ivan, sekretar, Erjavec Mirko, delo- 
vodja učnih delavnic, šteharnik Pe- 
ter, učitelj praktičnega dela. 

OLO Slov. Gradec, 30. maja 1953. 
Št. 17/V-137/122-53 4304 

Registei 
ustanov s samostojriim 

finansiranjem 

Tajništva  okrajnih   oziroma  mestnih 
ljudskih  odborov  razglašajo: 

Vpisi 
1142. 

Besedilo: Kino Muta. 
Naloge ustanove:' Predvajanje fil- 

mov. 
Ustanovitelj, gospodarski voditelj: 

Obč. LO Muta, odločba št. 413/1-53 
z dne 11. V. 1953. 

Za ustanovo podpisujeta: 
Zadnikar Nado. upravnik, Ramšak 

Jože, namestnik. 
OLO Slov. Gradec, 26. maja 1953. 

Št. 18/V-137/117-53 4301 
1143. 

Besedilo: Delavnica metalurško- 
industrijske iole, Ravne na Koro- 
škem. 

Poslovni predmet: Praktično uspo- 
sabljanje gojencev za poklice ko- 
vinske stroke. 

Ustanovitelj ustanove: OLO Slo- 
venj Gradec, odločba št. 11/814-52 z 
dne 2. LX. 1952. 

Zadružni register 

Okrožna sodišča razglašajo: 

Spremembe 
436. 

Besedilo: Kmetijska zadruga. 
Buče. 

Besedilo odslej: Kmetijska za- 
druga z o. j, BuČe. 

Zadruga obsega vasi: Buče, Vren- 
ska corca, Zeče, Ortnice, del vasi 
Pecelj in deluje po novih pravilih. 
Zadružni delež znaša 1000, družin- 
ski delež 250 din. Vsak zadružnik 
jamči za obveznosti zadruge z 10- 
kratnim zneskom enkratnega vpi- 
sanega deleža. 

Upravni odbor šteje 7 do 9 članov. 
Za zadrugo podpisujeta po dva 

člana upravnega odbora: 
Izbrišejo se Novak Vinko, šinko- 

vič Miloš, Debelak Anton, Ferlinc 
Franc, Strmšek Miha in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Tiselj Peter, šinkovič Franc, Ivane 
Jože, kmetje, Valenčak Miha, dela- 
vec, Vrenska gorca, Perčič Jože, 
kmet, Zeče. 

Celje, 20. maja 1963. 
Zadr VII 81/12 5318 

437. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Nova Štifta. 
Na občnem zboru 1. •. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila, po kate- 
rih odslej zadruga deluje. Delež 
znaša 250 din, vplačajo ga vsi po- 
klicni delavci in uslužbenci ter 
kmetje do površine 3 ha, v višinskih 
predelih pa 5 ha zemljišča. Kmetje 
od 3 oz. od 5 ha do 10 oz. 15 v višin- 
skih predelih plačajo 2 deleža, 
kmetje z nad 10 ha, v višinskih 
predelih pa z nad 15 ha zemlje 
plačajo 4 deleže. Družinski delež 
znaša 250 din. Član odgovarja za ob- 
veznosti zadruge z lOkratnim zne- 
skom za vse vpisane temeljne dele- 
že. Družinski član jamči za en vpi- 
sani delež. Upravni odbor sestavlja 
5 do 9 članov. Za zadrugo podpisu- 
jeta po dva člana upravnega od- 
bora. 

Izbrišejo se Grudnik Franc, Te- 
sovnik Franc, Pistotnik Pran, Trat- 
nik Matija In Speh Joie in vpiSejo 
novi Člani upravnega odbora; 

Ermenc Ivan, šmlklavž 4, Šurk 
Ivan, šmiklavž 3, kmeta, Rihter 
Ivan, kmečki sin, Dol 6 VrtaČnik 
Jože, kmet, Tirosek 8. Petek Franc 
kmet, Tirosek 36, Potočnik Ciril, 
gozdni delavec, Tirosek 16, Fale Ja- 
nez, kmet, Dol 24. 

Celje, 5.. iunija 1998. 
Zadr VU 6•/» 5N4 
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438. 
Besedilo: Kmetijska zadruga, škof- 

je vas 
Na občnem zboru 19. •. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila, po kate- 
rih zadruga odslej  deluje. 

Delež znaša 1000 din, delež dru- 
žinskega člana 20 din. Vsak zadruž- 
nik jamči za obvezrosti zadruge z 
lOkratnim zneskom enkratnega de- 
leža. Upravni odbor šteje 7 do 9 
članov. Za zadrugo podpisujeta po 
dva člana upravnega odbora. 

[zbrišejo se Brinci Alojz, Prekor- 
šek Branko, Novak Franc, Goleč Zo- 
fija in Jelen Slavko in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Prekoršek Anton, Zupane Martin, 
Prekorje, kmeta, Krempuš Mirko, 
nameščenec, Šmarjeta, Einzidler Ma- 
rija, kmečka hči, Arclin, Majcen 
Elizabeta, gospodinja, Škofja vas. 

Celje,   13.  junija   1953. 
Zadr VII 129/5 5963 

459. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Ozeljanu. 
-Na izrednem občnem zboru 3. 

VIII. 1952 so bila spremenjena pra- 
vila. Delež znaša 500 din. Član od- 
govarja za obveznosti zadruge z lO- 
kratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega deleža. 

Izbrišejo se Spacapan Venceslav, 
Širok Anton, Drašček Mihael, spa- 
capan Alojz in Spacapan Anton, 
vpišejo pa novi izvoljeni 'Slani 
upravnega odbora: 

Velikonja Mirko, Ozeljan 53, Spa- 
capan Julij, Ozeljan 86,/spacapan 
Jožef, Ozeljan 118, Tribušon Milan, 
Ozeljan 106, Kodelja Jožefa, Oze- 
ljan 115. 

Zadr VI/75-6 5816 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga >Iška« na Ravniku. 
Izbrišeta se Zakrajšek Alojz in 

Primožič Jože ter vpišeta nova iz- 
voljena'člana: 

Zgonc Rafael, Lahavo 1, Mamic 
Zofija, Ravnik 24. 

Zadr VH/213-18 5893 
. Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. na Trnovem. 
Izbrišejo se Volk Leopold, Gorjup 

Emil, Rijavec Jože, Plesničar Teo- 
dor, Rijavec Alojz in Pavlin Stan- 
ko, vpišejo pa novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Volk Ludvik, Trnovo 48, predsed- 
nik, Strosar Alojz, Trnovo 87, Ma- 
kuc Milan, Trnovo 97, Voglar Albin, 
Trnovo 85, Hvala Darko, Trnovo 93, 
Strosar Ivo, Nemci 5, Rijavec Vale- 
rija, Trnovo 67. 

Zadr VI/56-13 5815 
Gorica, 3. junija 1953. 

440. 
.Besedilo: Vinogradniška delovna 

zadruga >Marinič Anton« na Dobro- 
vem. 

Izbrišejo se Klinec Anton, Mari- 
nič Anton, Marinič Karel, Zaletel 
Stanko in Gorjup Peter, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Markovič Anton, Dobrovo 39, 
predsednik, Sosolič Alojzij, Biljana 
41, Podvršček Dragi, Biljana 13, 
Prinčič Rajmund, Biljana 34, Simčič 
Valentin, Biljana 20, Simčič Anton, 
Dobrovo 3, Mikulin Bazilij, Dobrovo 
14, Klinec Karel, Dobrovo 38, Vuga 
Franc, Dobrovo 40, Zaletel Ivan, Dr- 
novk 17, Polenčič Mihael, SnežeČe 
7, Hren Franc, Zalibreg 7, Marinič 
Alojz, Zalibreg 8. > 

Zadr VIT/78-14 5806 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j.  v Dolenji Košani. 
Na občnem zboru 3. V. 1953 je bil 

spremenjen 32. člen pravil. Delež 
znaša 500 din. 

Izbrišejo se Dolgan Drago, Kalu- 
ža Anton in Žibernik Alojz, vpišejo 
pa novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Dekleva Leopold, Bitje 1, Trebeč 
Anton, Suhorje 22, Požar Leopold, 
Čepno 13, Pupis Jožef, Dol. Košana 
35, Štrenar Miro, Šmihelj 5, Medved 
Franc, Mala Pristava 14, Sedmak 
Milan, Nada nje selo 50. 

Zadr V/l7-16 5805 
Besedilo: Kmetijska nabavno pro- 

dajna zadruga v Dolu pri Predmeji. 
Izbrišejo se Bizjak Anton, Poiane 

Ivan, Bratina Branka, Čibej Maks, 
Likar Ciril, Bizjak Jožef in Bizjak 
Anton, vpišejo •• novi izvoljeni čla- 
ni upravnega <idbora: 

Likar Viktor, delavec, Predmeja 
93, Bizjak Anton, trgovec, Predmeja 
45, Bizjak Albert, kmet, Predmeja 
116, Velikonja Ivan, mizar, Predme- 
ja 108, Blaško Alojz, tesar, Predme- 
ja 33, Likar Edvard, mizar, Predme- 
ja 87, Žonta Viktorija, gospodinja, 
Predmeja 18. 

Zadr IV/52-5 5810 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Po- 

dragi. " 
Izbrišeta oe Žgur Ivan in Hrib 

l rane ter vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora. 

Janežič Pavla, Podraga 95, Pe- 
stelj Jože, Podraga 55 in Lozej Loj- 
ze, Podraga 64. 

Zadr VIII/17-13 5812 
Gorica, 4. junija 1953. 

441. 
Besedilo: Kmečka gospodarska za- 

druga z o. j. v Rihemberku. 
Na redni letni skupščini 22. II. 

1953 so bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z o. j., Branik. 
Delež znaša 500 din. Član odgo- 

varja za obveznosti zadruge s 5krat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega 
deleža. Upravni odbor sestavlja 9 
do 11 članov. 

Na podlagi sklepa K.Z Šmarje z 
dne 24. VIII. 1952 in sklepa KZ Bra- 
nik z dne 20. VIII. 1952 v zvezi s 
potrditvijo gospodarskega sveta 
OLO Gorica, št. II/3652-1/53 z dne 8. 
VI. 1953 se KZ Šmarje pridruži tej 
zadrugi. _ 

[zbrišejo se Vrtovec Alojz, Ličen 
Stanko, Turk Danijel, Cigo j Vin- 
ceoc, Pavlica Jožef, Mihelj Alojz in 

Zgonik Angela, vpišejo pa novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Vidmar Franc, Branik, Polje 22, 
Bizjak Štefan, Branik-Vas 75, Ko- 
drič Franc, Branik-Vas 47, čebron 
Anton, Branik-Tabor 129, Vidmar 
Franc, Branik-Cvetrož 28, Colja 
Franc, Branik-Bizjaki 12, Pavlica 
Alojz, Branik-Vas 62 Rehar Ivan, 
Sp. Braniča 57, Nusdorfer Ludvik, 
Šmarje 2, Jejčič Rafael, šmarje-Za- 
vino 11, Lisjak Jožef, Vrtovče 48. 

Zadr  IV/47-6 6049 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Senožečah. 
Na rednem občnem zboru 22. III. 

1953 so bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Senože- 
čah. 

Delež znaša 1000 din. Član odgo- 
varja za obveznosti zadruge s 3-krat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega 
deleža. Upravni odbor šteje 9 do 
13 članov. Izbrišejo se Maslo Anton, 
Šturm Drago, Žetko Viktor, Može 
Andrej, Pegan Ivan, Žetko Josip in 
Franeti'5 Franc, vpišejo pa novi iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Gostiša • Jože, Dolenja vas 38, 
Pangerc Karel, Laže 14, škamperle 
Miro. Senadole 11, Antončič Franc, 
Gaberče 13, Perhavc Jože, Potoče 
10, Sotlar Anton, Senožeče 80, Pegan 
Jernej, Senožeče 123, Doles Matija, 
Senožeče 4, Ferfila Franc, Senože- 
če 97. 

Zadr IH/27-34 6047 
Besedilo: Kmetijska zadruga, Slap 

ob Idrijci. 
Na rednem občnem zboru 22. II. 

1953 so bila sprejeta  nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z o. j., Slap ob Idrijci. 
Delež znaša 1000 din, delež dru- 

žinskega člana 250 din. Član odgo- 
varja za obveznosti zadruge s okret- 
nim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega de- 
leža. 

Izbrišejo se šuligoj Vincenc, Hva- 
la Milan in Rejc Ema, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Mrak Ivan, Pečine 24, Klemenčič 
Franc, Pečine 44, Vogrič Ivan, Slap 
34, Krivec Damjan, Slap 38, Kuštrin 
Jožef, Pečine 61. 

Zadr VI/34-18 6043 

442. 
Gorica, 12. junija 1953. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v 
Materiji. 

Izbrišejo se Mikulič Karlo, Dekle- 
va Stanko, Godina Franc, Poles 
Franc, Opara Franc, Nedod Ivan in 
Ban Zorko, vpišejo pa novi izvolje- 
ni člani upravnega odbora: 

Zupančič Slavko, Materija 1, Ba- 
buder Anton, Materija 11, Segulin 
Jakob, Bač 10, Jankovič Jožef, Ro- 
žice 12, Stančlč Ivan, ' Markoščina 24, 
Mahni'5 Jože, Odolina, Maglica Ivan, 
Bač, 26. 

Gorica^ 13. Junija 1953. 
Zadr VII/182-14 6046 
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443. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Podgorju. 
Na občnem zboru 29. •. 1953 je 

bil  spremenjen  18.  člen  pravil. 
Izbrišejo še Andrijašič Ivan, Mar- 

setič Anton, Kontestabile Lazar in 
Rožac Marjan, vpišejo pa novi Iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Grzetič Ivan, Podgorje 39, Andre- 
jašič Franc, Podgorje 13, Furlan 
Ivan, Črnotiče 46, Furlan Josip, Čr- 
notiče 28, Lazar Josip, Praproče 21, 
Marsetič Ivan, Praproče 18, Marse- 
tič Ivan, Zazid 8, Ujčič Josip, Za- 
zid 6a. 

Zadr VII/36-10 6038 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Povirju. 
Na rednem občnem zboru 22. II. 

1953 so bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga, z omejenim jamstvom v Po- 
virju.   . 

Delež znaša 500, delež družinske- 
ga člana 100 din. Član odgovarja za 
obveznosti zadruge s 5kratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 
Upravni odbor sestavlja ? do 9 čla- 
nov. 

Izbrišejo se Kocjan Drago, Mahnič 
Filip, Bekar Alojz, Miklavec Franc, 
Matinič Franc in Kuret Ivan, vpiše- 
jo pa novi izvoljeni člani upravne- 
ga odbora: 

Stok Jožef, Povir 69, Mljač Franc, 
Povir 16, Rebec Pavla, Gorenje 11, 
Skok Andrej, Brestovica 9, Kuret 
Zora, Žlrje 9, Kocjan Franc, Mer- 
ce 3. 

Zadr VII/8-9 5950 
Gorica, 16. junija 1953. 

444. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j.' v Kostanjevici. 
Na občnem zboru 12. X. 1952 so 

bila spremenjena pravila. Delež 
znaša 500, delež družinskega člana 
zadružnika 150 din. Član odgovarja 
za obveznosti zadruge z 20-kratnlm 
zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega de- 
leža. 

Izbrišejo se Godnič Karol, Spačal 
Franc, Lukežič Jožef, Pahor Franc, 
Urdih Jožef, Mozetič Oton ,in Fran- 
češkin Alojz, vpišejo pa novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Mulic Franc, zidar, Kostanjevica 
74, Frančeškin Franc, cestar, Kosta- 
njevica 65, Grilj Leopold, mesar, 
Kostanjevica 56, Frančeškin Marija, 
Kostanjevica 99, Novak Mara, na- 
meščenka, Kostanjevica 67, Spačal 
Alojz, kmet, Kostanjevica 85, Pahor 
Franc, Korito 47. 

Zadr V/13-10 6043 
Besedilo: Kmetijska zadruga na 

Planoti (št. Viška gora). 
Na rednem občnem zboru 8. III. 

1953 so bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z o. j., Planota. 
Delež znaša 1000, delež družinske- 

ga člana 250 din. Član odgovarja za 
obveznosti zadruge z lOkratnim zne- 

skom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 
Upravni odbor sestavlja od 5 do 9 
članov. 

Izbrišeta se Črv Anton in Kuštrin 
Anton, vpišeta pa nova izvoljena 
člana   upravnega  odbora: 

Laharnar Franc, Št. Viška gora 
38. Hvala Ignac, Buk. Vrh 57. 

Zadr VII/39-30 6042 
Gorica, 18. junija 1953. 

444.a 
•Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Križah. 
Na zboru dne 25. I. 1953 so bila 

sprejeta nova pravila, po katerih 
odslej zadruga deluje. Upravni od- 
bor sestavlja 7 do 11 članov. 

Izbrišejo se Gregore Peter, Žepič 
Jože, Tlšler Viktor, Mali Jakob, Te- 
ran Ljubo, Bohinc Valentin in vpi- 
šejo  novi  'člani  upravnega odbora: 

Zupan Andrej st., kmet, Retnje 
13, Tome Štefan, kmet, Gozd, Oranič 
Franc, kmečki sin, Križe 31, Kokalj 
Valentin, poslovodja, Križe 27, Ste- 
gnar Ciril, kmet, Senično 14, Sitar 
Peter, kmet, Križe 22, Stegnar Ja- 
nez, kmet, Sebenje 4. 

Ljubljana, 2.  junija   1953. 
44- Zadr VII 45/5 5590 

Besedilo: Kmetijska zadruga, Čr- 
nuče. 

Na zboru zadruge 1. III. 1933 so 
bila spremenjena pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z omejenim jamstvom, Črnuče. 

Delež znaša 600 din. Člani odgo- 
varjajo za obveznosti zadruge z lO- 
kratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža. 

Izbrišejo se Trček Franc, Bolta 
Franc, Snoj Ana, štebej Srečko, 
Bernik Peter in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Boha Ivan, Ježa 6, Bedenk Jože, 
Črnuče 5, Koderman Miha, Nadgo- 
rica 13, Šmon Simon, Nadgorica 13, 
Babnik Franc, Črnuče 26, kmetje. 
Na istem zboru je bilo sprejeto v 
sklop zadruge Kmetijsko posestvo 
Črnuče ter tosta zanj podpisovala: 
Petrič Martin, mizar, Gmajna 6 in 
Bolta Ivan, kmet, Ježa 6. 

Zadr VI 103/6 5784 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Kokrica. 
Na zboru 26. 1. 1953 so bila spre- 

jeta nova pravila, po katerih odslej 
zadruga deluje. Temeljni delež zna- 
ša 250 din. Člani z do 1 ha zemlje 
plačajo en delež, do 5 ha zemlje 
dva, nad 5 ha zemlje pa štiri te- 
meljne deleže. Člani jamčijo za ob- 
veznosti zadruge z lOkratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega deleža. 
Upravni odbor sestavlja 3 do 11 čla- 
nov. 

Izbrišejo se Roblek Anton, Kopač 
Franc, Strniša Alojzij in vpišejo no- 
vi člani upravnega odbora: 

Rode Stanko, Kokrica 32, Nunar 
lanez, Mlaka 5, Žirovnik Janko, Ko- 
krica 34, kmetic 

Zadr VI 49/6 . 5786 
Ljubljana, 6. junija 1098, 

446. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga v Pljavi gorici. 
Po sklopu zbora 30. IV. 1953 je za- 

druga prešla v likvidacijo. 
Likvidacijska firma: kakor doslej, 

s pristavkom >v likvidaciji«. 
Likvidatorji so: Jamnik Albin, 

Vrh 1, Bukovec Alojzij, Gradišče 5, 
Marinšek Anton, Smrjene 3, Dolenc 
Franc, Pijava gorica 7, Podlipec Ja- 
nez, Drenik 2, kmetje, ki podpisu- 
jejo do dva skupaj. 

Zadr VII 129/4 5776 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Trate. 

Na zboru 1. III. 1953 so bila spre- 
menjena zadružna pravila. Delež 
znaša za večje kmete 1000, za sred- 
nje kmete 500, za male kmete in 
člane brez zemlje pa 250 din. Člani 
odgovarjajo za obveznosti zadruge 
z desetkratnim zneskom vpisanega 
enkratnega deleža. 

Izbrišeta se Čuk Alojzij in Nago- 
de Stanko ter vpišeta nova člana 
upravnega odbora: 

Brenčič Janez, . kmečki delavec, 
Medvedje brdo 26, Podobnik Jože, 
kmet, Žibrše 29. 

Zadr VIII 89/30 5778 
Ljubljana, 8. junija 1953. 

447. 
Besedilo: Kmetijska zadruga, Ra- 

kitna. 
Na zboru 8. III. 1943 so bila spre- 

menjena zadružna pravila. Delež 
znaša odslej 1000 din, delež družin- 
skega člana zadružnika 100 din. 
, Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z omejenim jamstvom, Rakitna. 

Člani odgovarjajo za obveznosti 
zadruge z lOkratnim zneskom vpi- 
sanega enkratnega temeljnega ozi- 
roma družinskega deleža. 

Izbrišejo se Opeka Jože, Intihar 
Ivan, Rot Jože, Mikuš Jože, Krž]6 
Lovrq, žot Janez, Mikuž Tomaž in 
pooblaščenka šušteršič Slavka ter 
vpišejo novi 'člani upravnega od- 
bora: 

Lenič Ivan, kmečki delavec, Ra- 
kitna 16, Opeka Jože, kmečki dela- 
vec, Rakitna 43, Debevc Jože, čev- 
ljar, Rakitna 71, šivič Ivan, delavec, 
Rakitna 75, Suhadolnik Jože, kmeč- 
ki sin, Rakitna 17, Kovačič Angela, 
gospodinja, Rakitna 24, Kržič Franc, 
delavec, Rakitna 50. 

Ljubljana,  13. junija 1953. 
Zadr V 192/6 5897 

448. 
Ljubljana, 8. junija 1953. 
Besedilo: Kmetijska zadrega • 

omejenim jamstvom. Gorenja vas. 
Na podlagi zapisnika zbora z dne 

25. I. 1953 in v zvezi z dovoljenjem 
za delo OLO v Kranju, št. 1455/2 z 
dne 22. IV. 1953 se registrira pri za- 
drugi obrtni obrat: 'Čevljarstvo 
Kmetijske zadruge, Goren ia vas, g 
poslovnim predmetom: Vsa dela 
čevljarske stroke. • 

Zàdr • •• 
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Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Podbrezjah. 

Na zboru 2. II. 1953 so bila spre; 
jeta nora pravila, po katerih odslej 
zadruga deluje. Delež znaša 100 
dinarjev, člani do 1 ha zemlje pla- 
čajo en delež, od 1 do 3 ha dva, od 
3 do 5 ha zemlje pet, od 5 do 8 ha 
zemlje osem, od 8 ha dalje pa 10 
temeljnih deležev. Družinski člani 
plačajo eno petino temeljnih dele- 
žev. Člani odgovarjajo za obvezno- 
sti zadruge z lOkratnim zneskom 
obveznih deležev. Upravni odbor 
sestavlja 3 do 11 članov. 

Izbrišejo se Aljančič Andrej, Oko. 
ren Franc, Kalan Alojz, Potočnik 
Viktor in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Fister Jože, delavec, Bistrica 12, 
Jeglič Nejko, kmečki sin, Podtabor 
1, Jeglič Filip, kmečki sin, Podta- 
bor 14, Gregore Albin, kmet, Pod- 
tabor 5. 

Zadr  VI 88/6 5986 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Martinj vrhu. 
Na zboru 1. II. 1953 so bila spre- 

jeta nova pravila, .po katerih odslej 
zadruga deluje. Upravni odbor se- 
stavlja 3 do 11 članov. 

Izbrišejo se Trpin Janez, Šuštar 
Alojz, Mohorič Tončka in vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Tušek Franc, Martinj vrh 3, Trdi- 
na Alojz, Martinj vrh 20, kmeta, 
Pinter Malka, nameščenka, Martinj 
vrh 28. 

Zadr VI 32/7 5988 
Ljubljana,   16. junija 1953. 

449. 
Besedilo: Trgovsko podjetje Okraj- 

ne Zveze kmetijskih zadrug, Ljub- 
ljana okolica, Ljubljana. 

Izbriše se šega Josip in vpiše: 
Koman Leopold, višji knjigovod- 

ja, Ljubljana, Vodnikova 188. 
Zadr VIII 65/3 5990 

Besedilo:   Kmetijska   zadruga   v 
Mavčičah. 
Na zboru 22. 1. 1953 so bila spre; 

jeta nova pravila, po katerih odslej 
zadruga deluje. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z omejenim jamstvom v Mavči- 
čah. 

Delež znaša 100 din. Člani odgo- 
varjajo za obveznosti zadruge z lO- 
kratnim zneskom svojih obveznih 
deležev. Upravni odbor sestavlja 3 
do 11 članov. 

Izbrišejo se Zevnik Pavel, Kepic 
Janez, Kozjak Janez in vpišejo no- 
vi  člani upravnega odbora: 

Stenovec Valentin, kmet, Mavčiče 
61, Urh Anton, delavec, Podreca 8, 
Rozman JoSe, invalid, Podreca 29, 
Ješe Jože, kmet, Jama 25, Jerala Ja- 
ne«, kmet, Podreca 6. 

Zadr VI 210/5 5985 
Besedilo: Čevljarska produktivna 

zadruga z omejenim jamstvom v 
Smartnem pod Šmarno goro. 

Izbrise se Veber Leopold in vpiîe 
no* Sta« apramela odbora* 

Francelj  Leopold, čevljarski po- 
močnik, Šmartno pod Šmarno goro. 

Zadr VIII 22/3 5991 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Žiri. 
Izbrišeta se Rupert Roman, Jesen- 

ko Angelca in vpišejo novi Člani 
upravnega odbora: 

Mlinar Ivan, Ravne 2, Oblak 
Maks, Nova vas 22, Kavčič Jože, 
Breznlca 10, kmetje. 

Zadr VI 134/7 6993 
Ljubljana, 17. junija 1953. 

450. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Mostje. 
Izbrišejo se Brumec Martin, Bru- 

inée Janez, Gerebič Ludvik in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Mlinaric Mihael, Kuzma Ivan, Ga- 
stan Ivan, Zagorec Pavel in Tiva- 
dar Štefan, kmetje v Mostju, Mli- 
naric Mihael je predsednik, Tiva- 
dar Štefan podpredsednik, Kuzma 
Ivan blagajnik  odbora. 

Zadružni delež znaša odslej 500 
din. 

Vpiše se zadružni obrat: Trgovina 
z   mešanim   blagom,   tobačnimi   iz- 
delki, vžigalicami in cigaretnim pa- 
pirjem,  poslovalnica  Genterovci. 

Maribor, 16. maja 1953. 
Zadr III 27 5272 

451. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Šmartno na Pohorju. 
Zadruga temelji odslej na novih 

pravilih, sprejetih na zboru 29. III. 
1953. 

Izbrišejo se iz odbora Pečovnik 
Peter, Pečovnik Štefan, Motaln Jurij, 
Topoli'5 Ivan, Vodušek Alojz, Mo- 
tala Martin, Klavžar Ivanka in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Rauš Martin, kmet. sin, Šmartno 
na Poh., Ačko Franc, kmet. sin, 
Frajhajm, Plečko Hinko, Šmartno 
na Poh., Strehar Ivan, Zg. Prebu- 
kovje, Furman Vilko, Ofelj, Fre- 
šer Štefan, Kalše, Motaln Hinko, Boj- 
tina, kmetje. Strehar Ivan je pred- 
sednik, Frešer Štefan, podpredsed- 
nik, Rauš Martin, tajnik, Padežnik 
Alojz, upravnik KZ in sopodplsova- 
lec Neuhold Stanko, knjigovodja. 

Maribor, 25. maja 1953. 
Zadr III 74 5448 

452. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., šalamenci. 
Zadruga temelji odslej na novih 

pravilih, sprejetih na zboru 25. III. 
1953. 

Izbrišejo se Via j Štefan,, Maka ri 
Štefan, Podlesek Ludvik, Berglez 
Ilonka, Andrejč Franc, Horvat Šte- 
fan in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Hakl Janko, Huber Geza, Gombo- 
ši Franc, Gomboši Karel, vsi kmetje 
v šalamencih. 

Maribor, .1. junija 1953. 
Zadr III 91 5569 

453. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Miklavž pri Ljutomeru. 
Izbrišejo se Tušek Peter, Janežič 

Štefan, Zadravec Matevž in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Trstenjak Franc, Krčevina, Toma- 
žič Vlado, Vuzmetinci, kmeta. 

Maribor, 4. junija 1953. 
Zadr tU/5 5708 

454. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Kapca. 
Izbrišejo se Vida Štefan, Kirbiš 

Emerika, Vereš Mihael, Ftičar Šte- 
fan in vpišejo novi Izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Vida Jožef, kmet, Klemenčič Jo- 
sip, kovač, Vutek Ludvik, Verban- 
čič Franc, Gene Jožef, kmetje, vsi 
iz Kance. Bernât Franc je predsed- 
nik, Verbančič Franc, podpredsed- 
nik, Vida Jožef pa tajnik odbora. 

Zadr III 102 5829 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Limbuš. 
Zadruga temelji na novih pravi- 

lih, sprejetih  na zboru  12. IV. 1953. 
Izbrišejo se Kallč Viktor, Povšič 

Milan, Sivec Stanko, Šauperl Mirko, 
Boštjančič Leopold, Bratuša Franc, 
Rošker Ančka in vpišejo novi iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Krajne Jože, Robič Jože, kmeta, 
Ipavec Jože, upokojenec, Pekre, Ma- 
rinšek Ivan, Laznica, Sviligoj Du- 
šan, kmet, Hrastie, Povšič Milena, 
gospodinja in Pšunder Terezija, 
kmetica, Limbuš. Kot sopodpisova- 
lec za zadrugo se vpiše Toš Franjo, 
knjigovodja, Maribor. 

Zadr III 59 5825 
Besedilo: Kmetijsko-nabavno-pro- 

dajna zadruga, Sebeborci. 
Zadruga temelji na novih pravi- 

lih, sprejetih  na  zboru  12. IV. 1953. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z o. j., Sebeborci. 
Izbrišejo se Lutar Aleksander, 

Škalič Zeljko, Barbaric Viktor, Ro- 
dila Janez, Tremelj Janez, Peček 
Ludvik in vpišejo novi Izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

Carni Franc in Banfi Štefan, Se- 
beborci, Terplan Aleksander In 
Kardoš Ludvik, Andreici, Horvat 
Tanez, Krnci, Rltuper Ludvik, Bo- 
krači. 

Zadr III  19 5822 
Maribor, 9. junija 1953. 

455. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga »Savinšek«, Litmerk. 
Izbrišejo se Bac Terezija, Lesko- 

var Franc, Vaupotič Frančiška in 
vpišeta novi Izvoljeni članici uprav- 
nega odbora: 

Belec Marija, vinogr. delavka, 
Lešnica, Rajh Terezija, knjigovod- 
ja, Lešniški vrh. 

1      Marîbor. 13. iunlja 1953. 
Zadr II 188 6005 
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456. % 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Hin je. 

Na občnem zboru 15. III. so bila 
sprejeta nova zadružna pravila, 
po katerih odslej zadruga deluje. 
Članski delež znaša 500 din z 10- 
kratnim jamstvom. Upravni odbor 
sestavlja 9 do 11 članov. 

Izbrišejo se Pugelj Ignacij, Blat- 
nik Anton, Jaklič Jože, Roje Jože, 
Plot Ivan, Papež Edo, Plot Vinko in 
vpišejo novi izvoljeni odborniki: 

Fabjan Anton, kmet, Lopata 20, 
Vidmar Stanko, logar, Visejc 11, 
Vidmar Janez, kmet, Žvirče 17. Raz- 
potnik Jože, poštni uslužbenec, Hrib 
16 Blatnik Viktor, Ratje 9. Tekav- 
čie Franc, Prévoie 22, kmeta. 

Novo mesto,  12. junija  1953. 
Zadr III 62/5 5969 m. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Sela-šumberk. 

Na občnem zboru 8. III. 1953 so bila 
sprejeta nova zadružna pravila, 
po katerih odslej zadruga deluje. 
Članski delež znaša 100 din z to- 
kratnim jamstvom. 

Izbrišeta se Perko Jože, Rozina 
Franc in vpišeta nova izvoljena 
člana upravnega odbora: 

Ceglar Anton, Repje in Košler Ja- 
nez, Sela-šumberk 16, kmeta. 

Novo mesto, 15. junija 1953. 
Zadr III 140/7 5967 

458. 
Izbrisi 

Bes.dilo:    Kmetijska    zadruga    z 
o. j., Šmarje. 

Zaradi   pridružitve   h    Kmetijski 
zadrugi z o. j., Branik. 

Gorica,  18.   junija  1953. 
Zadr VI/39-9 6036 

bivališča. Obravnava bo 3. avgusta 
1956 ob 10. uri pri tem sodišču, v so- 
bi št. 124/11. Skrbnik je dr. Petriček 
Viljem, uslužbenec OLO Ljubljana 
okolica, Ljubljana. 
G 468/53 6156 

Modic Jožica, Ljubljana, Vogelna 
3, proti Modicu Milanu, zdaj nezna- 
nega bivališča. Obravnava bo 6. av- 
gusta 1953 ob 8. uri pri tem sodišču, 
v sobj št. 124/11. Skrbnik je dr. Za- 
pušek Jože, Ljubljana, Pod tur- 
nom 3. 
G 473/53 6157 

Štrukelj Marija roj. Zupan, delav- 
ka, Iskra, Kranj, Cesta na Rupo 23, 
ki jo zastopa dr. Macarol Franjo, 
odvetnik,    Kranj,    proti    Štruklju 
Antonu, delavcu, zdaj neznanega bi- 
vališča.    Obravnava bo 6. avgusta 
1953 ob 8.45 uri pri tem sodišču, v 
sobi št.  124/11.    Skrbnik je Istenič 
Franc, vodja zemljiške knjige, upo- 
kojenec, Okrajno sodišče, Kranj. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 24. junija 1953, 

G 491/53-1 6051 
Orehovsky Alojzija, gospodinja 

na Muti 1, zoper Orehovsky Jana iz 
Maribora,, zdaj neznanega bivali- 
šča. Obravnava bo 21. julija 1953 
ob 8. uri v sobi 86/11. Skrbnik je 
Beranič Vlado, odvet. pripravnik v 
Mariboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 16. junija 1953. 

Razne objave 

Trgovinski registei 

459. 

Okrožna  sodila razglaSajo: 

Vpisi 

Besedilo: Stiherle Anton, gostilna. 
Imetnik:  Stiherle   Anton, Radov- 

ljica, Kidričeva 9. 
Obratni predmet: Izvrševanje go- 

stilničarskega obrta. ' 
Ljubljana, 17. junija 1953. 

Št. 9/53—Rg Ä VIII 205/1    5989 

Razglasi sodišč 

Razglas . 
Poziv upnikom tn dolžnikom 

aaj   *   dan Mu   čoka   priglasijo   terjatve 
oziroma  poravnajo tvoje  obveznosti  do 
podjttlj   v   likvidaciji,   fioer   •   bodo 

dolgovi sodno Izterjali. 
5850 

Kmetijska delovna zadruga >Do- 
linšek Tone<, Pijava gorica, je pre- 
šla v likvidacijo. Priglasitveni rok: 
tri mesece od te objave. 

Likvidator 
Št. 13/53 6174 

Po sklepu MLO glavnega mesta 
Ljubljana, tajn ït. 1243/55 z dne 
12. junija 1953 je podjetje »Modna 
konfekcija v Ljubljani«, Titova ce- 
sta 35b, prenehalo poslovati in pre- 
šlo z dnem 15. VI. 1953 v likvida- 
cijo. Priglasitveni rok: 30 dni od 
te objave. 

likvidacijska komisija 

J 
Oklic o skrbnikih in razpravah 

Postavljeni skrbniki bodo v toibab t». 
stopali tožence, katerlb bivallKe nI ma- 
no, na njihovo nevarnost In (troike, 
dokler te sami oe zglasijo aH ne Ime- 

nujejo pnnhlalfence 
Tožbe za razveze zakona. 

G 442/53 6158 
Bolte Antonija, gospodinja, Vrh- 

nika, Stara cesta 54, proti Boltetu 
Martinu,   delavcu,    zdaj neznanega 

Izgubljene listine 
preklienjejo 

Benčič Anica, Črnomelj 20, oseb- 
no izkaznico, xeg. št. 13010, ser. št. 
0496320. , 6011 

Brank Ana, Vodice 34 nad Ljub- 
ljano,' osebno izkaznico, reg. štev. 
2603, ser. št. 0448913. Izdano v Kam- 
niku. 5898 

Bregar Gabrijela, Čatež 24, poŠt« 
Vel. Loka, osebno izkaznico »er. iL. 
0505850. 6133 

Brodar Marija, Kranj, Titov trg 
21, osebno Izkaznico, reg. št. 7519, 
ser. številka 0188829, izdano v Kra- 
nju. 6147 

Cimerman Štefan, Dol. Lakoš 4, 
p. Lendava, osebno izkaznico, reg. 
št. 10996, ser. št. G-023SW. izdano 
v Lendavi. 5855 

Čač Bruno,. Beka 15, p. Kozina, 
roj. 26. V. 1934 v Trstu, osebno iz- 
kaznico številka 12868, izdano v 
Sežani. 5368 

Della Schiave Tončka, Hrovaïa, 
43, p. Ribnica na Dol., osebno iz- 
kaznico, reg, št. 10958, ser. številka 
0557268, Izdano v Kočevju.       5883 

Dolinar Franc, Kranj, Prlmskovo 
139, osebno izkaznico, reg. it. 9443, 
ser. številka F-0185753, Izdano v 
Kranju. 2126 

Dolinšek Jožefa, Kamnica 136 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
22975, ser. št. 0023393, izdano v Ma- 
riboru. 6066 

Dougan Milan, Kranj, Stražišče 
28, osebno izkaznico, reg. št. 2294, 
ser. št. F-0178604, izdano od OLO 
Kranj okolica. 6159 

Dreu Marija, Kočevje, osebno iz- 
kaznico, reg. it. 2387, ser. Številka 
0458697, izdano v Kočeviu.        6148 

Elektrarna Dravograd, prometno 
knjižico št. 8608 o razhodovanem, 
osebnem vozilu KDF, it. S-4996, od- 
ločbo o razhodu je Izdal OLO 
Slovenj Gradec pod zapj številko 
XIV/I-289/9-50zdne22.IX.1950.   5789 

Erker Mara, Ljubljana, osehno 
Izkaznico, reg. It. 15093. ser. št. F- 
0728403, izdano v Trbovljah.      6127 

Felle Mira, preklic o izgubljeni 
osebni izkaznici, reff. St. 99992-51, 
ser. ät. F-0122302, objavljen v Ur, 
listu LRS, št. 16/53, ker se je na- 
šla. 6167 

Fer Herta, Maribor, Tezno, Jasko- 
va 44, preklic o izgubljeni osebni 
izkaznici, reg. št. 2015, ser. številka 
0017471, izdani v Mariboru.       6067 

Gašperšič Anton, Dobrunje, oseb- 
no izkaznico, reg. St. 1390, ser. štev* 
F-0159694, izdano od OLO Ljublja- 
na okolica. 6104 

Gerbec Ivanka. Kamnik', Meki- 
nje 1, osebno izkaznico, reg. štev. 
27041, ser. št. 0472951. 6099 

Godnik Anica, Grgar 158, osebne 
Izkaznico, reg. št. 11618, ser. števil- 
ka 0383725, izdano v Gorici.      6152 

Gergori* Geza, Maribor, Koroška 
26, potrdilo o opravljenem kurja- 
škem izpitu, številka spričevala 
52/49. 6100 

Grager Rudolf, Jurij • Sov. go- 
ricah, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 12476, ser. št. 0161719, Izdano od 
OLO Maribor okolica. 6057 

Horvat Franjo, Ro«oa 6, Jakobskl 
dol. zdaj Gradiš, Vuzenica, osebno 
izkaznico, reg. it. 41513, ser. št. 
G-0195728, izdano od OLO Maribor 
okolica. ,      6206 

Habjan Andrej, Ljubljana, Cufär» 
jeva 1, prometno  knjSJoo za mo- 
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tor   znamke   »Ardle«,   evid.   štev. Maver Alma, Grobišče, p. Prestra- Šeruga   Anton,   Pečarovci  86,   p, 
S-3213.                                            6093 nek, osebno izkaznico, reg. št. 3383, Mačkovcl, osebno izkaznico, reg. št. 

" Henigman    Antonija,    Ljubljana, ser.    št.   F-0613693,    izdano   v   Po- 43388,  ser. št. 0127098.                5977 
Soteska 4, sindikalno knjižico, izda- stojni.                                            6170 Šimenc    Marija,    Vižmarje    185, 
no v Ljubljani.                            6149 Medvešček   Venceslav,    Krštenica osebno izkaznico,   reg. št. 59167/51, 

Hribar Francka, Sv. Duh, p. Nova 63, p. Kanal, osebno izkaznico, reg. ser.  št  F-00S1477,  izdano   v  Ljub- 
vas  pri  Rakeku,  osebno  izkaznico, št.  17834,  ser. št. 0334039.           6091 ljani.                                                 6072 
reg. št.  1442,  ser. št.  F-0177752,  iz- Milanič Egidij, Gorica, Gabrijelo- širec  Ivan,  Pragersko 17, osebno 
dano v Kranju.                            6087 va  55,   osebno   izkaznico,   reg.  št. izkazniqo,   reg.   št.   31253,   ser.   št. 

Janša   Viktorija,   Lesno   brdo   45. 41196, ser. št. 0303499.                 6014 0580285, izdano v Mariboru.      6052 
osebno izkaznico, reg. št. 41722, ser. Narobe Ljudmila,  Voklo, p. Sen- Škerjanec  Stanko,   Maribor,   Bet- 
št. F-0149732, izdano od OLO Ljub- čur   pri   Kranju, osebno  izkaznico, navska  152, osebno  izkaznico,  reg. 
ljana  okolica,   in   sindikalno   knji- ser.   štev.   0198396,   izdano   v   Kra- §t. 42011, ser. št. 0044212, izdano v 
žico, izdano v Ljutomeru.         6169 nju.                                                6171 Mariboru.                                      6068 

Jenko    dr.    Andrej,    Ljubljana, Oprešnik Slavica, Ljubljana, oseb- škorjanc    Antonija,     Ljubljana, 
"Vevče 108, evid. tablico za avtomo- no izkaznico,  reg. št. 81519/51, ser. Zupančičeva 14, preklic o izgubljeni 
bil, Št. S-523.                                  6169 št.   F-0105829,   izdano   v   Ljubljani, osebni   izkaznici,    reg.   št.   28274/51, 

Kačič  Ema  (Danica)   Hudi  log 9, in    sindikalno   knjižico,    izdano   v ser. št. F-0050584, objavljen v Urad- 
p.   Kostanjevica   na   Krasu,   osebno Ljubljani.                                      6129 nem  listu  LRS,   ker  se  je našla, 
izkaznico,    reg.   št.   19006,   ser.   št. Peršak   Franc,   Partinje   120   pri k 5890 
0289165.                                          5451 Lenartu, Slov. gorice, osebno izkaz- g0ln   Marija,   Provizorij,   Velenje, 

Klun  Ivan,  Polički  vrh  pri  Jare- nico, reg. št. 54574, ser. št F-0844222, osebno  izkaznico št. 4512.          5857 
nini, osebno izkaznico, reg. št. 39304, izdano od OLO Maribor okol.   6056 gfakul   Danila   roj.   Fabjan,   Sol- 
eer. št. 0200572, izdano od OLO Ma- Pfajfer   Franc,   Boštanj   ob   Savi, ^an   cesta IX   korpusa 80   osebno 
ribor okolica.                              6062 sindikalno  izkaznico  št.  368221,  iz- izkâznico,  reg."  št.  41203,  ser.  štev. 

Kmetijska zadruga,  Motnik,   pro- dano od Zveze sindikatov lesne in- G-0303237, izdano v Gorici.       5858 
metno  knjižico   traktorja   tipa  TG dustrije LRS.                               5904 .    .      ',• .          .    „9    vjn    1qll 
15,    reg.  štev.   2174,    štev.   motorja Pod jed Ivan, Olševek 4, p. Pred- ftojs   Alojz,   roj.   22.   Vili    1911, 
82160.                    .                        6094 dvor, osebno izkaznico, reg. št. 7644, sedaj   v   Brezovem  6,   p   Sud enee 

Kocjančič   Viktor,   Ruše   86   pri izlano v Kranju, izkaznica za kolo ?ri   Krškem,   vojaško   ßnjizico    iz- 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. in tovarn, izkaznico št. 1041172.   5975 dano od voj. odseka v Krškem. 5723 
15899,    ser.   št.   0573554,   izdano  od Prestrl  Dora,  Radovljica,   Mestni Toman    Marija,    Irbovlje,    Loke 
OLO Maribor okolica.                 6059 trg 6, osebno izkaznico, reg. št. 106S1, 176, osebno izkazu!; o, reg. st. 10045, 

Kogovšek   Janez,   Ljubljana,   Ko- ser. Št. 0821384.                              5719 ser.  št. F-0723355, kJ.no  v Trbov- 
roška 6, osebno  izkaznico,   reg.  št. Prešern Martina, Ljubljana, oseb- ljah.                                               5860 
21952/50,   ser.   št.   F-0044262,   izdano • no  izkaznico,  reg. št. 80152/51,  ser. Traven   Stanislav,   delavec    pod- 
v Ljubljani.                                    6150 številka  F-0102462,  izdano  v  Ljub- jetia >Kamnik<  v Kamniku, tovar- 

Konhajzler     Drago,      Ljubljana, ljani.   -                                            6151 niško izkaznico št. 0-564, izdano od 
knjižico   o   predvojaški   vzgoji  št. Progar   Franc,   Podturn,   p.   Tre- podjetja  »Kamnik«.                     5763 
149, izdano v Ljubljani.              6128 beino,  osebno izkaznico,  ser.  štev. Trček  Ivana,  Dol  27,  Borovnica, 

Koprivnik Katarina, roj. 13. II. 6519923. 6132 osebno izkaznico, reg. št. 37334, ser. 
18S7, Tržič, Dolinska cesta 5, oseb- Rant Matevž, Potok 14, p. Zali log, št. 0145344, izdano od OLO Ljub- 
no izkaznico, reg. št. 2078, izdano roj. 17. IX. 1917, osebno izkaznico ljana okolica. 6172 
od OLO Kranj okolica.             6089 št.   34803,   izdano  od   OLO   Kranj Trgovsko podjetje »Ruda«, Mari- 

Kotar Frančiška,   Gradec  67,   p. okolica.                                          5635 bor, dovoljenje za tovorni avtomo- 
' Litija, osebno izkaznico,  reg.  štev. Rocca   Angela,   Ljubljana,   Cesta bil   znamke   »Krupp«   št.   5468,   iz- 

6455,  ser. št. F-0164741.              5453 v Mestni log 5, osebno izkaznico za dano v Mariboru.                         6054 
Kovač Alojz, Senovo, barake št. 6, tujega državljana, reg. št. 1089, iz- Tušek Jože, Draga 40, osebno iz- 

osebno izkaznico, reg. št. 47112, ser. dano  v Ljubljani.                       6071 kaznico,  reg. štev.  14580, ser. štev. 
št. 0391422, izdano v Krškem.     6101 Rumpf Marija, Rošpoh 82 pri Ma- 0560890, izdano v Kočevju.        5839' 

Krois Marica, Bresternica pri Ma- riboru,   osebno   izkaznico,   reg.   št. Vagaja  Milica,  osebno  izkaznico, 
riboru.   osebno   izkaznico,   reg.   št. 25777,   ser.   št.   0176495,    izdano  od reg.  št.  82922/51,  ser.  št.  F-0105232, 
35437,   ser.  št. 0199556,   izdano od OLO Maribor okolica.                6065 izdano v Ljubljani.                     6173 
OLO Maribor okolica.                6055 Slamič   Silvija,   Maribor,   Mladin- Vaupotič  Jakob,  Zakl  1,  p.  Pod- 

Kukovec Pavla, Ptuj, Mestni vrh ska, osebno izkaznico, reg. št. 9823, lehnik pri Ptuju, osebno Izkaznico, 
1, osebno  izkaznico, reg. št.  14152, ser.    št.   0014Ö33,    izdano   v   Mari- reg. Št. 44212, ser. št. 0288449, Inva- 
ser. št. 0256466.                            5284 boru.                                              6063 lidsko knjižico št. 28185 in knjižico 

Kunčič Franc, Maribor, Pobreška Slapšak   Franc,  Sevnica   ob   Savi za kolo.                                         5885 
38, osebno izkaznico, reg. št. 16371, 251,  sindikalno izkaznico  št. 57802, Velikonja Marija, Tolmin, osebno 
ser. št. 0606675, izdano v Celju.  6058 Izdano  od   Zveze   sindikatov   lesne izkaznico,   reg.   št.   484,   ser.   štev. 

Logar Marjan, Maribor, Partizan- industrije LRS. 5903 0253194. 6030 
ska 37, diplomsko spričevalo Teks- Sluga Jerica, Volkmerjeva 5, Ptuj, Vičar Anton, Lasigovci 6, p. Po- 
lline industrijske šole »MTT« v Ma- roj. 27. II. 1931, osebno izkaznico lenšak, osebno izkaznico, reg. štev. 
riboru za leto 1949.                       6064 št. 16978.                                          6164 24756,    ser.   št.   0268066,    izdano   v 

Maček   Marija,   Maribor,   Košaki, Smolnikar Jožica, Ljubljana, Pr- Ptuju.                                            5840 
Vinogradi 17, osebno izkaznico, reg. zanj, blok I, osebno Izkaznico, reg. št. Vršič  Rudolf,   Vičanci   5,  p.   Vel. 
št. 38783, ser. št. 00431%, izdano v 97405/51, izdano v Ljubljani.     6095 Nedelja, osebno  izkaznico, reg.  št. 
Mariboru.                                      6061 Stojnic Tončku, Ljubljana, osebno 22601,   ser.   št.  F-0265911,   izdano   v 

Mam   Draga,   Ljubljana,   osebno izkaznico,  reg.  št.  32005/51, ser. št. Ptuju.                                            6134 
izkaznico,  reg. št. 42771/51, ser. št. F-0054315,    in   sindikalno   knjižico, Zaje Janez, p. Zagradec 45, oseb- 
F-0065081, izdano v Ljubljani.   6069 izdano   v  Ljubljani.                    6105 no izkaznico, ser. št. 0007508.     6131 

Marn Magdalena, Ljubljana, oseb- Šalamun Viktorija, Maribor, Orož- Zorman  Ivan, gozd. delavec, Me- 
no   izkaznico,   reg.  št.  1644/50* ser. nova  7,  osebno   izkaznico,  reg.  št. žica 80, roj. 23. I. 1922, osebno iz- 
št.  F-0023954,   izdano   v  Ljubljani. 3837, ser. št. 0001934, izdano v Ma- kaznico, reg. št. 3069, izdano v Slov. 

, 6070 riboru.                                       .    6060 Gradcu.                                         6031^ 

Izdala  »Uradni  Ust  LBS« — Direktor ta   odgovorni   urednik:  dr. Kastko  Močnik  —  tiska   tlakama  »Toneta  lomilca« 
V LJubljani 
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Za vse najemne pogodbe, ki so bile sklenjene 
do uveljavitve tega odloka, morajo predložiti naje- 
modajalci en izvod pogodbe tajništvu pristojne ob- 
čine najkasneje do 1. avgusta 1953. 

3. člen 
Najemodajalec mora sporočiti v 15 dneh tajni- 

štvu pristojne občine vsako spremembo glede na 
višino najemnine za poslovne prostore. 

4. člen 

Ob sporu, ali je kakšen prostor šteti kot po- 
slovni prostor, odloči o tem tajništvo pristojne občine. 

5. člen 
Z denarno kaznijo do 3000 din se kaznujeta na- 

jemodajalec in najemnik, če v predpisanem roku 
ne skleneta pismene najemne pogodbe ali ne spo- 
ročita spremembe glede na višino najemnine za po- 
slovni prostor. 

6. člen 
Ta odlok velja -od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
St. 11-2-6588/1-1953 
Ljubljana, dne 11. junija 1953. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

.     . 22*. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih in v zvezi z uredbo o delitvi 
sklada za vzdrževanje hiš (Uradni list FLRJ, štev. 
t2-66/53) je izdal okrajni ljudski odbor Slovenj Gra- 
dec na seji obeh zborov dne 16. maja 1953 

ODLOK 
o delitvi sklada  za vzdrževanje hiš 

t. člen 
Sklad za vzdrževanje hiš, ki ga vplačujejo hišni 

lastniki, se more do višine 80% vplačanih zneskov 
uporabiti za vzdrževanje hiš, iz katerih se ta pri- 
spevek ustvarja. 

Sklad do višine 20% vplačanih zneskov za vzdr- 
ževanje hiš pa morejo uporabiti občine za vzdrže- 
vanje in graditev stanovanjskih hiš na svojem ob- 
močju. 

2. člen 
Svet za komunalne zadeve OLO Slovenj Gradec 

je pooblaščen, da izda odredbo za izvrševanje tega 
odloka. 

3. člen 

Ta odlok velja takoj, objavi pa se v »Uradnem 
lista LRS<. 

Št. 1/1-3863/1-53 
Slovenj Gradec, dne 16. maja 1953. 

Predsednik OLO: 
Ivo Skèrlovnik 1. r. 

227. 

Na podlagi 2. odstavka 13. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih in v zvezi s 5- odstavkom 7. čle- 
na uredbe o potnih in selitvenih stroških (Uradni list 
FLRJ, št. 59/52) je izdal okrajni ljudski odbor Slo- 
venj Gradec na skupni seji obeh zborov dne 16. maja 
1953 

ODLOK f 

o višini dnevnic za službena potovanja v mejah 
okraja Slovenj Gradec 

1. Sien 
Za službena potovanja v mejah okraja znaša 

dnevnica: 
1. za uslužbence od IV. plačilnega razreda na- 

vzgor 525 din, 
2. za uslužbence od IX. do V. plačilnega razreda 

in visoko kvalificirane delavce 450 din, 
3. za druge uslužbence in delavce 37Î din. 

2. člen 
Ta odlok velja za službena potovanja uslužben- 

bencev tistih uradov in zavodov, katerih dejavnost 
je omejena na območje okraja Slovenj Gradec, ne 
glede na to, ali gre za zvezne ali republiške ustanove 
ali ustanove ljudskega odbora. 

3. člen 

Ta odlok velja takoj. 

St. 1/1-5864/1-53 
Slovenj Gradec, dne 16. maja 1953. 

Predsednik OLO: 
Ivo škerlovnik 1. r. 

226. 

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 (Uradni 
list FLR], št. 46-428/51) in točke VII. 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) je 
Izdal okrajni ljudski odbor Šoštanj na II. redni seji 
dne 10. februarja 1953 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka o 

javnem redu in mirn 

Odlok o javnem redu In miru, ki je bil izdan na 
VI. rednem zasedanju dne 24. I. 1952, se spremeni in 
dopolni tako, da se njegovo prečiščeno besedilo glasi: 

I. Splošne določbe 

1. člen 
Vsak državljan mora uravnati svoje vedenje in 

ravnaje tako, da ne moti dela, razvedrila in počitka 
sodržavljanov, 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. 
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II. Varstvo miru 

2. člen 
Prepovedano je vsako dejanje na javnem ali za- 

sebnem prostoru, ki moti mir okolice, in sicer je 
prepovedano: 

1. kričati, razgrajati ali na drug način po nepo- 
trebnem delati večji hrup in ropot; 

2. uporabljati zvočnike, radioaparate, gramofone, 
glasbila ali kakršne koli druge naprave na tak način, 
da občutno motijo okolico; 

\ uporabljati v nočnem času po strnjenih nase- 
ljih motorna vozila, ki niso opremljena z izpušno 
dušilko. 

3. člen 
V času od 22. do 5. ure so prepovedana vsa deja- 

nja, kt kakor koli motijo nočni mir, razen òb sezon- 
skih kmetskih opravilih (n. pr. mlatilnice itd.). 

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 sme trajati več 
kakor pet minut. 

Izjeme dovoljuje svet za notranje zadeve OLO 
Šoštanj. 

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 ti zavajajo v nedisciplino, vzbuja 
javno zgražanje ali žali javna morala. 

Prepovedano je: 
1. izzivati, nadlegovati, smešiti alt ogrožati osebe 

v javnih ali zasebnih prostorih in beračiti; 
2. peti nedostojne ali žaljive pesmi, govoriti ne- 

dostojno, preklinjati, žaliti z nedostojnim vedenjem 
čut dostojnosti drugih, kazati nedostojne slike ali 
predmete; 

3. stopiti brez dovoljenja v zgradbo ali kraj, 
kamor je vstop prepovedan, če je prepoved vidno 
označena ali jo je Iz okoliščin mogoče razbrati; 

4. kljub opominom se zadrževati v gostinskem 
lokalu po končanem obratovalnem času. 

6. člen 
Prepovedana so dejanja, i katerimi se ogroža 

varnost ljudi oziroma premoženja, in sicer je pre- 
povedano: 

1. poškodovati aH odstraniti napisne table ali 
druge javne znake; 

2. ugasniti, poškodovati ali odstraniti svetilko, 
nameščeno 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 in naprav, ki ogrožajo 
varnost; 

5. pustiti ob javnih potih ograjo ali Sivo mejo v 
tekem stanju, da ogroža varnost, ovira promet in kazi 
zunanje Hoe; 

6. z metanjem kamenja •• drugih predmetov 
ogrožati varaoetj 

7. dražiti aH plašiti živali, če to ogroža javno; 
varnost; 

8. poškropiti ali pomazati ljudi ali pročelja stavb 
z brezobzirno vožnjo; 

•, zasipati ali na kakršen koli način poškodovati 
vojaške obrambne objekte. 

IV. Varstvo zdravja, snage in zunanjega lica naselij 

7. člen 
Prepovedana so vsa dejanja, ki ogrožajo zdravje 

ljudi, nasprotujejo pravilom snage ali kazijo zuna- 
njost strnjenih naselij, in sicer je prepovedano: 

1 metati odpadke, pljuvati ali drugače ponesna- 
žiti tla ali predmete na javnih prostorih; 

2. poškodovati, uničiti ali odstraniti posode za 
odpadke, nameščene v javnih prostorih; 

3. odlagati odpadke aH gnoj na mestih, ki niso za 
to'določena, zlasti ob javnih cestah in poteh; 

4. odlagati odpadke na prostem, kjer so izpostav- 
ljeni sončni pripeki, da se liri smrad zaradi razkra- 
janja; 

5. spuščati odpadne vode (odplako) na javno pot 
ali v obcestni jarek; 

6. onesnažiti vodo, namenjeno ljudem in živalim; 
7. ravnati z živili v javnem prostoru proti temelja 

nim načelom higiene; <* 
8. nameščati lepake, letake ali objave na mestih, 

ki niso za to določena, pisati po poslopjih, po zidnih 
ograjah, javnih lokalih ali vozilih; 

9. voditi pse v javne lokale; ... 
10. zanemarjati osebno snago ali snago v delav- 

nici v taki meri, da to moti okolico ali da utegne spra- 
viti v nevarnost zdravje ljudi. 

8. člen 
Lastniki in upravitelji gradb morajo skrbeti, 

da se zastave, transparenti, parole in drugi priložnost- 
ni okrasi odstranijo najpozneje v dveh dneh po kon- 
čanih proslavah oziroma prireditvab. 

V. Varstvo javnih nasadov 

9. Člen 
Vsakdo mora varovati nasade, namenjene za olep- 

šavo kraja ali drugim skupnim koristim, in nasade na 
pokopališčih. •• 

Prepovedano je: 
1. v javnih nasadih in na pokopališ&h lomiti 

drevje' ali grmovje, hoditi, jezditi ali voziti izv-en do- 
voljenih 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. -      - . 

VI. Varstvo mladine 

10. člen 

Mladina pod 16 leti ne sme brez spremstva star- 
šev ali drugih odraslih oseb: 

1. obiskovati gostiln ali drugih podobnih lokalov; 
2. obiskovati javnih prireditev, ki se 'rončajo 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 

sise udeleževati, mladina med 16. in 18. letom staro- 



St. 21 ~ 2-. YIL 1953 URADNI UST Stran 2S5 

iti pa »amo • spremstvu staršev ali drugih odgovor- 
nih oseb. 

Za šolsko mladino veljajo Šolski predpisi, kolikor 
so ti strtržji. 

Mladine ni dovoljeno zavajati k beračenju. 
Zaradi prekrškov iz prvih treh odstavkov tega 

člena se kaznuje tudi lastnik, zakupnik ali uslužbe- 
nec obrta. 

VII Kazni 

11. člen 
Kdor prekrši določbe Z. točke 2. člena, 3. (člena, 

4 člena, 1. in 2. točke 5. člena, 1. do 8. točke 6. člena, 
3. do 7. in 10. točke 7. člena, 8. člena, 3. točke 9. člena 
in 10. člena, se kaznuje z denarno kaznijo do 3000 din. 

12. člen 
Kdor prekrši določbe 1. in 3. točke 2. člena, 2. do 

4. točke 5. člena, 9. točke 6. člena, 1., 2., 8. in 9. točke 
7. Siena, 1., 2. in 4. točke 9. člena, se kaznuje z denar- 
no kaznijo v znesku 50 din. 

Pripadniki ljudske milice in druge uradne osebe, 
ki jih določi tajnik okrajnega ljudskega odbora, 
smejo za prekrške iz prvega odstavka tega člena iz- 
terjati denarno kazen v znesku 50 din od storilca 
takoj na mestu. , 

13. člen 
Beseda »javni prostor< v tem odloku pomeni take 

prostore, ki se uporabljajo za javni promet, kot tudi 
javnosti dostopne prostore. 

X. Končne določbe 

14. člen 
Ta odlok prične veljati z dnem objave v >Urad- 

nem listu LRSc 
• Št. 1750/1-53 

Šoštanj, dne 10. februarja. 1953. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1. r.   , 

229. 

Na podlagi 15., 108. in 110. 'člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) 
ter 8. člena temeljnega zakona o prekrških (Uradni 
list FLRJ, št. 46-51) je okrajni ljudski odbor Šoštanj 
na IV. seji okrajnega zbora dne 15. V. 1953 in na IV. 
seji zbora proizvajalcev dne 15. V. 1953 sprejel 

ODLOK 
o obratovalnem času trgovinskih, storitvenih in 
gostinskih podjetij na območju okraja Šoštanj 

A. OBRATOVALNI ČAS 

L Ob delavnikih 

Trgovinske obratovalnice 
1. člen 

1. Trgovinske obratovalnice so odprte — če nI v 
naslednjih členih posebnih določb — v zimskem času 
od 7. do 12. in od 14. do 17. ure, v poletnem času pa 
od 7. do 12. in od 15. do 18. ure, z izjemo, da so trgo- 
vinske  poslovalnice  na  območju   mestne občine  Šo- 
štanj in Velenje odprte v poletnem času popoldne od 
14. do 17. ure, 

Ob četrtkih popoldne morajo biti te trgovinske 
obratovalnice zaprte zaradi notranjega dela. 

2. Prodajalnice kruha morajo biti odprte ves1 '5aa 
od 5.30 do 19.30 in od 14. do 17. ure. 

3. Prodajalnice slaščičarskih izdelkov so odprte 
ves čas od 8. do 12. In od 14. do 18. ure, razen pone- 
deljka, ko morajo biti zaprte. 

4. Mlekarne so odprte v zimskem času od 8. do 
12. In od 14. do 17. ure, v poletnem času od 7. do 12« 
in od 15. do 18 ure. 

Ob četrtkih smejo biti mlekarne zaprte. 
5. Prodajalne svežega mesa in mesnih izdelkov, 

vseh vrst so odprte v času od 6. do 11. ure in od 15. 
do 18. ure. 

Ob ponedeljkih so te obratovalnice zaprte. 
6. Prodajalnice tobačnih izdelkov so odprte v, 

zimskem času od 8. do 12. in od 14. do 18. ure, v po- 
letnem času od 7. do 11. in od 14. do 18. ure. 

7. V vseh trgovinah velja 8-urni delovni čas. 

2. člen 
Vsako prodajanje blaga izven določenega pro- 

dajnega časa'je prepovedano. 

3. 'člen 
Glede prodajnega časa na sejmih In tržnih pro- 

storih veljajo predpisi sejemskih in tržnih redov. 

Storitvene  obrtne obratoval ni ce 

4. člen 

1. Brivske in frizerske obratovalnice so odprte v 
zimskem času od 8. do 12. In od 14. do 18. ure, v po- 
letnem času od 7.30 do 12. in od 15. do 18.30 ure. Ob 
sobotah In dnevih pred prazniki se sme obraotvalni 
čas podaljšati za eno uro. Ob ponedeljkih so brivsko- 
frizerske obratovalnice .zaprte. 

2. Fotografske obratovalnice so odprte za stranke 
od 8. do 12. in od 14. do 18. ure v zimskem in od 
7. do 12. in od 16. do 19. ure v poletnem času. 

Gostinske obratovalnice 

5. člen 
Gostinske obratovalnice so odprte: 
1. hoteli, nočišča, penzioni in drugi obrati, kolikor 

gre za oddajanje sob, časovno neomejeno. 
2. kavarne do 23. ure, 
3. restavracije do 23. ure, 
4. gostilne do 23. ure, 
5. krčme do 22. ure, 
6. bifeji (okrepčevalnice) do 22. ure. 
Če zgoraj ni drugače določeno, se gostinske obra- 

tovalnice ne smejo odpirati pred 5. uro zjutraj, od- 
preti pa se morajo najpozneje do 7. ure zjutraj. 

6. Člen 
Gostinski obratovalnici gostilna >Pri stari pošti« 

v Šoštanju ter kavarna in restavracija »Central« r 
Velenju sta odprti do 24. ure in zanji ne veljajo do- 
ločbe 5. člena. 

7. člen 
Po zapiralni uri se ne sme postreči v gostinskem 

obratu nitrV z jedjo niti s pijačo, kolikor ni izjema 
dovoljena v 6. členu tega odloka. Ne sme se postreči z 
večjo količino hrane ali pijače neposredno pred na- 
stopom zapiralne ure, da bi se gost dalje zadrževal T. 
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lokalu. Najkasneje četrt  ure po določeni zapiralni 
uri morajo biti obratni prostori izpraznjeni in zaprti. 

Strežno osebje mora zapiralno uro napovedati. 

II. Ob nedeljah in praznikih 
8. člen 

Ob nedeljah in praznikih morajo biti vse trgovin- 
ske in obrtne obratovalnice zaprte, kolikor ni v na- 
slednjem -členu določena izjema. 

9. člen 
Obratovalnice pa so odprte: 
1. brivski in frizerski saloni od 7. do 11. ure; 
2. v vsakem kraju mora biti odprta po ena pro- 

dajalnica tobačnih izdelkov od 7. do 11. ure; določi 
jo podjetje Tobak. Te prodajalnice se lahko menjajo 
z nedeljskim obratovalnim časom; 

3. prodajalnice sadja in zelenjave od 7. do H. ure; 
4. prodajalnice slaščic od 8. do 12. in od 15. do 

19. ure; 
5. mlekarne od 9. do 11. ure. 

10. člen 
Gostinske obratovalnice sb ob nedeljah odprte, 

kot je določeno v 5. in 6. členu. 

B. SPLOŠNE DOLOČBE 
11. člen 

Določbe tega odloka se nanašajo na trgovinske, 
gostinske in obrtne obrate, ne oziraje se na to, ali 
pripadajo državnemu, zadružnemu, družbenemu ali 
zasebnemu sektorju lastništva ali drugim ustanovam, 
in ne glede na to, ali je v njih zaposleno pomožno 
osebje. 

12. člen 
Za zimski čas se šteje čas od 1. oktobra do 31. 

marca, za poletni čas pa čas „od 1. aprila do 50. sep- 
tembra. 

13. člen 
Svet za gospodarstvo OLO Šoštanj sme v okviru 

tega odloka po izkazani potrebi in na prošnjo dolo-1 

citi za posamene obratovalnice tudi drugačen obrato- 
valni čas. 

C. KAZENSKE DOLOČBE 
14. člen 

Lastniki in odgovorni ravnatelji, upravniki in 
poslovodje obratovalnic, ki bi Imeli proti predpisom 
tega odloka odprte svoje obratovalnice izven časa, 
določenega za odpiranje in zapiranje, aH ki bi imeli 
obratovalnice zaprte v času, ki je določen za obrato- 
vanje, so kaznujejo z denarno kaznijo od 500 do 
3000 din. 

Upravni In kazenski postopek vodi in kazen iz- 
reče sodnik za prekrške pri okrajnem ljudskem od- 
boru Šoštanj. 

C KONČNE DOLOČBE 
15. člen 

Ta odlok začne veljati z dnevom objave v >Urad- 
nem listu LRS« ter so z njim razveljavljeni vsi do- 
sedanji predpisi, ki so v nasprotju s tem odlokom. 

Št. 1560/1-53 
aoštanj, dne 15. maja 1953. '' 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1. x, ' 

230. 

Na podlagi drugega odstavka 23. člena zakona ò 
ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19/52), 2. člena uredbe o dajanju poslovnih 
prostorov v njem (Uradni list FLRJ, št. 12/53), točke 
e) 3. člena in točke b) 8. člena temeljnega zakona o 
prekrških (Uradni list FLRJ, St. 46/51) je izdal ljudski 
odbor mestne občine Kranj na 7. seji dne 5. junija 
1953 

ODLOK 
o dajanju poslovnih prostorov v najem 

na območju mestne občine Kranj 

1. člen 
Najemne pogodbe, s katerimi se dajejo poslovni 

prostori v najem, morajo biti sklenjene v pismeni ob-, 
liki. Vse najemne pogodbe, ki so bile ustno dogovor- 
jene pred uveljavitvijo uredbe o dajanju poslovnih 
prostorov v najem, se morajo sestaviti v pismeni 
obliki. 

Po en izvod pismenih najemnih pogodb, ki so bile 
sklenjene pred 1. aprilom 1953, ali po njem, se mora 
najkasneje do 1. avgusta 1933 predložiti tajništvu za 
gospodarstvo in komunalne zadeve ljudskega odbora 
mestne občine. 

2. člen 
Če v najemnih pogodbah odpovedni rok ni izrec- 

no dogovorjen, velja obojestranski dvomesečni od- 
povedni rok. 

3. 'člen 
Za poslovne prostore,' ki niso oddani v najem, 

mora najemodajalec plačevati v sklad za vzdrževanje 
prispevek, ki ga določi tajništvo za gospodarstvo in 
komunalne zadeve ljudskega odbora mestne občine. 

Zopci odločbo O določitvi prispevka je dopustna 
pritožba na tajništvo za gospodarstvo in komunalne 
zadeve okrajnega ljudskega odbora Kranj v 15 dneh 
po prejemu odločbe. 

4. člen 
Najemodajalec in najemnik morata v 15 dneh 

sporočiti tajništvu za gospodarstvo in komunalne za- 
deve mestne občine vsako spremembo glede na višino 
najemnine za poslovne prostore. 

Tajništvo za gospodarstvo in komunalne zadeve 
, lahko oprosti te obveznost državne organe, ustanove 

in podjetja ter družbene organizacije, ki upravljajo 
poslovne zgradbe, če vplačujejo prispevek v sklad 
za vzdrževanje hiš v skupnem znesku in sami vodijo 
evidenco o predpisih in vplačilu prispevka za posa- 
mezne zgradbe. 

5. člen 
Z denarno kaznijo do 2000 din se kaznujeta za 

prekršek najemodajalec In najemnik, če v predpisa- 
nem roku ne skleneta pismene najemne pogodbe In 
ne sporočita spremembe glede na višino najemnine 
za poslovni prostor. 

6. člen 

Ta odlok velja od dneva objave »Uradnem listu 
LRS«. 

št. 2331/53 
Kranj, dne 6. junija 1953. 

Predsednik LO MO: 
Vinko Hafner 1. r, 
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231. 

Na podlagi 23., 78. in 118. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, it. 
19-88/52), in v zvezi s 1. in 2. členom uredbe o delitvi 
sklada za vzdrževanje hiš (Uradni Us« FLRJ, št. 12-68/ 
53) je ljudski odbor mestne občine Postojna na četrti 
seji z dne 30. maja 1953 sprejel 

ODLOK 
o delitvi sklada za vzdrževanje hiš 

1. člen 
Prispevek v sklad za vzdrževanje hiš, ki ga pla- 

čujejo hišni lastniki, morejo uporabiti hišni lastniki 
do višine 70% svojih vplačanih zneskov za kritje stro- 
škov pri popravilu svojih hiš. 

30 % vseh vplačanih prispevkov uporabi mestna 
občina Postojna za vzdrževanje in graditev stano- 
vanjskih hiš na svojem območju. 

2. člen 
Svet za gospodarstvo in komunalne zadeve ljud- 

skega odbora mestne občine Postojna se na podlagi 
1. točke 140. člena zakona o ljudskih odborih mest in 
mestnih občin pooblašča, da izda navodila za izvaja- 
nje tega odloka. 

3. 'člen 
Uprava stanovanjskih zgradb mestne občine Po- 

stojna določi sporazumno s svetom za gospodarstvo 
in komunalne zadeve ljudskega odbora mestne občine 
•Postojna, za katere zgradbe se uporabi tisti del pri- 
spevkov v sklad za vzdrževanje, s katerim razpolaga 
mestna občina. 

4. člen 
Ta odlok dobi veljavo z dnem objave v >Urad- 

nem listu LRS«. 
št. 967/1 
Postojna, dne 30. maja 1953. 

Predsednik LO MO: 
Jože Basa L r, 

232. 

Ljudski odbor mestne občine Tolmin je sprejel 
na seji dne 14. junija 1953 na podlagi 13. in 88. člena 
zakona o volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih 
odborov (Uradni list LRS, št. <9-91-S2) 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enofl 

§t. 11, ki obsega naselji Gabrije in Dolje, ker je pre- 
nehal mandat Lebanu Andreju, odborniku ljudskega 
odbora mestne občine, ki je bil izvoljen v tej volilni 
enoti. 

Volitve bodo v nedeljo, dne 2. avgusta 1953. 

2. člen 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in na 

oglasnih deskah v volilni enoti št. 11. 
Št. 807/1-53 
Tolmin, dne 14. junija 1953. 

Predsednik LO MO: 
Franc Rutar 1. r. 

233. 
Na podlagi 2. odstavka 23 člena in 2. točke 78. 

člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19/52), v zvezi s 1. členom uredbe 
o delitvi sklada za vzdrževanje hiš (uradni list FLRJ, 
št. 12/53) 1er 8. členom temeljnega zakona o prekrških 
(Uradni list FLRJ, št. 46/51) je ljudski odbor mestne 
občine v Trbovljah na VI. seji dne 14. V. 1953 sprejel 

ODLOK 
o delitvi sredstev sklada za vzdrževanje hiš 

in o postopku za črpanje In uporabo teh sredstev 

1. člen 
Na območju ljudskega odbora mestne občine r 

Trbovljah se delijo in uporabljajo plačani prispevki 
sklada za vzdrževanje hiš samo po predpisih teg* 
odloka. 

2. člen 
Od sredstev, plačanih v sklad za vzdrževanje hiš, 

ki ga plačujejo hišni lastniki, morejo uporabiti hišni 
lastniki do višine 70 % vplačanih zneskov za kritje po- 
pravila svojih hiš. 

30% vseh plačanih sredstev v sklad ze vzdrže- 
vanje hiš pa uporabi ljudski odbor mestne občine 
Trbovlje za vzdrževanje in graditev stanovanjskih htf 
na svojem območju. 

3. člen 
Del sredstev sklada za vzdrževanje hiš, določen 

za neposredno vzdrževanje zgradb, od katerih so bili 
plačani prispevki, se sme uporabiti le za večja po- 
pravila in obnovitvena dela, ki so nujno potrebna, da 
se prepreči nadaljnje propadanje stanovanjskega 
sklada, ne pa za kritje izdatkov, ki veljajo kot Tedni 
vzdrževalni stroški. 

.   Za večja popravila in obnovitvena dela je šteti 
zlasti: 

1. zidarska dela:' obnovitev stropov, fasad, nosil- 
cev, izolacije tal. preklad, poprava greznic, kanali- 
zacija, obnovitev ograj, popravila balkonov, popravila 
In obnovitev dimnikov in obnovitev streh; 

2. mizarska dela: obnoviter oken ter vrat; 
3. tesarska dela: naprava podov obnovitev stro- 

pov, ostrešja, naprava drvarnic v hiši ter naprava 
lesenih balkonov; 

4. kleparska dela: obnovitev žlebov, odtočnih cevi, 
obrobne pločevine, pločevine ob kapu In prekritje 
streh; 

5. krovska dela: prekritje oziroma obnovitev 
krovov; 

6. pleskarska in slikarska dela: pleskanje oken 
v fasadi, vrat, balkonskih ograj, slikanje stopnišč, 
vež in hodnikov; 

7. ključavničarska dela: obnovitev raznih mrež 
na stavbi, popravila in obnovitev balkonskih ograj, 
železnih rolet, vrat in ograj; 

8. steklarska dela: zasteklitev streh ali svetlobnih 
dvorišč; 

9. pečarska dela: novi Štedilniki, nove peči; 
10. vse inštalacijske naprave v zidu. 

Med redne hišne vzdrževalne stroSke, ki jih ni 
dovoljeno plačevati v breme sklada za vzdrževanje 
hiš, spadajo zlasti stroški za dimnikarska dela, elek- 
triko, za vse vrste drobnih obrtniških del, za plače 
in tin grade hišnikom, upraviteljem, snažilkam, za za- 
varovalne premije in izdatki za pisarniške potreb- 
ščine, 
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4. člen 
ćrpanjc razpoložljivih sredstev sklada za vzdrže- 

vanje hiš je dovoljeno tudi, če se nabavi material, 
potreben za Izvršitev večjih popravil, kakor: opeka, 
železo, les, cement in podobno. V takih primerih so 
upravičenci dolžni še posebej obrazložiti etanje v hiši 
ter opisati pomen nabave za predvidena večja po- 
pravila. 

Pristojni organ ljudskega odbora mestne občine 
nadzoruje, ali se material pozneje pravilno uporablja. 

5. člen 
Lastniki, njih pooblaščenci in upravitelji zgradb, 

ki izpolnjujejo pogoje iz 3. in 4. člena tega odloka, 
so upravičeni zahtevati od tajništvu sveta za gospo- 
darstvo in komunalne zadeve ljudskega odbora mest- 
ne občine Trbovlje, da se jim iz plačanega in raz- 
položljivega dela sklada za vzdrževanje hiš poravnajo 
računi za izvršena večja popravila in obnovitvena 
dela kakor tudi za izvršene dobare materiala. 

Izvirnim računom je treba obvezno priključiti 
podatke o času izvršitve večjih popravil, o dobavi 
materiala, o vsoti vseh plačanih prispevkov v sklad 
za vzdrževanje hiše ter dodati še natančne naslove 
v poštev prihajajoče zgradbe, njenega lastnika ali 
upravitelja ter upniku, ki se mu bo Izplačala zahte- 
vana vsota. 

6. člen 
S posebnim dovoljenjem tajništva sveta za gospo- 

darstvo in komunalne zadeve ljudskega odbora mest- 
ne občine Trbovlje smejo državni organi, ki uprav- 
ljajo stanovanjske in poslovne prostore,- zadruge in 
družbene organizacije, ki. upravljaj« lastne stavbe, 
plačujejo pa za vse hiše prispevek le v skupnem 
znesku in vodijo sami evidenco o predpisu in vpla- 
čilu prispevkov za posamezne hiše v določenih rokih, 
odvesti brez poprejšnje potrditve računov ves raz- 
položljivi del prispevka za vzdrževanje hiš na svoj 
tekoči račun. 

Pristojni organ ljudskega odbora mestne občine 
Trbovlje mora naknadno pregledati porabo teh sred- 
stev v samem računovodstvu državnega organa, upra- 
vitelja hiše zadruge ali družbene organizacije. 

7. člen 
Lastnikom zgradb, ki so od 1. januarja 1953 dalje 

zaradi obnovitve, velikih popravil in usposabljanja 
stanovanjskih in poslovnih prostorov najeli pri držav- 
nem kreditnem podjetju posojilo, ki ga odplačujejo 
v dogovorjenih obrokih, sme tajništvo sveta za gospo- 
darstvo in komunalne zadeve ljudskega odbora mest- 
ne občine v Trbovljah po primerni poprejšnji ute- 
meljitvi dovoliti, da se del vplačanih prispevkov iz 
sklada za vzdrževanje hiš porabi za kritje zapadlih 
anuitet. 

8. Člen 
Z denarno kaznijo do 2.000 din se kaznuje za pre- 

kršek, kdor sprejetih sredstev ne uporabi za dovoljena 
dela in v namene, določene s tem odlokom. 

9. Člen 
Ta odlok začne Teljati z dnem objave v >Urad- 

nem lista URS«. 
št. 182/12-53 
Trbovlje, dne 14. maja 1953. 

Predsednik LO MO: 
' Alojz Dular 1. r. 

234. 

Občinski ljudski odbor Žirovnica je na VIII. seji 
dne 8. V. 1953 prejel na podlagi 13. in 88. člena za- 
kona o volitvah In odpoklicu odbornikov 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 

Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 
št. 2, ki obsega celotno vas Žirovnica, ker je prene- 
hal mandat Nadižarju Valentinu, odborniku občin- 
skega ljudskega odbora Žirovnica, ki je bil izvoljen 
v tej volilni enoti. 

Volitve bodo v nedelja dne 2. avgusta 1953 ob 
8. uri. 

II 

Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS< in na 
krajevno običajni način v volilni enoti št. 2. 

Št. 482/1 
Žirovnica, dne 15. junija 1953. 

Predsednik Obč.LO: 
Ivan Gašperin 1. r. 

Pregled „Uradnega Ust3 FLRJ* 
št 21 z dne 20. maja 1953: 

136. Uredba o spremembah In dopolnitvah uredbe o 
zaključnih računih gospodarskih organizacij za 
leto 1952. 

137. Uredba o dopolnitvi uredbe o osebnih Izkaznicah 
(legitimacijah). 

138. Uredba o organizaciji In delu Carinske uprave. 

139. uredba o ustanovitvi uprave za zunanjo trgovino. 

140. Uredba o kaznovanju pravnih oseb za carinske 
prekrške. 

141. Uredba o organizaciji in delu Uprave za ekonom- 
sko in tehnično pomoč. 

142. Uredba'o ustanovitvi Zvezne uprave za prehrano. 

143. Uredba o organizaciji in delu Uprave -za civilno 
letalstvo. 

144. Uredba o organizaciji in delu Zveznega urada za 
merila in plemenite kovine. 

145. Uredba o organizaciji in delu Zveznega patentne- 
' ga urada. 

146. Uredba o organizaciji in delu Zvezne komisije za 
standardizacijo. 

147. Odlok o začasni določitvi delovnega področja od- 
borov in komisij Zveznega izvršnega sveta in or- 
ganizaciji njegove administracije. 

148. Odlok o posebnih pravicah imetnikov Karadjor- 
djeve zvezde z meči. 

149. Navodilo za postopek pri ureditvi premoženjskih 
razmerij kmečke delovne zadruge in njenih čla- 

nov v primeru reorganizacije ali likvidacije za- 
druge. 

ïzdàja »Uradni list IÄS« — Direktor- In odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik - tiska .lskarna »Toneta TomSIca« — vsi 
V LJubljani — Naročnina: letno 720 din — Posamezna Številka: 8 din do 8 stran!, vsake nadaljnje 4 strani 4 din već, po 
poeti t dia vM — Vrednlitvo In uarava« LJubljana, Erjavčeva ulica 1V>, postni predal 838 — Telefon uprave 28-578 - 
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URADNI LI 
LJUDSKE  REPUBLIKE SLOVENIJE 

il v-, 

Leto IX V LJUBLJANI, dne 8 julija 1953 Številkc<22 

VSEBINA: 

7$. Zakon o ustanovitvi sklada Borisa Kidriča. 
(JpZakon o odpravi vlničarsklh la podobnih razmerij. 

78. Zakon o spremembah In dopolnitvah zakona o gozdovih. 

Odloki ljudskih odborov: 
235. Odlok o delitvi sklada za vzdrževanje hiš v okraju Celje 
jS=v>kollca. 

/Ž3sJbdlok o obveznem fluorograilranju (rentgenskem slika- 
—   nju) prebivalstva okraja  Črnomelj. 
237. Odlok OLO Črnomelj o spremembi stopnje akumulacije 

za rudnik Kanlžarica. 
238. Odlok o dajanju poslovnih prostorov v najem v okraju 

Gorica. 
239. Odlok o določitvi stopnje akumulacije In znižanja stopnje 

akumulacije nekaterim gospodarskim podjetjem v okraju 
Krško. 

240. Odlok o dajanju poslovnih prostorov v najem v okraju 
Novo mesto. 

241. Odlok o dajanju poslovnih prostorov v najem v okraju 
Šoštanj. 

242. Odlok o spremembi obveznosti po družbenem planu za 
podjetje lesne Industrije in gozdarstva v okraju Šoštanj. 

243. Odlok o spremembi povprečnih stopenj akumulacije in 
družbenih skladov za rudnik lignita Velenje. 

244. Odlok o razglasitvi l. avgusta za oraznik ljudske vstaje 
Kranja. 

)45. Odlok MLO Maribor o prodaji stanovanjskih hiš Iz sploš- 
nega ljudskega premoženja na  Javni  dražbi. 

246. Odlok o delitvi sredstev sklada za vzdrževanje hiš In 
postopku za črpanje In uporabo teh sredstev v mestni 
občini Tržič. 

247. Odlok  o  razpisu  nadomestnih  volitev  v  občini  BreglnJ. 
248. Odlok o  razpisu nadomestnih volitev v občini Juršlncl. 
249. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v občini Markovcl. 
230. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v občini Smlednik. 

—  Popravek. ' 

V- 

76. 

Na podlagi drugega odstavka 79. člena ustavnega 
zakona o temeljih družbene in politične ureditve in 
0 organih oblasti Ljudske republike Slovenije raz- 
glaša predsednik Izvršnega sveta Ljudske skupščine 
Mudske republike Slovenije zakon o ustanovitvi 
sklada Borisa Kidriča, ki ga je sprejela Ljudska skup- 
ščina Ljudske republike Slovenije na svoji seji dne 
29- junija 1953 in ki se glasi: 

ZAKON 
o 'ustanovitvi sklada Borisa Kidriča 

1. člen 

V trajno počastitev spomina narodnega heroja 
in junaka socialističnega dela Borisa Kidriča'se usta- 
novi sklad Borisa Kidriča. 

2. člen 

Namen sklada je pospeševati teoretično in prak- 
tično delo na področju ekonomskih, družbenih in 
naravoslovnih ved in na vseh drugih področjih, ki 
neposredno služijo razvoju socialističnega gospo- 
darstva. 

3. člen 

Sklad vrši svojo nalogo s tem, da daje za namen 
iz 2. člena tega zakona posameznikom, zavodom in 
organizacijam štipendije, podpore in nagrade. 

4. člen 

Sredstva sklada so: proračunske dotacije, darila, 
volila in drugi nepredvideni dohodki. 

V republiškem proračunu se morajo redno za- 
gotoviti sredstva za dotiranje sklada. 

5. člen 
Sklad upravlja petčlanski odbor. Predsednika in 

člane odbora imenuje in razrešuje Izvršni svet Ljud- 
Sklad Borisa Kidriča je pravni oseba. 

ske skupščine Ljudske  republike Slovenije; ta tudi 
uadzoruje njegovo delo. 

6. člen 
Sklad ima svoj predračun dohodkov in izdatkov. 
Odredbodajalec   za   izvrševanje   predračuna   je 

predsednik odbora za upravljanje skladb. 

7. člen 
Izvršni svet predpiše statut sklada. 

8. člen 
Ta zakon velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 
Št. U 45/5-53 
Ljubljana, dne 4. julija 1953. 

Predsednik   Izvršnega   sveta 
Ljudske skupščine 

Ljudske republike Slovenije: 
Miha Marinko 1. r. 

Predsednik Ljudske skupščine 
Ljudske   republike   Slovenije: 

Dr. Ferdo Kozak 1. r. 

??. 
Na podlagi drugega odstavka 79. člena ustavnega 

zakona o temeljih družbene in politične uredi've in 
o organih oblasti Ljudske republike Slovenije raz- 
glaša predsednik Izvršnega sveta Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije zakon o odpravi vini- 
čarskih in podobnih razmerij, ki ga je sprejela Ljud- 
ska skupščina Ljudske republike Slovenije na svoji 
seji dne 30. junija 1953 in ki se glasi: 

ZAKON 
o odpravi vinlčarskih in podobnih  razmerij 

Da bi se v krajih, kjer so še polfevdalne in 
podobne oblike izkoriščanja delovne sile, zagotovil 
gospodarski, kulturni ir. socialni napredek kmečkega 
dehrvstva, je Ljudska skupščina. Ljudske republike 
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Slovenije ua podlagi zadnjega odstavka 4. člena 
zveznega zakona o kmetijskem zemljiškem skla- 
du splošnega ljudskega premoženja in o dodelje- 
vanju zemlje kmetijskim organizacijam z dne 27. maja 
1953 (Ur. list FLRJ, št  22-150/53) sprejela 

zakon 1 
o odpravi viničarskih in  podobnih razmerij 

1. člen 
Viničarska in tem podobna razmerja se na ob- 

močju Ljudske republike Slovenije odpravijo po do- 
ločbah tega zakona. 

2. člen 
Za viničarska in podobna (n. pr. hubarska, ofar- 

ska, majerska, kolonatska) razmerja po 1. členu tega 
zakona se štejejo takšna razmerja; 

1. kjer je prepustil lastnik obdelavo vinograda 
ali del posestva viničarju ali drugemu delavcu tako, 
da ga mora viničar oziroma drug kmečki delavec 
obdelovati bodisi sam ali s svojo družino ali z delavci, 
ki jih najame on sam ali lastnik zemlje in dobi za to 
plačilo v denarju in v naravi ali samo v naravi (sta- 
novanje, deputatno zemljo, kmetijske pridelke in po- 
dobno), lastniku pa pripadajo pridelki: ali 

2. kjer je dal lastnik kmečkemu delavca ali ma- 
lemu kmetu del posestva ali posamezna zemljišča 
trajno v uživanje tako, da mora sam ali s svojo družino 
delati na lastnikovem posestvu na njegovo vsako- 
kratno zahtevo ali da mu mora kot odškodnino za 
uživanje oddati določen del pridelkov ali pa zakup- 
nino plačati v denarju ali odslužiti z delom. 

Ali gre za takšno razmerje, se v primerih, kjer 
ni bila o tem izrecno sklenjena pogodba, presoja po 
dejanskem stanju. 

V viniča'rskib okoliših se štejejo za viničarskemu 
podobna razmerja tudi taki primeri, kjer je obstajalo 
viničarsko razmerje, pa je bilo pozneje samo formal- 
nopravno ali na zunaj spremenjeno, dejansko pa 
takšno razmerje po svoji naravi v eni ali drugi obliki 
ie obstaja. 

3. člen 
Razen gozdov postane vsa zemlja, ki je predmet 

riničarskih in podobnih razmerij, s poslopji rred na 
tej zemlji (v nadaljnjem besedilu: zemlja) splošno 
ljudsko premoženje in pride v kmetijski zemljiški 
sklad, in sicer: 

— v primerih iz 1. točke in iz tretjega odstavka 
2. člena vsa zemlja, ki jo je prepustil lastnik drugemu 
v obdelavo in tudi deputatna zemlja; 

— v primerih iz 2. točke 2. Člena vsa zemlja, ki 
jo je lastnik dal drugemu v uživanje. 

V posameznih primerih lahko okrajna komisija za 
kmetijski zemljiški sklad iz utemeljenih razlogov, 
upoštevaje stvarno stanje, odloči, da se pusti dose- 
danjemu lastniku v lasti del zemlje iz prvega od- 
stavka tega člena oziroma da se mu da za odzveto 
zemljo T zameno druga obdelovalna zemlja fz kme- 
tijskega zemljiškega sklada splošnega ljudskega pre- 
moženja, predvsem če gre za manjšega kmeta, 

4. člen 
Lastniki zemlje, ki postane po določbah tega za- 

kona' splošno ljudsko premoženje, imajo pravico do 
odškodnine za to zemljo. , 

Odškodnina za obdelovalno zemljo, zasade, po- 
slopja in druge objekte se določi po predpisih 23. 
Siena zveznega zakona o kmetijskem zemljiškem 
•kladu splošnega ljudskega premoženja in o dode- 
ljevanju zemlje kmetijskim organizacijam. 

Odškodnina za košenice in pašnike se določi od 
10.000 do 30.000 dinarjev za hektar. V teh mejah do- 
loči višino odškodnine Izvršni svet glede na klasifi- 
kacijo zemljišč. 

Odškodnina po tem členu se izplačuje po določ- 
bah 24. člena omenjenega zveznega zakona o kmetij- 
skem zemljiškem skladu. 

5. člen 
Zemlja, ki postane splošno ljudsko premoženje 

po določbah tega zakona, se dodeli v trajno uporabo 
kmetijskim organizacijam, ki že obstajajo ali ki se 
bodo ustanovile. 

Viničarji in drugi kmečki delavci, ki so bili za- 
posleni na tej zemlji, imajo pravico, vključiti se kot 
proizvajalci v te kmetijske organizacije. Če se vklju- 
čijo, imajo pravico, uživati še naprej deputatno zem- 
ljo, ki so jo uživali doslej. 

Hišice in koče na odvzeti zemlji se prepustijo 
proti plačilu v last tistim viničarjem in drugim 
kmečkim delavcem, ki v njih stanujejo, zemljišča, na 
katerih stojijo te hišice in koče, tet dvorišča pa v 
brezplačno trajno uporabo. Kupnino za hišice in koče 
določi na podlagi ocenitve okrajna komisija za kme- 
tijski zemljiški sklad. Viničarji oziroma kmečki de- 
lavci imajo pravico plačati kupnino v obrokih y. 
20. letih od dneva zemljiškoknjižnega prenosa. 

6. člen 
Odločbe po določbah tega zakona izdaja okrajna 

komisija za kmetijski zemljiški sklad. 
Zoper odločbo okrajne komisije o izločitvi zemlje 

za kmetijski zemljiški sklad in o odškodnini lahko 
prejšnji lastnik v. 30 dneh po prejemu odločbe vloži 
tožbo pri okrožnem sodišču, ki je pristojno po sedežu 
okrajne komisije, in zahteva, da se odločba razve- 
ljavi ali spremeni. 

Zoper druge odločbe okrajne komisije je v 15 
dneh po prejemu odločbe dovoljena pritožba na re- 
publiško komisijo za kmetijski zemljiški sklad. 

Zaradi odločbe republiške komisije ni mogoč 
upravni spor. 

7. člen 
Vprašanje, ali je obstajalo viničarsko ali podobno 

razmerje, se presoja po dnevu, ko je začel veljati 
zvezni zakon o kmetijskem zemljiškem skladu sploš- 
nega ljudskega premoženja in o dodeljevanju zemlje 
kmetijskim organizacijam. Ce je lastnik zemlje, glede 
katere je obstajalo viničarsko ali podobno razmerje, 
pred tem dnevom vstopil v kmečko delovno zadrugo 
aH dal tako zemljo v uživanje kakšni kmetijski 
organizaciji, pa se presoja to vprašanje po dnevu, ko 
je vstopil r kmečko delovno zadrugo oziroma ko je 
dal zemljo kmetijski organizaciji v uživanje. 

8. člen 
Dokler se zemljišče, ki je bilo na podlagi prav- 

nomočne odločbe izločeno in vloženo v kmetijski 
zemljiški sklad, ne dodeli v uporabo kmetijski orga- 
nizaciji, se pusti v brezplačno uživanje viničarju ozi- 
roma kmečkemu delavcu, ki je to zemljišče užival al' 
obdeloval na podlagi viničarskega ali podobnega raz- 
merja. 

Viničar oziroma kmečki delavec mora z zemljOi 
ki mu je bila puščena v uživanje, gospodariti po nje- 
nem names a kot dober gospodar. 
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9. člen 
Kolikor ni s tem zakonom drugače določeno, se 

za razmerja, ki so urejena s tem zakonom, primerno 
uporabljajo določbe zveznega zakona o kmetijskem 
zemljiškem skladu splošnega ljudskega premoženja 
in o dodeljevanju zemlje kmetijskim organizacijam. 

10. člen 
Kdor z namenom, da bi onemogočil ali otežkočil 

vložitev zemlje v kmetijski zemljiški sklad, resnično 
ali navidezno odtuji ali razdeli zemljo, ki spada pod 
določbe tega zakona; kdor da neresnične ali nepo- 
polne podatke o viničarskem ali podobnem razmerju 
alt o zemljiščih, ki spadajo pod določbe tego zakona, 
se kaznuje z denarno kaznijo ali « zaporom do enega 
leta. 

Enako se kaznuje lastnik zemlje, ki po uvelja- 
vitvi tega zakona ustanovi viničarsko ali podobno 
razmerje ali vzdržuje tako razmerje. Zoper takega 
lastnika zemlje se poleg kazni lahko izreče tudi od- 
vzem zemlje, ki je predmet takega razmerja. 

11. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehata ve* 

ljati uredba o začasni ureditvi prejemkov viničar- 
jev in obvezna razlaga točke g) 2. člena te uredbe 
(Uradni ust LRS, št. 50-364/45 in 35-138/46). 

12. člen 
Izvršni svet Izda podrobnejše predpise za izvr- 

ševanje tega zakona, 
13  člen 

Ta zakon velja od dneva objave v »Uradnem 
«stu LRS«, 

št. U 45/6-53 
Ljubljana, dne 4. julija 1&53. 

Predsednik   Izvršnega   sveta 
Ljudske skupščine 

Ljudske republike Slovenije: 
Miha Marinko 1. r. 

Predsednik  Ljudske  skupščine 
Ljudske   republike   Slovenije: 

Dr. Ferdo Kozak 1. r. 

78. 
Na podlagi drugega odstavka 79. člena ustav- 

nega zakona o temeljih družbene in politične ure- 
ditve in o organih oblasti Ljudske republike Slove- 
nije razglaša predsednik Izvršnega sveta Ljudske 
skupščine Ljudske republike Slovenije zakon o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o gozdovih, ki ga je 
sprejela Ljudska skupščina Ljudske republike Slo- 
venije na svoji seji dne 30. junija 1953 in ki se glasi: 

ZAKON 
o spremembah   in   dopolnitvah   zakona o gozdovih 

Zakon o gozdovih z dne 20. junija 1950 (Uradni 
list LRS, št. 20-103/50) se »premeni in dopolni tako, 
da se njegovo prečiščeno beiedilo glaei: 

ZAKON O GOZDOVIH 
L Splošne določbe 

i. člen 
Vsi gozdovi v Ljudski republiki Sloveniji so za- 

radi splošnega pomena, ne glede na lastnika, name- 
njeni splošnim koristim ljudske skupnosti In so zato 
pod posebno skrbjo in nadzorstvom države. 

2. člen 
Z gozdovi je treba gospodariti tako, da se obsto- 

ječi gozdovi ohranijo, da se zagotovi trajnost gozdne 
proizvodnje ter da se zanemarjeni in preveč izse- 
kani gozdovi izboljšajo In obnovijo. 

Da se gospodari po načelih prvega odstavka tega 
člena in da se dosledno izvajajo določbe tega zakona 
in drugih predpisov o gozdovih, morajo skrbeti 
državni organi, ki so po tem zakonu pristojni za 
nadzorstvo nad gospodarjenjem v gozdovih. 

5. člen 
Za gozdove veljajo po tem zakonu tudi: 
1. zemljišča, ki aiso trajno prikladna za drugo 

vrsto kulture kot za gozd; 
2. zemljišča, ki po svoji legi, oblikovltosti, fizi- 

kalnih in kemičnih lastnostih in po klimatičnih raz- 
merah najbolj ustrezajo narodnemu gospodarstvu in 
drugim splošnim  koristim, če imajo gozdno kulturo. 

O sporih ali naj se šteje kakšno zemljišče za 
gozd po tem zakunu, odloča državni sekretar za go« 
spodarstvo LRS. 

4. člen 
Za zboljšanje in napredek gozdnega gospodarstva 

v Ljudski republiki Sloveniji predpiše Ljudska skup- 
ščina LR Slovenije dolgoročni republiški gozdno- 
gospodarski načrt, ki mora sloneti na načelu traj- 
nosti donosa gozdne proizvodnje po posameznih 
gozdnogospodarskih območjih. 

Na podlagi dolgoročnega republiškega gozdno- 
gospodarskega načrta se morajo po posameznih gozd- 
nogospodarskih enotah napraviti gozdnogospodarski 
načrti za vse gozdove. 

5. člen 
Gozdni predeli s posebnimi naravnimi lepotami 

in gozdovi zgodovinskega ali znanstvenega pomena se 
lahko z zakonom Ljudske republike Slovenije raz- 
glasijo za narodne parke ali za zavarovane znan- 
stvene objekte. 

Narodni parki in zavarovani znanstveni objekti 
se upravljajo po posebnih predpisih. 

II. Varstvo in gojitev gozdov 

6. člen 
Praviloma je prepovedano gozdove krčiti ali jih 

spreminjati v drugo kulturo. 
Gozd se sme krčiti ali spremeniti v drugo kulturo 

samo izjemoma z dovoljenjem državnega sekretarja 
za gospodarstvo LRS. To dovoljenje da lahko državni 
sekretar za gospodarstvo LRS samo, če je to potrebno 
zaradi gospodarskega napredka, zaradi trajno bolj- 
šega gospodarjenja na taki površini, zaradi potreb 
državne varnosti in državne obrambe ali zaradi ute- 
meljenih gospodarskih potreb lastnika. 

7. člen 
Prepovedano je planine na zgornji gozdni meji 

in planinske pašnike širiti na škodo gozda, posebno 
pa na škodo rušja in drugega pritlikavega drevja, 
čeprav raste tudi izven gozda. Izjeme dovoljuje 
državni sekretar za gospodarstvo LRS. 

8. člen 
Pri zemljiščih, ki so v zemljiški knjigi ali r 

katastrskem operatu  označena kot gozdovi; se sme 
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označba kulture spremeniti samo aa podlagi pravno- 
močne odločbe okrajnega (mestnega) ljudskega od- 
bora. 

Ce zemljiškoknjižno sodišče ali katastrski organ 
ugotovi, da je bilo zemljišče, ki je v zemljiški knjigi 
ali katastrskem operatu označeno kot gozd, spreme- 
sjeno v drugo vrsto kulture, mora to naznaniti okraj- 
nemu ljudskemu odboru. 

Ce okrajni ljudski odbor ne da dovoljenja za 
spremembo o>načbe kulture v zemljiški knjigi in v 
katastrskem operatu, obvesti o tem lastnika in mu 
določi rok, v katerem mora tako zemljišče pogozditi. 

9. člen 

Lastnik (posestnik, upravitelj) gozdnega zemljišča 
mora pogozditi goljave, na katerih je bil nekdaj gozd, 
in vsa v 3. členu tega zakona navedena zemljišča v 
roku, ki je določen v gozdnogospodarskem načrtu ali 
T načrtu za obnovo gozdov. 

Nove poseke je treba pogozditi najpozneje v treh 
letih po sečnji, kolikor niso naravno pomlajene. 

Ce lastnik (posestnik, upravitelj) zadružnega ali 
zasebnega gozda v določenem roku zemljišča po do- 
ločbah tega zakona ne pogozdi, napravi to pristojni 
okrajni (mestni) ljudski odbor na njegove stroške. 
Okrajni (mestni) ljudski odbor lahko pooblasti za 
•pogozditev gozdno gospodarstvo ali kmetijsko za- 
drugo. 

10. člen 

Gozdovi, ki so zaradi čezmerne sečnje, kleščenja. 
objedanja brstja ali paše spremenjeni v grmišča, in 
gozdovi, ki so zanemarjeni in v rasti zaostali, se mo- 
tajo obnoviti oziroma zboljšati. 

11. člen 

Država podpira pogozdovanje zadružnih in za- 
sebnih zemljišč ter zboljševanje zadružnih in zaseb- 
nih gozdov s tem, da jim daje gmotno in strokovno 
pomoč. 

12. člen 

Pustošenje gozda je prepovedano. 
Za pustošenje gozda se šteje vsako dejanje ali 

opustitev, s katero se slabi rodovitnost gozdnega zem 
ljišča, zmanjšuje gozdni prirastek ali ogroža trajnosl 
gozdne proizvodnje, obstoj ali gojitev gozda. 

Okrajni ljudski odbor predpiše za opustošene 
gozdove potrebne gozdnogospodarske ukrepe. Sečnja 
v opustošenih gozdovih je dovoljena samo. če je t 
temi gozdnogospodarskim: ukrepi predvidena. 

13. člen 

Sečnja gozdov je dovoljena le na tak način, da 
ni v škodo umni gojitvi gozda. 

Prebiralna in oplodna sečnja sta dovoljeni. 
Sečnja gozdov na golo je praviloma prepovedana. 

Izjemoma lahko dovoli sečnjo na golo državni sekre- 
tar za gospodarstvo LRS, vendar samo takrat, če ni 
nevarnosti za degradacijo gozdnega zemljišča, odnaša 
aje zemlje ali oslabitev rodovitnosti gozdnih tal. 

14. člen 

Sečnja, spravilo in predelovanje lesa v gozdu se 
mora opravljati tako in v takem času, da je v skladu 

2 načeli racionalnega izkoriščanja gozda in s poseb- 
nim ozirom na pomlajanje in varstvo gozdov. 

Sekati se sme samo na podlagi ječnega dovolje- 
nja oziroma sečnega naloga in šele potem, ko je sto- 
ječe drevje odkazano za posek. Spravilo posekanega 
lesa ni dovoljeno, dokler posekani les ni žigosan. 

Sečno dovoljenje je potrebno tudi za posek lesa, 
ki je namenjen za redne gospodarske potrebe last- 
nika (posestnika, upravitelja). 

Sečno dovoljenje za posek lesa v opustošenem 
gozdu se ne sme izdati, razen v primeru iz tretjega 
odstavka 12. člena. 

Drevje odkaže in posekani les žigosa pooblaščeni 
gozdarski uslužbenec. 

15. Člen 

Državni sekretar za gospodarstvo LRS lahko 
predpiše, da se smejo redke, zredčene ali gospo- 
darsko posebno pomembne vrste dreves sekati samo 
z njegovim dovoljenjem. 

16. člen 

V prvih dveh mesecih od začetka vegetacije se 
gozdovi ne smejo redčiti in čistiti. 

17. člen 
Gozdni proizvodi se smejo spravljati iz gozda 

samo tako, da se drevju, podmladku in gozdnemu 
zemljišču ne dela škoda. 

Lastnik (posestnik, upravitelj) zemljišča mora 
dovoliti spravljanje tujih gozdnih proizvodov čez 
svoje zemljišče, če tega ni mogoče opraviti na drug 
način ali v drugi smeri, ali če bi bilo spravljanje ' 
lesa iz gozda na drug način ali v druji smeri nesoraz- 
merno dražje. Ce se stranki ne sporazumeta, odloči 
o zasilni poti okrajni (mestni) ljudski odbor. Lastnik 
zemljišča je upravičen do povračila škode, ki mu s 
tem nastane. 

O odškodninskih sporih po tem členu odloča 
sodišče. 

18. člen 

Živina se ne sme puščati na zemljišča, ki so pri- 
pravljena za pogozditev. v gozdove, ki se naravno 
pomlajajo, v gozdne nasade in v mlade gozdove. 

Ce se s pašo ali žirjenjera dela podmladku ali 
>,'ojitvf gozda škoda, mora pristojni okrajni ljudski 
odbor pašo oziroma žirjenje prepovedati. 

Paša koz in konj v gozdu je prepovedana. 

19. člen 

Z grabljenjem, košnjo ali kleščenjem se ne sme 
pridobivati stelja v gozdu tako in v takem obsegu, 
da bi bila ogrožena proizvodnost gozda. 

20. člen 

Ce se na gozdnem drevju pokaže škodljivi mrčes 
aH nalezljiva bolezen, mora lastnik (posestnik, upra- 
vitelj) gozda takoj ukreniti vse potrebno, da se na- 
lezljiva bolezen ali škodljivi mrčes zatre in prepreči 
širjenje bolezni ali mrčesa. 

Lastniki (posestniki, upravitelji) gozdov morajo 
(akoj priglasiti okrajnemu (mestnemu) ljudskemu 
odboru, če opazijo škodljivi mrčes ali nalezljivo bole- 
zen v svojem gozdu ali na svojem gozdnem drevju 
izven gozda. 

Ce lastnik (posestnik, upravitelj) gozda ne more 
sam zatreti ali odvrniti nalezljive bolezni ali škodlji 
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vega mrčesa, sta okrajni (mestni) ljudski odbot in 
občinski ljudski odbor dolžna storiti vse,, da se škod- 
ljivi mrčes ali nalezljiva bolezen zatre, ter organizi- 
rati in dati takemu lastniku (posestniku, upravitelju) 
gozda pomoč. 

Ce se pokaže mrčes ali nalezljiva bolezen v več- 
jem obsegu, lahko državni sekretar za gospodarstvo 
LRS odredi, da morajo vsi prebivalci v ogroženem 
okolišu, ki so za to sposobni, sodelovati pri akciji 
za zatiranje Škodljivega mrčesa ali nalezljive bolezni. 

21. člen 

Gozdovi, ki so pomembni za varstvo gospodar- 
skih-, prometnih, zdravstvenih to drugih splošnih ko- 
risti, se razglasijo za varovalne gozdove» in sicer: 

1. gozdovi, ki varujejo zemljišča usadov, izpira- 
nja- ah krušcnja, gozdovi na strmih obronkih ali 
bregovih voda, gozdovi, ki varujejo prometne, vodno- 
gospodarske in energetsko-tehnične naprave proti za» 
prodenju, gozdovi na zemljiščih, ki so izpostavljeni 
vetru, ter gozdovi na kraških tleh; 

2. gozdovi, ki v hudourniških in padavinskih 
območjih vpda, zlasti takih voda. ki so energetsko 
pomembne, zadržujejo prenaglo odtekanje vode in 
s tem varujejo izvirke in zemljišča poplav in plazov 
ter omogočajo enakomernost vodnega toka; 

3. gozdni pasovi, ki varujejo proti vetru, pesku 
ali vòdi; 

4. gozdovi na zgornji meji gozdne vegetacije; 
5. gozdovi, ki so potrebni za zdravstvene namene; 
6. gozdovi, ki  so pomembni  za obrambo države. 
Gozdovi,  ki  so bili  do  uveljavitve  tega  zakona 

razglašeni za varovalne gozdoye, ostanejo še nadalje 
varovalni gozdovi. .    .'•' V '."" 

• 22. člen.  i.  .       - 

Gozdove, omenjene v 21. členu, razglasi za varo- 
valne gozdove Izvršni svet Ljudske skupščine LRS. 

23. člen 

V varovalnih gozdovih je praviloma prepovedano 
krčenje, sečnja na golo, paša in steljarjenje. Izjeme 
dovoljuje državni sekretar za gospodarstvo'LRS: 

Za spravilo lesa v varovalnih gozdovih veljajo 
posebni predpisi. 

III. Uprava gozdov in nadzorstvo nad -njimi 

24. člen 

Okrajni (mestni) ljudski odbori nadzorujejo go- 
spodarjenje z vsemi gozdovi na svojem območju in 
skrbijo za to, da se izpolnjujejo predpiši o gozdovih. 

Vse gozdove splošnega ljudskega premoženja na 
območju okraja (mesta) upravljajo okrajni (mestni) 
ljudski odbori. 

Državne gozdove, ki so bili do uveljavitve tega 
zakona v upravi občinskih ljudskih odborov, uprav- 
ljajo Še nadalje občinski ljudski odborlv 

Ljudski odbori, ki upravljajo gozdove, lahko pre- 
puste opravljanje posameznih nalog, ki izvirajo iz- na- 
rova upravljanja, podjetjem, ki se ukvarjajo z 

"gozdno proizvodnjo, zavodom ali drugim državnim 
organom. 

25. Člen 

Strokovne naloge gozdarske službe opravlja stro- 
kovno osebje z ustrezno kvalifikacijo,- 

Pomožno gozdnotehnično službo opravlja logar* 
skp osebje po logarskih okoliših. 

Podrobnejše predpise o gozdarski službi izda 
Izvršni svet Ljudske skupščine LRS. 

26. člen 
K predlogom za graditev in razširitev lesno-- 

industrijskih naprav (žag in dr.) in gozdnoprometnih- 
sredstev, ki jih nameravajo graditi gospodarske orga-. 
nizacije In zasebniki, je potrebno poprejšnje soglasje 
državnega sekretarja za gospodarstvo LRS. 

» 27. člen 
Če lastnik (posestnik, upravitelj) zasebnega ali. 

zadružnega gozda z gozdom tako slabo gospodari, da 
je ogrožena trajnost gozdne proizvodnje, obstoj ali 
gojitev gozda, ali če v njem ponovno seka les brez 
sečnega dovoljenja, pa čeprav za potrebe lastnega 
gospodarstva, se sme s posebno odločbo držav- 
nega sekretarja za gospodarstvo LRS prevzeti tak 
gozd v začasno državno upravo za določeno dobo, 
ki ne sme trajati manj kot 10 let in ne več kot 30' let. 
Uprava nad takim gozdom se fzroči pristojnemu 
okrajnemu (mestnemu) ljudskemu odboru, ki jo iz- 
vršuje na stroške lastnika. 

Podrobnejše predpise o začasni upravi izda Iz- 
vršni svet Ljudske skupščine LRS. 

28. člen 
Zaradi izboljšanja gospodarjenja v gozdovih vseh 

sektorjev lastništva se ustanovijo skladi za obnovo 
gozdov. 

Namen skladov za obnovo gozdov je zbirati 
sredstva za financiranje obnove, nege, varstva in 
urejanja gozdov. 

V sklad za ' obnovo gozdov vplačujejo lastniki 
(posestniki, upravitelji) gozdov ali kupci lesa določen 
odstotek, ki se računa od cene lesa na panju, ali do- 
ločen znesek po merski enoti. 

Podrobnejše določbe o skladu za obnovo gozdor 
predpiše Izvršni svet Ljudske skupščine LRS. 

29. člen • 

Zaradi sodelovanja ljudstva pri upravi, povzdigi, 
gojitvi, varstvu in izkoriščanju gozdov se ustanovijo 
pri občinskih in okrajnih (mestnih) ljudskih odborih 
gozdarske komisije kot posvetovalni organi ljudskih 
odborov. 

V gozdarsko komisijo pridejo predstavniki gozd- 
nih gospodarstev, lesnoindustrijskih podjetij, zadrug, 
strokovnih gozdarskih in lesnoindustrijskih organi- 
zacij, sindikatov in drugih množičnih organizacij pa 
tudi posamezni državljani. 

30. člen 
Zaradi pravilnega in racionalnega gospodarjenja 

z gozdovi se lahko izvršita arondacija in komasacija 
gozdov in gozdnih zemljišč in sicer praviloma v ob- 
liki zamenjave. 

Podrobnejše določbe o arondaciji in komasaciji 
gozdov in gozdnih zemljišč predpiše Izvrsni svet 
Ljudske skupščine LRS. 

IV. Kazenske določbe 

31. člen 
Kolikor ne gre za kaznivo dejanje po kazemkem 

zakoniku, se kaznuje za prekrške z zaporom do enega 
meseca ali z denarno kaznijo do 10.Q0O din:, 
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t. kdor  seka   brez  sečnega  dovoljenja; 
2. kdor ne pogozdi gozdnega zemljišča v predpi- 

sanem roku; 
3. kdor poškoduje ali uničuje gozdno drevesnico; 
4. kdor z namenom, da bi sebi ali komu drugemu 

pridobi! protipravno premoženjsko korist, podere v 
gozdu ali izven gozda eno ali več gozdnih dreves in 
s tem napravi škodo, ki ne presega 2000 din; 

5. kdor poškoduje gozdne poti. objekte, na- 
prave ali druge priprave, ki so z njimi v zvezi; 

6. kdor poškoduje ali uniči mejna ali gozdno- 
gospodarska znamenja; 

7. kdor se ne ravna po predpisih gozdnogospo- 
darskega načrta; 

8. kdor v »ozdu pase ali žiri v nasprotju s tem 
zakonom ali z drugimi predpisi pristojnih državnih 
organov; 

4. kdor poškoduje eno ali več stoječih dreves z 
zasekovanjem. presekovanjem, žaganjem, narezova- 
njem, trganjem, sekanjem iveri, vrtanjem, klešče- 
njem. sekanjem vrhov ali na drug način; 

tO. kdor v nedovoljenem času ali na nedovoljen 
način   les seka.  predeluje ali   ga spravlja  iz  gozda; 

11. kdor ne ukrene, kar je predpisano za to, da 
se zatro nalezljive bolezni ali škodljivi mrčes na 
gozdnem drevju ali da se prepreči njihovo širjenje, 
kdor na poziv občinskega ali okrajnega ljudskega od- 
bora ne sodeluje pri akciji, zaukazani po zadnjem 
odstavku 20. člena. 

12. kdor seka v gozdu, preden je les odkazan za 
posek; kdor spravi iz gozda  les. preden je žigosan; 

13. kdor steljari ali pase v varovalnih gozdovih. 
če za to nima posebnega dovoljenja; 

14. kdor na kakršenkoli drug način pustoši gozd. 

Kdor stori prekršek iz prvega odstavka tega čle- 
na iz koristoljubja, se kaznuje z zaporom do enega 
meseca ali z denarno kaznijo do 50.000 din. 

Če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena 
pravna oseba, se kaznuje z denarno kaznijo do 
50.000 din 

Poleg kazni se sme za prekrške iz tega člena 
izreči tudi odvzetje lesa, ki je predmet prekrška. 

V. Prehodne in končne določbe 

32. člen 

Dokler ne bodo izdani gozdnogospodarski načrti, 
se izkoriščajo državni gozdovi na podlagi letnih na- 
črtov za sečnjo in pogozdovanje. 

33. člen 

Predpise za izvrševanje tega zakona izda Izvršni 
svet Ljudske skupščine LRS. 

34. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi 
v »Uradnem  listu  LRS«. 

Št. Ü 45/4-53 
Ljubljana, dne 4. julija  1953. 

Predsednik   Izvršnega   sve4a 
Ljudske skupščine 

Ljudske republike Slovenije: 
Miha Marinko 1. r. 

Predsednik   Ljudske  skupščine 
Ljudske   republike   Slovenije: 

Dr. Perdo Kozak 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
235. 

Na podlagi drugega odstavka 15 člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) 
v zvezi s 1. in 2. členom uredbe o delitvi sklada za 
vzdrževanje hiš (uradni list FLRJ, št. 12/53) je okrajni 
ljudski odbor Celje okolica na skupni teji okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 21. aprila 1955 
sprejel 

ODLOK 
o delitvi sklada za vzdrževanje hiš 

1. člen 

Sredstva sklada za vzdrževanje hiš se dele tako, 
da se 80% v sklad vplačanih sredstev uporabi za 
vzdrževanje hiš, iz katerih ta sredstva izvirajo, 20% 
v sklad vplačanih sredstev pa uporabi občina ali 
mestna občina za vzdrževanje in graditev stanovanj- 
skih hiš 

2  člen 

S sredstvi skladov za vzdrževanje hiš razpolagajo 
po določbi 1. člena posamezni ljudskf odbori, pri ka- 
terih se zbirajo sredstva skladov za vzdrževanje hiš. 

3 člen 

Ta   odlok   velja  od   di.eva   objave   v  »Uradnem 
listu LRS<, uporablja pa se od 1   januaria 1953. 

Št. 1/1-4423-1 
Celje, dne 21. aprila 1953. 

Predsednik OLO: 
Miran Cvenk 1. r. 

236. 

Na podlagi 15. člena in 1. točke 69. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih je okrajni zbor okraj- 
nega ljudskega odbora Črnomelj na seji dne 10. ju- 
nija 1952 sprejel 

ODLOK 
o obveznem Iluorografiranju (rentgenskem slikanju) 

prebivalstva 

1. Da   bi   okrajni   ljudski   odbor   izpolnil   zdrav- 
stvene naloge,  ki jih  ima  do ljudstva, in  da  bi  se 
ugotovilo   zdravstveno   stanj.:   prebivalstva   ter   umr 
Ijivost zaradi pljučne tuberkuloze ter da bi se mogli 
napraviti  potrebni  zdravstveni   ukrepi  za  omejitev 
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Zavod za statistiko in evidenco LRS bo v kratkem izdal: 

»KMETIJSTVO  LR  SLOVENIJE   V   LUČI   STATISTIKE« 

Delo, ki obsega okoli 300 strani, 40 tabel in 54 grafikonov, 
obravnava vse važnejše panoge kmetijstva, kolikor so dostopne 
statističnemu opazovanju: površine zemljiških kategorij, kultur- 
nih skupin in posameznih kultur; hektarske donose in proizvod- 
njo; vremenske razmere; socialno strukturo; sektorje lastništva; 
vinogradništvo; sadjarstvo in živinorejo. 

Zbrano gradivo je analizirano in prikazano z lahko razum- 
ljivimi statističnimi prijemi z agroekonomskega in deloma tudi 
iz agrotehničnega vidika. 

Številne primerjave z državnim povprečjem, z drugimi našimi 
republikami in drugimi državami ter nakazovanje zgodovinskega 
razvoja in tendenc pa omogoča vsestransko orientacijo in presoja- 
nje našega kmetijstva; in zato bo to delo nepogrešljiv priročnik 
vsakomur, ki se peča z vprašanji našega kmetijstva, 

Cena bo okoli 500 do 600 din, naklada pa omejena, zato se 
v lastnem interesu takoj priglasite kot naročnik »Uradnemu listu 
LRS«, Ljubljana, Erjavčeva 11/a. 

Razglasi in objave 
Št. IV-2935/1-53 6122 
Sprememba  rodbinskega imena 

Z odločbo Državnega sekretariata 
za notranje zadeve LRS. št. IV-2935/l 
z dne- 10. VI. 1953 je bila na podlagi 
21. člena zakona o osebnih imenih 
dovoljena sprememba priimka Skaza 
•••••, roj. 22. I. 1918 v Ljubljani, 
njegove žene Skaza Danijele, roj. 
?• 1. 1920 v Ljubljani in mladoletne 
h'ïerke Tanje, roj. 1 [X. 1046 v 
Ljubljani, v priimek »S k a 1 i č«. 
Drž. sekretariat za notranje zadeve 

LRS 

I 
Register državnih 

ospodarskih podjetij 

Vpisi 
1144. 

Besedilo: Lesno industrijsko pod- 
jetje, Slovenj Gradec. 

Poslovni predmet: Nakup lesa, 
žaganjo in predelovanje lesa ter 
prodaja proizvodov lesne industrije. 

Ustanovitelj podjetja: Izvršni svet 
Ljudske skupščine LR Slovenije, 
odločba št. 264/3-55 z dne 6. V. 1953. 

Gospodarska uprava: Državni se- 
kretariat za  gospodarstvo LRS. 

Za podjetje podpisujejo: 
Ferber Miroslav, direktor, samo- 

stojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja; Novak Franc, taj- 
nik, v odsotnosti direktorja, v istem 
obsegu; Recelj Ciril, komercialist. 
v odsotnosti direktorju in tajnika, 
v istem obsegu kot direktor; Savinek 

Mihael,   šef  računovodstva,   sopod- 
pisuje listine po 47, členu szdgp. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana, 

dne 8. junija 1953. 
Št.  III-376/5-1933 4332 

Tajništva   okrajnih   ozlioma   mestnih 
ljudskih   odborov   razglašalo: 

1145. 
Besedilo: Klavnica In mesnica 

Obe. LO Vojnik. 
Poslovni predmet: Nakup in kla- 

nje živine, prodaja mesa in mesnih 
izdelkov 

Ustanovitelj In gospodarski vodi- 
telj: Obč. LO Vojnik, odločba št. 
1-55/1-1955 z dne 21. VII. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Kolar   Ivan,   poslovodja, 
Šinigoj  Julijan, po  zakonitih  po- 

oblastilih in pravilih podjetja 
OLO Celje okol., 14. junija 1953. 

Št. H-l/133-1953 4347 
1146. 

Besedilo: Gospodarsko podjetje 
>Lesostrugarstvo«,  Sodražica. 

Poslovni predmet: Predelava lesa 
in izdelovanje lesne galanterije. 

Ustanovitelj ili gospodarski uprav- 
ni voditelj: Obč. LO Sodražica. 

Za  podjetje podpisujejo: 
Rus Franc, poslovodja, stupica 

Srečko, odbornik, in Hočevar An- 
ton, namestnik poslovodje, v njegovi 
odsotnosti; podpisujeta po dva sku- 
paj v mejah zakonitih pooblastil. 

OLO  Kočevje,   13.  junija   1955. 
Št.  153 4337 

1147. 
Besedilo: Gradbeno in mizarsko 

podjetje >Tempo«, Ljutomer. 
Poslovni predmet: Izvedba viso- 

kih in nizkih gradenj državnega, 
zadružnega in privatnega sektorja; 
izdelava stavbnega in sobnega po- 

hištva ter drugih mizarskih del; 
nabava in prodaja gradbenega ma- 
teriala investitorjem; izvrševanje 
cementninarskih, tapetniških, ple- 
skarskih, slikarskih in kolarskih del. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Lju- 
tomer. 

Za podjetje podpisujejo: 
Berk Franc, direktor, samostojno, 

v obsegu zakonitih pooblastil in pra- 
vil podjetja; Marinič Franc, pomoč- 
nik direktorja, v odsotnosti direk- 
torja, v istem obsegu; Jandl Janez, 
računovodja, sopodpisuje listine po 
47. členu szdgp. 

OLO Ljutomer, 5. maja 1953. 
Št.  II-942/3-53 1993 

1148. 
Besedilo: Trgovina z mešanim bla- 

gom občinskega ljudskega odbora 
v Makolah  (št. 7). 

Poslovni predmet: Trgovske uslu- 
ge, trgovina z mešanim blagom, na- 
bava in razprodaja tobačnih izdel- 
kov, vžigalic in cigaretnega papirja, 
nakup in prodaja deželnih izdelkov. 

Ustanovitelj: Obč. LO v Makolah. 
Za podjetje podpisujejo: 
Šošter Darko, poslovodja, Žnidar 

Viktor, predsednik, Lončajič Marija 
in Novak Ludvik, člana Obč. LO, 
v obsegu pooblastilnih in zakonitih 
predpisov. 

Ptuj, 16. junija 1953. 
Št  11/12-200272-53 4333 

Spremembe 
1149. 

Besedilo: Državno gospodarsko 
podjetje za promet z zobnrskimi 
potrebščinami,  Ljubljana. 

Pri že registriranem Blaha Vac- 
lavu  se  vpiše —  ravnatelj, pri še 
registrirani    Udovič    Anici   pa     
glavni  računovodja. 

Vpišejo se: 
Saysky Edo, komercialist, ki pod- 

pisuje v odsotnosti direktorja, v 
istem obsegu; Grafenauer Vlasta, 
knjigovodja, sopodpisuje v odsot- 
nosti gl. računovodje, v istem ob- 
segu; VVeibl Majda, blagajnik, so- 
podpisuje v odsotnosti gl. računo- 
vodje in knjigovodje, v istem -ob- 
segu kot gl. računovodja 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana, 

dne 11. junija 1953. 
Št. III-434/2-1953 4326 

1150. 
Besedilo: Državni obrtni obrat 

»Krojaštvo«, Ljubljana, Šentvid — 
novi stanovanjski blok. 

Sedež odslej: Ljubljana, Titova 
55/b. 

MLO Ljubljana, 18. junija 1955. 
G-št. 4403/53 4385 

1151. 
Besedilo: Mestna klavnica. Ljub- 

ljana, Mesarska 1. 
Besedilo odslej: Mestna klavnica 

v likvidaciji, Ljubljana, 
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Za podjetje v likvidaciji bodo 
podpisovali: Gunde Anton, višji 
referent MLO, predsednik. Gregor- 
čič Evgen, nameščenec trg. podjetja 
>Prehrana«, Grahek Zvonsko, na- 
meščenec Mestne klavnice, Ljub- 
ljana. 

MLO Ljubljana, 26. junija  1953. 
G-št. 4605/53 4367 

1152. 
Besedilo: Tovarna tehtnic, Celje. 
Izbrišeta se Draž Rozalija kot ra- 

čunovodja in Bremec Radoslav kot 
finančni knjigovodja ter vpišeta: 

Bremec Radoslav, računovodja, 
ki podpisuje vse listine po 47, čle- 
nu szdgp, in Draž Rozalija, finanč- 
ni knjigovodja, ki podpisuje v 
odsotnosti računovodje, v istem ob- 
segu. 
,      OLO Celje, 17. junija 1953. 
' Št •-263/6-53 4318 
1153. 

Besedilo: Grosistično trgovsko 
podjetje   »Grosist  Gorica«. 

Podjetje je odprlo svoje pred- 
stavništvo v Beogradu, Dušanova 
ulica 6. 

OLO Gorica, 14. maja 1953. 
št. II/2-195/59-53 4115 

1154. 
Besedilo: Gostinsko podjetje, Aj- 

dovščlna. 
Poslovalnica: Restavracija »Pia- 

nika< v*Prešernovi ulici 31 se pre- 
imenuje v Hotel »Planika«. 

Št II/2-105/77-53 4350 

Besedilo: Tovarna poljedelskega 
orodja, Batnje. 

Gospodarski upravni voditelj je 
odslej OLO Gorica, svet za gospo- 
darstvo. 

Vpiše se: 
Matelič Ivan, uslužbenec, ki so- 

podpisuje v vseh finančnih zade- 
vah, T odsotnosti enega izmed po- 
oblaščencev. 

Št. •2-105/61-53 4349 
OLO Gorica, 13. junija 1953. 

1155. 
Besedilo: »Lesno industrijsko 

podjetje« KLO Sodražica. 
Besedilo odslej: »G. podjetje »Mi- 

zarstvo«, Sodražica. 
Poslovni predmet: Stavbeno in 

pohištveno mizarstvo. 
Za podjetje sta upravičena podpi- 

sovati: 
, Vesel Stane, poslovodja, In Petrič 

Stane, računovodja, vse listine de- 
narnega, materialnega in finančne- 
ga pomena, v mejah zakonitih po- 
oblastil. 

OLO Kočevje,  13. junija  1953. 
Št. 481/3/53 4358 

1156. 
Besedilo: Krajevna gostilna, Bit- 

nje. 
Besedilo odslej: Krajevna gostil- 

na, Bitnje v likvidaciji. 
Za podjetje v likvidaciji podpisu- 

jejo: Vidic Peter, predsednik, Tor- 
kar Vladimir in Bostar Leon, člana 
komisije. 

St. 4667/2-53 4320 

Besedilo: Trgovsko podjetje, Bit- 
nje. 

Izbriše se Resman Roman in 
vpiše 

Torkar Vladimir, knjigovodja, ki 
sopodpisuje listine finančnega pome- 
na po 47. členu szdgp. 

OLO Kranj, 16. junija  1953. 
Št.  4668/2-53 4319 

1157. 
Besedilo: Krajevna mizarska de- 

lavnica, Notranje gorice. 
Besedilo odslej: Splošno mizar- 

stvo. Notranje gorice. 
Izbrišeta se Jager Martin in Sojer 

Lota ter vpiše; 
Stanič   Ognjeslav,   knjigovodja. 

OLO Ljubljana okol., 30. maja 1953. 
Št. II-2-24/228-1953 4259 

1158. 
Besedilo: Krajevna sodarska de- 

lavnica, Sv. Križ v likvidaciji. 
Podjetje je prešlo v likvidacijo 

aa podlagi odločbe obč. LO Ga- 
brovka, št. 426 z dne 6. V. 1953. 

Za podjetje podpisujejo: 
Tavčar Franc, predsednik, skupaj 

z njim štempihar France ali Zavrl 
Stane, člana likvidacijske komisije. 
OLO Ljubljaja okol.,  13. junija 1953. 

Št.  11-2-5619/2-1953 4352 
1159. 

Besedilo: Krajevno podjetje »Ap- 
no«, Borovnica. 

Izbriše se Levstik Fani in vpiše 
Ržek Iva, ki sopodpisuje za pod- 

jetje,   v  odsotnosti   poslovodje  ali 
knjigovodje, 
OLO Ljubljana okol., 30. junija 1953. 

Št. II-2-24/226-1953        4244 
1160. 

Besedilo: Okrajna žaga Ljutomer, 
sedež  Logarovci. 

Na podlagi odločbe št. 2457/1-53 z 
dne 30. V. 1953 se je žaga združila 
v novo podjetje. 

Besedilo odslej- Okrajno trgov- 
sko podjetje »Les-Kurivo«, Ljuto- 
mer. 

Poslovni predmet: Razrez lesa, 
preskrba prebivalstva s kurivom. 

OLO Ljutomer, 4. junija 1953. 
Št. II 2457/3-53 4248 

1161. 
Besedilo: Državno gospodarsko 

podjetje »Preskrba«, Poljčane. 
Besedilo odslej: Trgovsko grosi- 

stično podjetje »Preskrba«, Polj- 
čane. 

Poslovni predmet odslej: Trgovi- 
na z mešanim blagom, tobačnimi iz- 
delki, vžigalicami in cigaretnim pa- 
pirjem na veliko. 

Izbrišejo   se  poslovalnice:    št.   1 
Pekel,   št. 2 Pekel,    št. 3 Spodnje 
Poljčane in št. 4 Poljčane. 
OLO Maribor okol., 6. maja  1953. 

Št. H-274-2 4059 
1162. 

Besedilo: Mestno podjetje »Hotel 
zvezda«, Murska Sobota. 

Izbriše se Žekš Ernest in vpiše 
Černjavič Karel, poslovodja. 
OLO M. Sobota, 23. junija 1953. 

Št. II. 5782/1-53 4359 

1163. 
Besedilo: Mehanična delavnica, 

Trebnje. 
Za  podjetje podpisujeta: 
Makovec Alfred, upravnik, in Pa- 

pež Slavka, računovodja, ki podpi- 
sujeta v vseh zadevah do vrednosti 
üOO.OOO din, za večje vrednosti pod- 
pisuje še Skubic Franc, predsednik, 
v njegovi odsotnosti pa Miklič Pa- 
vel, tajnik Obč. LO. 
OLO Novo mesto, 17. junija 1953. 

Št. •-4071•2-53 4338 
1164. 

Besedilo: »Kruh-peclvo«, Ptuj. 
Vpiše se Pekarski obrat III v Pre- 

šernovi 11, s prodajalno. 
Pri obratu II Kozel na Ormožkl 

cesti, s prodajalno v obratu in pro- 
dajalno v Prešernovi 11 se izbriše: 
»in prodajalna v Prešernovi ulici 
11«, ker je ta prodajalna prešla iz 
sklopa obrata II v sklop obrata 
III. 

OLO Ptuj, 18. junija  1953. 
Št. II/12-181/5-53 5354 

1165. 
Besedilo: Strojno mizarstvo, 

Kranjska gora. 
Izbrišeta se Markelj Janko in 

Gregori Marija ter vpiše 
Bojane Vera, računovodja, ki 

podpisuje vse listine denarnega in 
kreditnega pomena s poslovodjem 
Plazarjem StanetOm. 

OLO Radovljica, 22. junija 1953. 
Št. 2482/3-53 5355 

1166. 
Besedilo: Mestna brivnica-česalni- 

ca, Slovenj Gradec. 
Izbrišeta se Cesar Krista in La- 

hovnik  Fanika ter vpišeta: 
Medved. Anica in Lozar Dragica, 

ki podpisuje v odsotnosti prve in v 
odsotnosti poslovodje. 
OLO Slovenj Gradec, 10. marca 1953. 

Št.  140/11-137/67-53 1734 
1167. 

Besedilo: Restavracija »Dom«, 
Slovenj Gradec. 

Izbriše se Gladež Bogomir in 
vpiše 

Kalan  Brigita. 
OLO Slovenj Gradec, 24. junija 1953. 

Št.  116/11-137/104-53        '4047 
1168. 

Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo 
Javornik-Ravne na Koroškem. 

Izbriše se Medvejšek Vili in vpi- 
šejo: 

Emeršič Mihael, direktor, Pavlin 
Aleksander, računovodja, Urnavt 
Antonija, blagajnik. 
OLO Slovenj Gradec, 25. junija 1953. 

Št. 33/IV-137/146-53 4420 
1169. 

Besedilo: Splošno mizarstvo, 
Hrastnik. 

Izbriše se Laznik  Maks in   vpiše 
Kredar Pavel, poslovodja, ki bo 

podpisoval v okviru zakonskih po- 
oblastil. 

OLO Trbovlje,  17. julija  1953. 
Št. 3271/1-53 4534 
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1170. 
Izbrisi 

Besedilo: Lesno industrijsko pod- 
jetje, Slovenj Gradec. 

Zaradi fuzije. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 8. junija 1953. 
Št. III-376/3-1953 4331 

1171. 
Besedilo: 
Državna posestva Slovenije, Ljub- 

ljana — v likvidaciji (reg. na 197. 
listu, I. zvezek); 

Državno gospodarsko podjetje za 
promet z zdravilnimi zelišči in ete- 
ričnimi olji »Droga, Ljubljana — v 
likvidaciji (reg. na 228. listu, I. zv.); 

Republiško kmetijsko gospodar- 
stvo Slovenije, Celje — v likvi- 
daciji  (reg.  na 11.  listu,  II.  zv.); 

Republiško kmetijsko gospodar- 
stvo Slovenije, Radgona — v likvi- 
daciji (reg. na 12. listu, II. zv.); 

Republiško kmetijsko gospodar- 
stvo Slovenije, Kočevje — v likvi- 
daciji (reg. na  13. listu, II. zv.); 

Republiško kmetijsko gospodar- 
stvo Slovenije na Primorskem, Pre- 
stranek — v likvidaciji (reg. na 
14. listu, II. zv.); 

Republiško kmetijsko gospodar- 
stvo Slovenije, Ljubljana — v li- 
kvidaciji (reg. na 14. listu, II. zv.); 

Gozdarsko nabavno podjetje, 
Ljubljana — v likvidaciji (reg. na 
19. listu, II. zv.); 

Podjetje za rejo prašičev, Celje 
rr v likvidaciji  (reg. na  101. listu, 

ključne likvidacijske bilance potr- 
jene. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

1172. 

dne 30. junija 1953. 
št. IIÎ-658/1-53 4407 

Besedilo:   Okrajno   posestvo, Ko- 
žarje. 

Ker je  likvidacija  končana. 
OLO Ljubljana okol., 22. aprila 1953. 

Št. VII 4281/1-1953 1938 
1173. 

Besedilo: Mizarsko kolarsko pod- 
jetje, Šentjernej. 

Zaradi ukinitve. 
OLO Novo mesto,  22   junija   1953. 

Št.   II-5049/1-53 4360 

Registei 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

ii 
*•.); 

.Podjetje za nabavo in razdeljeva- 
nje blaga za potrebe gostinstva LR 
Slovenije, skr. Skladišče za gostin- 
stvo LRS, Ljubljana — v likvidaciji 
boru — v likvidaciji (reg. na 278. li- 
stu, II. zv.); 

Republiško podjetje za odkup in 
predelavo mleka in mlečnih izdel- 
kov v čirčicah pri Kranju (rcg. na 
201.   listu.  II.  ZV.); 

Splošno kmetijsko gospodarstvo, 
Semič — v likvidaciji (reg. na 234. 
listu, II. zv.; 

Kmetijska oskrba Maribor — v 
likvidaciji (reg. na 260. listu, II. 
zvezek) ; 

Vetserum zavod, Murska Sobota 
— v likvidaciji (reg. na 267. listu, 
II. zv.); 

Kmetijska oskrba. Prvačina — v 
likvidaciji (reg. na 277. listu, II. 
zvezek); 

Podjetje za rejo prašičev v Mari- 
boru — v likvidaciji (reg. na 278. li- 
stu, II. zv.); 

»Ustroj«, podjetje za kmetijsko 
strojno službo, Maribor — v likvi- 
daciji (reg. na 58. listu, III. zv.); 

»Agroprojckt«, Ljubljana — v li- 
kvidaciji (reg. na 99. listu, III. zv.). 

Podjetja so izbrišejo (na temelju 
predloga Koordinacijske komisije, 
st. II-288/5-1953 z dne 22. VI. 1953), 
ker so likvidacije končane in za- 

Tajništva  okrajnih   oziroma  meitnlh 
ljudskih   odborov   razglaSajoi 

Vpisi 
1174. 

Besedilo: Vodnogospodarska upra- 
va za spodnjo Savo, Brežice. 

Delovno področje ustanove: Po- 
rečje Save od meje okraja Trbov- 
lje pri Radečah do republiške me- 
je proti Hrvaški, slovenski del po- 
rečja Sotle, kolikor teče po ozem- 
lju OLO Krško, slovenski del po- 
rečja Kolpe in celotno porečje Kr- 
ke od izvira do izliva. 

Naloge ustanove: Organizacija 
tehnične vodnogospodarske službe, 
skrb za vzdrževanje vodnih tokov, 
regulacijskih in melioracijskih ob- 
jektov, odstranjevanje ovir iz 
strug in bregov; organizacija službe 
pred poplavami z obrambo, vzdrže- 
vanje objektov, naprav in inventar- 
ja potrebnega za to obrambo; pro- 
jektiranje in izvajanje vzdrževal- 
nih in obnovitvenih del na vodnih 
tokovih v lastni režiji; neposredna 
uprava vodnih zemljišč, strug, ko- 
rit, bregov, nasipov in otokov kot 
obče ljudske imovine; dajanje stro- 
kovnih mnenj in tehničnih napot- 
kov ljudskim odborom, sodelovanje 
z organi oblasti pri izdelovanju 
upravnih aktov glede vodnega reži- 
ma, sodelovanje z organi oblasti pri 
ustanavljanju in organizaciji vod- 
nih skupnosti in izvrševanje tehnič- 
nega nadzora nad upravo voda in 
obratovanjem vodnih naprav v ime- 
nu in po pooblastilih pristojnih 
okrajnih LO in republiških vodno- 
gospodarskih organov; tehnično pri- 
pravljanje osnutkov družbenih pia- 
nov iz panoge vodnega gospodar- 
stva za ljudske odbore; raziskova- 
nje, projeKtiranje in gradnja manj- 
ših regulacijskih in melioracijskih 
del v lastni režiji na pobudo in po 
naročilu ljudskih odborov; študij 
in raziskave namenjene določanju 
vodnogospodarskih osnov za manj- 

še vodotoke, opravljene v sodelova- 
ju z republiško ustanovo, kl se ba- 
vi z izdelavo vodnogospodarskih •*• 
nov; opravljanje drugih nalog, ki 
jih vodnogospodarski upravi za 
spodnjo Savo naloži pristojni re- 
publiški organ, ali okrajni ljudski 
odbor. 

Organ, pod katerega vodstvo spa- 
da ustanova: Državni sekretariat za 
gospodarstvo pri Izvršnem svetu 
LRS, Inšpektorat za vodno gospo- 
darstvo, Ljubljana. 

Ustanovitev oziroma razglasitev 
ustanove s samostojnim financira- 
njem: odločba Sveta za gradbene in 
komunalne zadeve LRS Ljubljana, 
št.  III/lO-iOl/1-53 z dne 28. I.  1953. 

Za ustanovo podpisujeta: 
ign. Misič Drago, v. d. upravni- 

ka samostojno, v vseh finančnih 
zadevah pa skupaj z Grabar 
Anico. 

OLO Krško, 11. junija 1953. 
Št 7189/1 4270 

1175. 
Besedilo: Zavod za socialno zava- 

vanje za okraj Murska Sobota. 
ustanovitelj: OLO M. Sobota, od- 

ločba št. I. 4958/1-53 z dne 19. V. 
1953. 

Zavod ima svojo izpostavo v Len- 
davi. 

Za zavod podpisujeta po dva, bre« 
nujne povezave, in sicer: 

Valenčič Lojze, direktor; Nadai 
Metoda, referent za kratkoročne 
dajatve; Ferenčič Nikolaj, referent 
za otroške dodatke in ceh Anica, 
knjigovodja. Za kratkoročno daja- 
tve izpostave v Lendavi podpisuje- 
ta: Brodšnajder Hubert in Kovaclč 
Zofija. 

OLO M. Sobota, 30. maja 1953. 
Št. II. 5250/2-53 4336 

Zadružni registei 

Okrožna  codUEa razglaSajoi 

Vpisi 
460. 

Besedilo:Kmetijska zadruga* z o. 
j., Motovilci. 

Ustanovni zbor je bil 3. IV. 1953. 
Upravni odbor Šteje od 7 do 11 

•članov. 
Člani upravnega odbora so: Gyer- 

gyek Matija, predsednik, Ferko 
Matija, Zrim Anton, Grah Alojz, 
Forjanič Anton, Kuhar Matija, Vu- 
kajč Jožef, kmetje v Motovilcih. 

Maribor, 7. maja 1953. 
Zadr IV 22 3946 

Spremembe 
461. 

Besedilo: Kmetijska zadruge z o. 
j., Rečica pri Laškem. 

Na izrednem občnem zboru 29. III. 
1953 so bila sprejeta nova pravila, 
po katerih odslej zadruga deluje.. 

Zadruga obsega naselja: Rečica, 
Slivno,   šrnobor,   Zagreben   in del 
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Trnovega hriba Zadružni delež 
znaša 1000, delež družinskega člana 
250 din Vsak zadružnik jamči za 
obveznosti zadruge z lOkratnirn 
zneskom svojega enkratnega deleža. 
Upravni odbor šteje 7 do 11 članov. 
Za zadrugo podpisujeta po dva čla- 
na upravnega odbora, ali poleg od- 
bornika od upravnega odbora do- 
ločeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se Kajtna Zvonko, Po- 
žun Stanko, Babic Vekosiav, sipek 
Alojz, Goloub Jože, Podbevšek Pe- 
ter in vpišejo novi člani upravnega 
odbora: 

Piave Viljem, tajnik, Petek Ivan, 
Koluder Štefan in Selič Mihael. 

Celje, 12. junija 1953 
Za dr 

tum 
VII   1 49/7 5966 

462. 
Besedilo: Kmetijska delovna za- 

druga, »Gorenje«. 
Po sklepu občnega zbora 3 IV. 

1953 je zadruga prešla v likvidacijo. 
Likvidatorji so: Letonja Miha, 

upravnik, Koručee Peter, pravni re- 
ferent, Hriberšek Franc, knjigo- 
vodja, Gregorio Franc, pravni refe- 
rent, Forštner Silvo, Skorno, Bri- 
novšek Milan, Gorenje, Ocepek 
Zofka, Šmartno ob Paki, švigelj 
Martin, Šmartno ob Paki in Pozde- 
rec Katarina, Šmartno ob Paki, za- 
družniki, ki podpisujejo po dva 
skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor do se- 
daj, s pristavkom  »v  likvidaciji«. 

Zadr  Vili   108/2 5465 
Besedilo: Kmetijska zadruga z. o. 

j., Šmartno ob Paki. 
Na občnem zboru 22. II. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila, po ka- 
terih odslej zadruga deluje. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j., Šmartno ob Paki. 

Delež znaša za člana do 5 ha zem- 
lje 500, za člana od 5 do 10 ha 1000, 
nad 10 ha 1300 din, delež družin- 
skega člana 250 din. Vsak zadružnik 
lamči za obveznosti zadruge z 10- 
kratnim zneskom svojega enkrat- 
nega deleža Upravni odbor šteje 9 
do 11 članov, ki jih voli zbor za do- 
bo enega leta. Za zadrugo podpisu- 
jeta "po dva člana upravnega od- 
bora. 

Izbrišejo se Steblovnik Franc, 
Dobnik Terezija in Miklavc Drago 
ter vpišejo novi člani upravnega 
odbora: 

Lešnjak Franc, Veliki vrh 22, 
Berdnik Franc, Mali vrh 5, Sumljak 
Vinko, Šmartno ob Paki, kmetje. 
Ažman Nežka, gospodinja, Šmartno 
ob Paki 28. Koren Franc, upokoje- 
nec, Gavce št. 7 Kolšek Franc, 
Šmartno ob Paki, je upravnik in po- 
oblaščen za podpisovanje. 

Celje, 16. junija 1953. 
Zadr  VII 83/12 5964 

463. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Topolšica. 
Na občnem zboru 1. III. 1953 se 

je spremenil 52. člen nravil. Delež 
člana kmeta znaša I0OO din, drugi 
člani plačajo 500 din. 

Izbrišejo se Jelenko Alojz, Tekavc 
Jože, Skok Jože, Mikuš Karel, Ovč- 
jak Janez, Rožič Angela, Goršek 
Silvo In vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Hrastnik Franc, Lihteneker Ivan, 
Napotnik Ivan, kmetje, Delopst 
Ferdo, zidar, Tajnik Franc, kmet, 
?agar Stane, sadjar, Ločan Ludvik, 
kmet, vsi v Topolšici. Za podpiso- 
vanje se pooblaščajo Napotnik Ivan, 
Tajnik Franc in Žagar Zdravko, 
nameščenec, Topolšica 

Celje,  20.   junija  1953. 
Zadr VIII 62/2 6085 

464. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga »Ivan Gradnik« na Banj- 
šicah. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
z dne 14. marca 1953 se izbrišejo 
Žbogar Leopold, Žbogar Jožef, Skrt 
Ivan in Strgar Alojzija, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Jevšček Ivan, Banjšica 33, Humar 
Ivan, Banjšica 111, Petrevčič Stan- 
ko, Banjšica 83, cargo Izidor, Banj- 
šica 106. 

Zadr   VII/174-7 5892 
Besedilo, Kmetijska zadruga z o. 

j., Cerovo. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

z dne 1 II. 1953 se izbrišejo štekar 
Franc, Terkuč Antonija, Kumar 
Alojz, Kovšič Bernard, Princu Jo- 
žef, Gor. Cerovo 41, Prinčič Bazilij 
in Makuc Romuald, vpišejo pa novi 
izvoljeni   člani   upravnega   odbora: 

Bregantič Jožko, Gor Cerovo 187, 
predsednik, Prinčič Darinko, Gor 
Cerovo 77. Tronkar Marjan, Gor. 
Cerovo 82, Colja Franc, Gor. Cero- 
vo S8, Prinčič Franc, Gor Cerovo 
22, Pušnar Franc. Dol. Cerovo 25, 
Prinčič Jožef, Gor. Cerovo 55. 

Gorica, 12 junija 1953. 
Zadr  VI/21-7 6040 

463. 
Besedilo: čevljarska produktivna 

zadruga z o. j. v Brezovici. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

z dne 11. IV. 1955 se izbriše Hotež 
Jožef, vpišejo pa novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

Ban Jože, Brezovica 6, Koblar 
Viktor, Brezovica 16, Vatovec Du- 
šan, Brezovica 4 

Zadr  IV/26-6 6039 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j. v štorjah. 
Na občnem zboru 22. II. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. Delež 
znaša 600 din, delež družinskega 
člana 100 din. Član odgovarja za 
obveznosti zadruge s 5kratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temelj- 
nega ozir. družinskega deleža 
Upravni odbor sestavlja 5 do 7 čla- 
nov. 

Izbrišejo se Majcen Ivan, Grmek 
Edvard, Marc Antonija, Volk Ivan, 
(elušič Maks in Renčelj Karel, vpi- 
šejo pa se novi Izvoljeni člani 
upravnega  odbora: 

Dolgan Doran, štorje l1, Majcen 
Ivan,    Podbreže   5,    Bevčič   Pavla, 

štorje 51, Majcen Slavko, Ma jene 4, 
Žiberna Stanislav, štorje 21. 

Zadr VIIV60-8 5949 
Gorica,  16.  junija   1953. 

466. 
Besedilo: Vinogradniška obdelo- 

valna zadruga »Jože Srebrnič« z o. 
j. v Med ani. 

Na zboru 5 III. 1953 so bila spre- 
jeta  nova pravila. 

Besedilo od Jej: Kmetijska delov- 
na zadruga »Jože Srebrnič« v Mé- 
fiant 

Upravni odbor sestavlja predsed- 
nik in 8 članov. Zadružniki vložijo 
v zadrugo svojo zemljo, razen ohiš- 
nice, od katere se plačujejo obre- 
sti. Zemlja, ki jo zadružniki vložijo 
v  zadrugo, ostane  njihova  last. 

Izbrišejo se Bužinel Karol, Pulec 
Mirko, Cukjati Rudi, Rusjan Darko, 
Srebrnič Alojz in Srebrnič Teodor, 
vpišejo pa novi izvoljeni člani 
upravnega odbori: 

Klinec Stanko, Ceglo 18, Klinec 
Jožef, Ceglo 62, Kocina Korado, Me- 
dena 40, Kristančič Franc, Medana 
23, Kristančič Ferdo, Medana 53, 
Pulec Jožef, Plešivo 5, Prinčič 
Zdenko, Plešivo 75, Bužinel Nande, 
Plešivo 51, kmetje. 

Gorica,  18.   junija   1953. 
Zadr V'H/48-22 6050 

467. 
Besedilo: Okrajna zadružna zve- 

za z o j.,-Gorica. 
Na redni letni skupščini 19 IV. 

1953 so bila spremenjena pravila. 
Izbrišeio se člani upravnega od- 

bora Marinič Jožef, Podbršiek An- 
ton, štekar Franc, Špacapan Julij, 
Semenič Ivan, Peršolja Ciril in Fur- 
lan Marija, vpišejo pa novi izvolje- 
ni člani upravnega odbora: 

Stakulič Jožef, Hum, Domeniš 
Mirko, Neblo, kmeta; Mozetič Lud- 
vik, nameščenec. Renče, Marinič 
Jožef, Podsabotin, Furlan Anton, 
Prvačina, Gorkič Pavle, Vrtojba, 
kmetje. 

Zadr IV/13-27 6177 
Besedilo: Kmetijska gospodarska 

zadruga z o. j. »E. Kardelj« v Prva- 
člni. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
7. IV. 1953 se izbrišejo Stanič Alojz, 
Gregorio Leopold, Gregorič Ivan, 
Žulič Jožef in Gregorič Albert, vpi- 
šejo pa se novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Stanič Anton, Prvačina 39, pred- 
sednik, Zorn Ivan, Prvačina 34, Bla- 
žič Jožef, Prvačina 59, Furlan Pe- 
ter, Prvačina 35, Zorn Stanislav, Pr- 
vačina 43, Črne Ludvik, Prvačina 
S3, Sulic Alojz, Prvačina 33, Grego- 
rič Mario, Prvačina 17, Zorn Ivan. 
Prvačina 82. 

Zadr VII/105-13 6179 
Gorica, 23. junija 1953. 

468. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Kokri. 
Na zboru 25. I. 1933 so bila spre^ 

jeta nova pravila, po katerih odslej 
zadruga deluje. Upravni odbor se- 
stavlja 3 do 11 članov. 
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Izbrišejo se Povšnar Filip, Polaj- 
nar MalČi, Štular Peter in vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Rezman Jože, kmet, Kokra 38, Pe- 
stotnik Julka,    kmečka hči,    Kokra 
15, Sluga Franc, delavec, Kokra 55. 

Ljubljana, 21. maja  1953. 
Zadr VI 46/7 5397 

469. 
Besedilo: Obrtna nabavno pro- 

dajna zadruga sobo-črkoslikarjcv, 
pleskarjev In ličarjev z omejenim 
jamstvom v Ljubljani. 

Izbrišejo se Vojska Drago, Hlebš 
Jakob, Dermas.tija Stane, Vrbinc 
Ivan, šušteršič Egidij in vpišejo no- 
vi član i upravnega odbora: 

Breskvar Stane, slikar in pleskar. 
Cesta v Mestni log 56/a, Kos lože, 
slikar in pleskar, Karlovška 11, Voj- 
ska Stane, Gradišče 3, šebenik Blaž, 
Vidovdanska 18, Borštnar Štefan, 
Podmilščakova 4, vsi slikarji in ple- 
skarji v Ljubljani. 

Zadr VI 22/4 6137 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Sorica. 
Na zboru 1. II. 1953 so bila spre- 

jeta nova pravila, po katerih zdaj 
zadruga deluje. Temeljni delež je 
100 din. Člani brez zemlje plačajo 
en delež, člani do 5 ha zemlje dva, 
člani z nad 5 ha zemlje plačajo po 
tri deleže. Zadružniki jamčijo za 
obveznosti zadruge z lOkratnim 
zneskom obveznih deležev. Uprav- 
ni odbor sestavlja 3 do It članov. 

Izbrišeta se Tavčar Franc, Gaser 
Janez in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Pajfer Peter, kmet, Zg. Sorica 23, 
*alentinčič Alojz, kmet, Sp. Danje 
*• Beguš Janez, Zg. Dnnje 4, Trojar 
Karol, kmečki sin, Zg. Sorica 21. 

Zadr VI 30/8 6144 
Ljubljana, 19. junija 1953. 

470. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Gorice. 
Na zboru 18. I. 1953 so bila spre- 

jeta nova pravila, po katerih zdaj 
zadruga deluje Temeljni delež je 
300 din. Člani do 2 ha zemlje pla- 
čajo en delež, od 2 do 5 ha zemlje 
dva, od 5 ha daljo pa tri osnovne 
deleže. Družinski člani plačajo 
en osnovni delež. Vsak član jamči 
za obveznosti zadruge z lOkratnim 
zneskom svojih obveznih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 
'članov. 

Izbrišejo se Grašič Jože, štefe Peter 
in pooblaščenka Jauh Frančiška ter 
vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Kokalj   Lovro,  mizar,   Letcnce  4, 
Ribnikar Vinko, kmečki sin, Golnik 
5, Švegelj  Ignac, mesar, Gorice  12, 
Zaplotnik Stane, kmet, Letence 1. 

Ljubljana, 22. junija 19S5. 
Zadr V  129/9 6141 

471, 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Kamniku. 
Na zboru 1. III. 1953 so bila spre- 

jeta   nova   pravila. 
Naloge zadruge so ostale iste kot 

prej,   razen   dostavka  pri   točki   3: 

»Zaradi tega se v okviru zadruge za 
vsako gospodarsko panogo osnujejo 
in organizirajo gospodarsko pospe- 
ševalni odseki, ki morajo poslovati 
popolnoma samostojno po gospodar- 
skem računu in pravilniku.< Delež 
znaša 1000, delež družinskega člana 
zadružnika pa 250 din Upravni od- 
bor sestavlja 9 do 15 članov. 

Izbrišeta se Razpotnik Jože tn 
Ogrin Karol ter vpišeta nova člana 
upravnega  odbora: 

Ogrinc Avgust, kmet, Mekinje 30, 
Kladnik Peter, kmet, Paloviče 19. 

Zadr IV. 134/7 6136 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim  jamstvom,  Ponikve. 
Na zboru 28. II. 1953 so bil spre- 

jeta nova pravila, po katerih zdaj 
zadruga deluje. Delež znaša 500, 
družinski delež pa 125 din. Člani 
jamčijo za obveznosti zadruge z 
20kratnim zneskom obveznih dele- 
žev. Upravni odbor sestavlja 7 do 
9 članov. Za zadrugo podpisuje 
predsednik   upravnega  odbora. 

Izbrišejo se France] j Adolf, špa- 
rovec Jože, Adamič Anton, Kaste- 
lic Franc, Kržišnik Franc in vpi- 
šejo novi člani upravnega odbora: 

Mohorič Mirko, uslužbenec, Poni- 
kve- 41, škulj Edvard, kmet, Poni- 
kve 50, Bambič Anton, kmet, Poni- 
kve 14, Škulj Karol, mizar, Ponikve 
79, Purkat Ivan, uslužbenec, Poni- 
kve 41. 

Zadr V 205/5 6138 
Ljubljana,  23.   junija   1953. 

472. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Trata-kolo- 
dvor. 

Na zboru 2. II. 1933 so bila spre- 
jeta nova pravila, po katerih zdaj 
zadruga deluje. Temeljni delež je 
500 din. Člani do 3 ha zemlje pla- 
čajo 500 din, nad 3 ha zemlje pa 
1000 din. Vsak zadružnik jamči za 
obveznosti zadruge z tokratnim 
/.neskom svojih obveznih deležev. 
Upravni odbor sestavlja 3 do 11 
članov. 

Izbrišejo se Avbelj Franc, Ziherl 
Andrej, Krajnik Andrej, Klobovs 
Pavel, Oman Jože, Šetina Vinko in 
vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Pivk Janez, Sv. Duh 2, Žontar Jo- 
že, Sv. Duh 24, Jenko Lovro, Virma- 
še 10, Porcnta Franc, Sv. Duh 30, 
ISernik Tone, Virmaše 20, šmid 
Franc, Virmaše 13, Jugovic Peter, 
Trata 12, Podržaj Ivan, Sv. Duh 21, 
kmetje. 

Ljubljana,  26.   junija  1953.. 
Zadr V 160/8 6256 

473. 
Besedilo; Zadružno kmetijsko go- 

spodarstvo z o. j., Lennrt-Zerjavci. 
Izbriše se Molih Karel in vpišejo 

novi izvoljeni  člani  upravnega od- 
bora: 

Štampar Marija, kmetica, Parti- 
nje, Majer Ivan, delavec, Zamarko- 
va, Scnekovič Ignac, delavec-, Ra- 
dehova. 

Maribor,- 22   maja   1953. 
Zadr  VI 126 5442 

474. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Grajena. 
Zadruga temelji odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih na zboru 
8. III. 1955. 

Izbrišejo se Gradišnik Jože, Kola- 
rič Martin, Petek Branko. Kunstek 
Matija, Krepek Franc in vpišejo no- 
vi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Kokol Jože, Krčevina, GašperiS 
Janez, Grajena, Potrč Franc, Mest- 
ni vrh, Županič Marija, Grajena, 
Zoreč Anton, Grajenščak, kmetje, 
in  Čeh  Liza,    gospodinja,    Grajen- 

Zndr III 135 6110 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j.,  Pameče. 
Zadruga temeni odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih na zboru 
14. lil. 1953. 

Izbrišejo se Konečnik Ivan. Smo- 
lar Ivan, Lakovšek Ivan, Vrbač 
Viktor, Vrhnjak Ivan in vpišejo no- 
vi člani   upravnega  odbora: 

Črešnik Ferdo, kmet, Breznik 
Marija, kmet. hči. Grd Vinko, kmet, 
Kavnik Ivana, kmetica, Troblje, in 
Radšel  Ivan, kmet,  Pameče. 

Zadr V 8 5819 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Puževci. 
Zadruga temelji odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih na zbi,ru 
29. 111. 1953. 

Izbrišejo se Kuhar Geza, Šiftar 
Aleksander, Rondi Koloman, Fru- 
men Štefan, Sečko Štefan, Keržman 
Geza, Šiftar Aleksander in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Sinič Štefan, predsednik, Vukan 
Koloman, tajnik, Berke Bela, SpliS 
Štefan, Železen Štefan, Dervarič Mi- 
hael. Bertalanič Geza, kmetje, Pu- 
žovci. 

Zadr III  131 5826 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Trdkova. 

Zadrugu temelji odslej na no- 
vih pravilih, sprejetih na zboru 
13. ••. 1953. 

Izbrišejo  se   Ropoša   Jože,   Paric- 
tijek  Vendi, Cerpnjak  Štefan in 
vpišeta nova izvoljena člana uprav- 
nega odbora: 
r Zrim Štefan, Trdkova, Bedek 

Kari, Boreča, kmeta. Sukič Jožef je 
predsednik, Fartek Mihael pa taj- 
nik odbora. 

Zadr III 54 5827 
Maribor,  9.  junija   1953. 

475. 
Besedilo: Kmetijska nabavna pro- 

dajna zadruga z o. j., Adrijanci. 
Zadruga temelji odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih na zboru 
12. II. 1953. 

Izbrišejo se Kovač Janez, Česar 
Josip, Bočkorec Kari, Lucu Štefan, 
Simon Elek, Kovač Franc in vpiše- 
jo novi izvoljeni člani upravnega 
orlbnrn : 

Kovač Ludvik, predsednik. Abra- 
ham   Jožef,   Smodiš' Aleksander  in 
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Bočkorec Aleksander, Adrijanci, 
Ružič Ernest, Kerčmar Aleksander, 
Balek Gabov in Kožic Karel, Pe- 
skov«, 

Zadr III 45 6001 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j„ Dolenci. 
Zadruga temelji odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih na zboru 
24. HI. 1953. 

Izbrišejo se Gonza Gustov, Kur- 
njek Franc. Horvat Anton, Gašper 
Franc, Nemeš Jože, Kurnjek Jože, 
Trajber Janez, Talaber Jože, Ma- 
tuš Karel (78) in vpišejo novi izvo- 
ljeni  člani  upravnega odbora: 

Konkolič Evgen, predsednik, Fujs 
Janez, podpredsednik, Svetec Franc, 
tajnik, Dončec Štefan, Lepoša 
Franc, Matuš Karel, Kozo Karel, 
Dolenci. 

Maribor, 13. junija 1933. 
Zadr III 88 6003 

476. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

O, j. v Libeličah. 
Zadruga temelji na novih pravi- 

lih, sprejetih  na zboru 8. III. 1953. 
l/.brišejo se Rink Anton. Pačnik 

Anton, Kokolj Kari, Kajzer Ivan in 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Pšeničnik Florijan, kmet, Libeli- 
če, predsednik, Samec Jože, usluž- 
benec, Gorče, tajnik, Sajevec Alojz, 
kmet, Tribelj, Pšeničnik Maks, lo- 
gar, Libelička gora, Kramer Pavel, 
kovač, Gorče, Novak Štefan, uprav- 
nik, Libeliče, Simon Jurij, kmet, Li- 
bellée. Zadr IV 69 5993 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j.. Sv. Primož nad Muto. 

Zadruga temelji odslej na no- 
vih pravilih, sprejetih na zboru 8. 
III. 1953. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j., Muta ob Dravi. 

Izbrišejo se Rebernik Valentin, 
Mravljak Anton, Perus Fregov, Ko- 
vač Pongrac, Kolč Ivan In vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Peruš Ignac, logar, Primož, Žoher 
Mimika, knjigovodja, Muta, Plačat 
Ivan, kmet, Jernej Verdenik Lud- 
vik, Primož. 

Zadr IV 131 5999 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., šmartno-Legen. 
Zadruga temelji odslej na novih 

pravilih, sprejetih na zboru 1. III. 
1933. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j,- Šmartno pri Slovenjem 
Gradcu. 

izbrišejo se Kresnik Peter, Tam- 
nikar Jožef, Sušeč Alojz In vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Pečolar Franc ml., logar, Kresnik 
Peter si, kmet, Bari Franc, kmet, 
Legen, Strmčnik Avgust, kmet in 
Gams Franc, kmet, Šmartno. Lam- 
pret Franc je predsednik, Hudler 
Franc pa tajnik odbora. 

Zadr IV 888 6OO0 
Maribor, 16, junija 1953. 

47?. 
Besedilo: Kmetijska nabavno pro- 

dajna zadruga, Cankova. 
Zadruga temelji odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih na zboru 
8. III. 1953. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j., Cankova. 

Izbrišejo se Stajnko Ignac, Lulik 
Ludvik, Trček Rado, Korec Alojz, 
Bernard Anton, Žekš Anton, Vuček 
Geza, Pavlinjek Anton, Lah Anton, 
Grah Jožef, Flisar Anton, Dervarič 
Jože in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Gumiler Franc, Prasl Jože, Love- 
njak Avgust, Smodiš Franc, Greš- 
nik Ivo in Korec Franc, Cankova, 
Benko Anton, Branšberger Anton, 
Kolmanko Alojz in Geder Alojz, 
Korovci, Ficko Avgust in Gročl Ja- 
nez, Gor. Črnci. 

Zadr III 13 6079 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Gor. Petrovci. 
Zadruga temelji odslej na no- 

vih pravilih, spreietih na zboru 
22. III. 1053. 

Izbrišejo se Županek Ludvik, 
Šebjanič Aleksander, Črni Štefan, 
Lucu Aleksander, Smodiš Franc in 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Pondelek Zoltan fn Kerčman 
Aleksander, Gor. Petrovci, Bohar 
Ludvik, Smodiš Adam, Smodiš Elek, 
Šebjanič Ludvik in Lazar Karel, 
Stanjevci. 

Zadr  III 89 6081 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Središče ob Dravi. 
Zadruga temelji odslej na novih 

pravilih, sprejetih na zboru 22. II. 
1953. 

Izbrišejo se Horvat Jakob, Dečko 
Feliks, Mlinaric Eia, Kolarič Kon- 
rad in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Škorjanc Ivan, kmet, Središče, 
Dečko Anton, Podgorelec Franc, 
Škrget Franc, Klobučai Franc, Hor- 
vat Lojze, Novak Štefan, Kocjan 
Matej, Godeninci, kmetje. 

Zadr III 26 6082 
Maribor, 17. junija 1953. 

478. 
Besedilo: Zadružno podjetje OZZ 

— posestvo Jarenina, Maribor. 
Izbrišeta se Fišer Marija, Haložan 

Ivan in vpiše novi imenovani podpi- 
sovalec 

Horvat Štefan, računovodja, Po- 
lički vrh. 

Zadr VI 137 6075 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga, Krapje. 
Zadruga je prešla na podlagi 

sklepa obč. zbora z dne 25. III. 1953 
v likvidacijo. 

Likvidatorji so; Lipsa Matija, 
Karba Janko, kmeta, Novak Milan, 
kmet. sin, Meznarič Janko, kmet, 
Krapje, Jud Viljem, uslužbenec, 
Ljutomer, škrget Janko,. kmet, 
Krapje, Podkrajšek Franjo, Stojko 
Albin, Slavic Alojz, uslužbenci, Lju- 
tomer, ki podpisujejo po dva sku- 

paj. Likvidacijska firma: kakor do- 
slej, s pristavkom >v likvidaciju. 

Zadr V 53 6120 
Besedilo: Vinogradniška obdelo- 

valna zadruga »Kerenčič«, Miklavž 
pri Ormožu. 

Izbrišejo se Pučko Jožef, Tušak 
Peter, Klemenčič Pavlina, Lihten- 
valner Franc, zadr. Gomila in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Kolarič Rudolf, PJohl Karel, Kaj- 
zer, Pesrl Alojz, Hermanci, zadruž- 
niki. Zadr II 112 6073 

Maribor, 19. junija 1953. 
479. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Lovrenc na Drav. polju. 

Zadruga temelji odslej na no- 
vih pravilih, sprejetih na zboru 
11.  III. 1953. 

Izbrišeta se Strel Ludvik, Koro- 
šec Martin in vpišejo novi izvolje- 
ni člani  upravnega odbora: 

Pišck Lovro, Župečja vas, Korpič 
Jožef, Apače, Žunkovič Janez, Žu- 
pečja vas, Jurič Janez, Pleterje, 
fvančič Dominik, Lovrenc. Serdin- 
šek Janez, Lovrenc, Medved Miha, 
Župečja vas, Rajh Lovro, Apače, 
kmetje. 

Zadr  III 53 6115 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

z o. j., Rogašovci. 
Izbriše se Hajdinjak Jurij in vpi- 

še novi izvoljeni član upravnega 
odbora: 

Kikec Franc, kmet, Jurij št. 67. 
Vpiše se sprememba zadružnih 

pravil v 4., 5., U., 12., 19., 24. in 35. 
členu. 

Zadr III 12 6117 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Stoperce. 
Zadruga temelji odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih na zboru 
15. III. 1953. 

Izbrišejo se Kidrič Marija, Bog- 
me Matevž, Vtič Jožef, JernejšcK 
Franc in vpišejo novi izvoljeni čla- 
ni odbora: 

Narat Alojz, kmet, Sitež, Kores 
Janez, Črmožiše, Fideršek Janez, 
Stoperce, Kamenšek Janez, Grdina. 
Jus Janez je predsednik, Jerič Vin- 
cenc pa tajnik odbora. 

Zadr IV 108 6114 
Maribor, 22. junija 1953. 

480. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Gorišnica. 
Zadruga temelji odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih na zboru 
4. III. 1933. 

Izbrišejo se ŽnidaTič Janko, Pe- 
trovič Alojz, Mar Maks, Čoki Du- 
šan, Klančnik Antonija in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Stanič Stane, učitelj, Gorišnica, 
Žnidarič Tomaž, kmet, Kaučič Stan- 
ko, kmet, Zamušani, Gomilšek Ka- 
zimir, mati'îar, Žnidarič Franc, 
traktorist, Gorišnica, Brumen Anto- 
nija, delavka, Zamušani, Šugman 
Zofija, gospodinja, Gorišnica. 

Zadr VI 114 •* 
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Besedila: Vinogradniška obdelo- 
valna zadruga >železne dveri« pri 
Ljutomeru. 

Izbrišejo se Vrbanič Jože, RakuŠa 
Stanko, Košnik Jože in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Sut Anton, železne dveri, Tomažič 
Rudi, Radomerščak, Ploj Franc, 
Slamnjak, zadružniki. Vogrinec 
Martin je predsednik. 

Zadr IT 102 6192 
Maribor, 23. junija  1953. 

Razglasi sodišč 

Oklic o skrbnikih in razpravah 
Postavljeni skrbniki bodo v tožbah za- 
stopali tožence, katerih bivališče ni zna- 
no, na njihovo nevarnost in stroike, 
dokler »e sami ne zglasljo al) ne ime- 

nujejo pooblaSčcncc. 
G 480/53-4 6204 

Tožba za razvezo zakona 
Pintar Antonija, navijalka, Mari- 

bor, Ipavčeva 12, proti Pinterju 
Adolfu, pekovskemu pomočniku, 
sedaj neznano kje. Skrbnik je Sen- 
kori'5 Fedor, Maribor, Pobrežje, 
Ulica 14. divizije. Razprava bo 3. 
VIII. 1953 ob 12.30 uri pri tem so- 
dišču, v sobi št. 86/IT. 

Maribor, dne 25. junija 1955. 

Amortizacije 
Oveae se postopanje za amortizacijo 
"eanotnlc, katerin Imetniki se pozivajo, 
oaj v danem roku priglasijo sodiUu svoje 
Pravice, Sicer se »>odo vrednotnlce Izrekle 

za  neveljavne.       , 
1 R 141/53-2 5491 

Bižal Ana, gospodinja v Kočevju 
^5 Prosi za amortizacijo zavaroval- 
ne polico št. 20028, izdane od bivše 
Jugoslovanske zavarovalne banke 
»Slavijat v Ljubljani dne 1. V. 1926 
|a zavarovalno vsoto 25.000 din, za- 
četek zavarovanja i. V. 1926, konec 
1. V. 1946, zavarovanec Bižal Emil, 
cestni mojster v Kočevju, ki je že 
umrl, tako, da je koristnica zavaro- 
vanja predlagateljica. Naslednik 
zavarovatelja je sedaj Državni za- 
varovalni zavod v Ljubljani,valori- 
zirana vrednost police je 5400 din. 
Prlglasitveni rok: dva meseca od te 
objave. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 21. maja 1953 

I R 5/53-3 2755 
Banešič Janko, upravnik Kmetij- 

ske zadruge  v Črnomlju, prosi za 
amortizacijo  bariranega  čeka,  ka- 
terega je Kmetijska zadruga dosta- 
vila Narodni banki v Črnomlju, a 
f,'a   ta   nI   prejela,   ček   s  številko 
X  84329?  je datiran  z  dnem 9.  I. 
1953 na ime Rajmer Drago, v zne- 
sku 20.000 din in napravljen v bre- 
me tek. •••. 618-3517-7Q. Priglasitve- 
ni tok: dva meseca od te objave. 

Okrajno sodiače v Metliki, 
dne 11. marca 1955. 

J 281/52-15 6215 
Dražba 

Dne 27. VIII. 1953 ob osmi uri bo 
prt tem sodišču, v sobi št. 1 javna 

dražba nepremičnin, zemljiška 
knjiga Krčevina pri Vurberku, vi. 
št. 6. 

Cenilna vrednost 518.200 din, 
vrednost pritiklin 4000 din, naj- 
manjši ponudek 345.332 din in var- 
ščina 51.820 din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale 
dražbe, je treba priglasiti sodišču 
najpozneje pri dražbenem naroku 
pred začetkom dražbe, sicer bi se 
ne mogle več uveljavljati glede ne- 
premičnin v škodo dražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Sicer   se   opozarja   na   dražbeni 
oklic na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 29. junija 1953.       6175 

[ Razne objave 

Poziv upnikom in dolžnikom 
aaj   v   •••••   roku   priglasijo   terjatve 
oziroma   poravnajo  svojo  obveznosti  do 
oodjetlj   v   likvidaciji,   sicer   se   bodo 

dolgovi sodno Izterjali. 

Mestna   klavnica   v   Ljubljani je 
Eresia z odločbo MLO gl. mesta 

jubljana 22. V. 1933 v likvidacijo. 
Priglasitveni rok: 30 dni po tej ob- 
javi. Likvidatorji 
Št. 700/53 6216 

Po odločbi Obč. LO Sodražica, št. 
786 z dne 16. VI. 1953 je podjetje 
Moško in žensko krojoštvo, Sodra- 
žica prešlo v likvidacijo. Priglasit- 
veni rok: 30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
preklica jejo 

Adam Marija, Maribor, šrajner- 
jev trg 3, osebno izkaznico, reg. št. 
48508 ser. št. 0049030, izdano v 
Mariboru. 6229 

Adamič Alojzij, Gašpinovo 12, 
p. Ortnck, osebno izkaznico, reg. št. 
18077, ser. št. 0018387, izdano v Gro- 
supljem. 5952 

Habi'5 Jože, Maribor, Studenci, 
Tvorniška 12, osebno izkaznico, reg. 
št. 14208, ser. št. 0025882, izdano v 
Mariboru. 6226 

Baloh Evstahij, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 48599/51, ser. št. 
F-0070909, i-dano v Ljubljani.   6359 

Benedik Matjana, Ljubljana, 
osebno izkaznico, teg. ät. 29529/51, 
ser. št. F-0051839, izdano v Ljub- 
ljani. 6302 

Brajdič Frano, Črnomelj, roj. 1915, 
osebno izkaznico, reg. št, 23226 (in 
ne 25224, kakor je bilo pomotoma 
objavljeno v Ur. 1. LRS, št. 36/1952) 
ter ser. štev. 0403336, izdano v Kr- 
škem. _ 6135 

Cesar Jakob, Ljubljana, Koruno- 
va 10, osebno izkaznico, reg. štev. 

33621/51, ser. št, F-0055931, izdano 
v Ljubljani. 6305 

čosić Božo, Maribor, Nova vas, 
Bolfenška 36, osebno izkaznico, teg. 
št. 6070, ser. št. 0577482. izdano od 
OLO Maribor okolica. 6236 

Cvilak Ivanka, Maribor, Pri parka 
5, osebno izkaznico, reg. št. 5935, »er. 
ser. št. 0015746, izdano v Marl« 
boru. 6230 

Dokler Ivan, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 71554/51, ser. št. 
F-0093664, izdano v Ljubljani.   6360 

Dolenc Marjan, rojen 15. II. 193Ô 
v žireh, zdaj v Ljubljani, Titova 
52, potrdilo o stalni nesposobnosti 
za vojaško službo, izdano od voja- 
škega odseka, Ljubljana. 6344 

Donko Marija roj. Kocbek, Je« 
lenče pri Pesnici, osebno izkaznico, 
reg. öt. 25289, ser. Št. 017409, izdano 
od OLO Maribor okolica.' 6238 

Drab Tllka, Primskovo 245, p. 
Kranj, osebno izkaznico, reg. štev. 
5255, ser. št. 0181545, izdano v 
Kranju. 6241 

Feguš Marija, Ljubljna, oeebno 
izkaznico, reg. št. 103075/53, str. št. 
F-0477343, izdano v Ljubljani.   6266 

Fister Ivana, Ljubljana, Kožarje, 
Tržaška 127, osebi, izkaznico, reg, 
št. 49149/51, ser. Št. T-0071459, izda- 
no v Ljubljani. 6304 

Fišer Anton, ••••••, Kalvarsk* 
7, osebno izkaznico, reg. ätev. 6171, 
ser. štev. •115982, izdano v Mari- 
boru. 6234 

Fiorini Nada, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 37060/51, ser. št. 
F-0059370, izdano • Ljubljani.   6345 

Frank Franc, Kranj, Klane 15, 
roj, 19. 'XII. 1937, Solato «pričeval« 
pripravnega B razreda vajenske 
lole v Kranju. 6294 

Frantar Stana, Kamnik-Mekfnje 
14, osebno izkaznico, reg. it, 11921, 
ser. št. 0458231, Izdano v Kam- 
niku. 6426 

Gričar Olga, Ljubljana, Tržaška 
229, osebno izkaznico, reg. šiev. 
20130/50, ser. št. F-0042442, izdano v 
Ljubljani. 6305 

Grosman Terezija, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 2181/50, 
ser. štev. F-0024491, izdano v Ljub- 
ljani, 636i 

Habic Stane, Škofljica 51, delav- 
sko železniško vozno karto za rela- 
cijo  Škofljica-Ljubljana. 6346 

Hafner Marija, Lesc© 166, sindikal- 
no knjižico, izd. v Ljubljani.    0209 

Hinferberger Ožbald, Podpeco 
64, p. črna, osebno izkaznico, teg. 
št. 759, ser. št. 0265469. 6296 

Ilofman Manfalda, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 95942/51, 
ser. št. F-0il5e52. izdano v Ljub- 
Ijani. 6306 

Hribar Franc, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. M. 16079/50, ser. št. 
F-0038389, Izdano v Ljubljani.   6210 

Irgolič Stana, Podgrad, osebno iz- 
kaznico, teg. št. 1152, izdano v Ilir, 
Bistrici 1951. 6337 

Jerič Anton, Hotedršica 94, Lo- 
gatec, osebno izkaznico, ieg. iti 1586, 
ser. št. 0531596, izdano v Idriji. 6307 
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Jugovic Janez, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 81636/52, ser. št. 
F-0103946, Izdano v Ljubljani.   6267 

Kirn Viktor, Hrastnik, delovno 
knjižico, izdano v Kranju, in vo- 
jaško knjižico, izdano ul vojaškega 
okrožja Jesenice. 6268 

Klanšek Marta, Maribor, Ulica 
Slave Klavora 5, osebno izkaznico, 
reg. št. 19010. ser. št. 0586680, izda- 
no od OLO Maribor okolica.     6235 

Kmetijsko gozdarsko posestvo 
Kočevje, evid. tablico številka S- 
390". 6220 

Kokol Vera, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 100860/53, ser. št. 
F-0475170, izdano v Ljubljani.   6269 

Korak Stanko, Kozji vrh 34 pri 
Breznu, osebno izkaznico, reg. štev. 
24438, ser. št. 0161622, ;zdano od 
OLO  Maribor okolica. 6231 

Korenič Slavko, Draga 2, p, Bela 
cerkev, osebno izkaznico, ser. štev. 
0327591. 3617 

iiresevič Ivanka, Ročice 57, p. 
Podgrad, osebno izkaznico, št. 73, 
iz lano v 11. Bistrici. 6353 

Lever.jak Štefan, Državno pose- 
stvo Pšuta, osebno izkaznico, reg. 
št. 46122, ser. št. 0127832, izdano v 
Mu.ski Soboti, in sindikalno knji- 
žico,  izdano   v   Ljubljani. 6308 

Lsvstek Majda, Maribor, Zrkov- 
ska 18, osebno izkaznico, reg. štev. 
34541, ser. št. 0036475, izdano v Ma- 
riboru. 6228 

Ložar Jožefa, Ljubljana, osebno 
Izkaznico, reg. št. 88889/51, ser. št. 
F-0111199, izdano v Ljubljani.   6211 

Luznar Marija, roj. 7 X. 1935, 
Kranj, Klane 13, sindikalno izkaz- 
nico, izdano v »Iskri«, Kranj.   6102 

Martinič Julij, Ljubljana, Celov- 
ška 61, osebno izkaznico, reg. štev. 
61/51, ser. št. K-010716, izdano v 
Ljubljani. 6212 

Vlatjašec Anica, Slatina Radenci, 
brivski salon, spričevalo o zaključ- 
nem izpitu za brivski poklic, izdano 
od vajenske šole raznih strok Meki- 
nje, Kamnik 28. marca 1953. 6090 

Mesaric Lenard, Ljubljana, Graj- 
ska planota 1, osebno izkaznico, ser. 
It. 0088157, izdano v Prelogu, Hrvat- 
ska. 6362 

Mokorel Marija, Bistrica 22, p. 
Tržič, osebno izkaznico, reg. štev. 
4663, Izdano od OLO Kranj oko- 
lica. 6363 

Moldini Vida, škrilje 101, p. Do- 
brovlje, preklic o izgubljeni oseb- 
ni izkaznici, objavljen v Ur. listu 
LRS, št. 16 z dne 28. V. 1953, ker se 
je našla. 6264 

Novine Marjan, Zg. Senica 1, p. 
Medvode, osebno izkaznico, reg. št. 
16700, ser. št. 0153742, izdano od 
OLO Ljubljana okolica. 6309 

OLO Krško, logarsko kladivo z 
oznako KR 10 XXVIII v okrogli ob- 
liki. 5855 

Ošaben Janez, Ljubljana, Jegli- 
čeva 10, Izkaznico rezervnih oficir- 
jev, ser. A PU 8774. 6270 

Pak Marija, Maribor, Studenci, 
Erjavčeva 3, osebno izkaznico, reg. 
št. 53175, ser. št. 0054127, izdano v 
Mariboru. 6233 

Palčič Prane, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 101027/33, izdano 
v  Ljubljani. 6213 

Pengov Aiša, Ljubljana, Kolo- 
dvorska 20, osebno izkaznico, reg. 
št. 6812/50, ser. št. F-0029122, izdano 
v  Ljubljani. 6242 

Pere Cvetka, Ljubljana, ->sebno 
izkaznico, reg. št. 18132/50, ser. št. 
F-0040442,  izdano v  Ljubljani.    6271 

Fintar Anton, Impolca 13, p Stu- 
denec pri Sevnici, kolesarsko knji- 
žico številka 25 za kolo znamke 
»Ergo«, 6555 

Planteu Matilda, Maribor, Studen- 
ci, Korenčanova 5, osebno izkaznico, 
reg. št. 15520, ser. št. 20204, izdano 
v  Mariboru. 6225 

Podgoršek Simon, Ljubljana, Ce- 
sta dveh cesarjev, osebno izkaznico, 
reg. št. 18670/50, ser. št. 00409SO, 
sindikalno knjižico, izdano v Ljub- 
ljani, in vojaško knjižico, izdano od 
vojaškega  okrožja   Ljubljana.    6272 

Podoreški Ivan, Ljubljana, Trnov- 
ski pristan, knjižico o predvojaski 
vzgoji, izdano v  Koprivnici.        6310 

Pravhar Lidija, Gorenja Savu 10, 
osbeno izkaznico, reg. št. 6901. ser. 
št. F-0185211, izdano v Kranju.   6364 

Pristopec Julka, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 59431/51, ser. 
štev. F-00811741, izdano v Ljub- 
ljani. 6273 

Radenkovič Gavrilo, Ljubljana, 
Korota nska 20, osebno izkaznico, 
reg. št. 93843/51, ser. št. F-0116153, 
izdano  v  Ljubljani. 6243 

Resnik Anton, Domžale, osebno 
izkaznico, reg. št. 17703, ser. štev. 
F-0154745, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 6274 

Sajovic Ignac, Gorice 3 ,p. Gol- 
nik, osebno, izkaznico, reg. št. 3855, 
ser. štev. F-0193165, izdano v Kra- 
nju. 6162 

Somer Franc, Vurberg pri Ptuju, 
delovno knjižico, št. 2419239, izdano 
v Ptuju. 6237 

Sovine Bogo, Ljubljana, osebno 
izkaznico, ser. št. 035047, izdano v 
Mariboru. 6311 

Sovine Jožica, Ljubljana, osebno 
izkaznico, ser. št. 035046, izdano v 
Mariboru. 6312 

Stare Milena, Ljubljana, Zupan- 
čičeva 7, osebno izkaznico, reg. št. 
95493/51, ser. št. F-0117803, izdano v 
Ljubljani. 6365 

Starovašnik Franc, Podstudenec, 
Kamnik, osebno izkaznico, reg. št. 
9242, ser. št. 0455552, izdano od OLO 
Ljubljana okolica. 6347 

Stefančič Božena, Maribor, Bar- 
varska 1, osebno izkaznico, reg. št. 
4403, ser. št. 0000815, izdano v Mari- 
boru, in sindikalno knjižico, štev. 
50325, izdano od sindikata prosvet- 
nih delavcev v Mariboru 6239 

Savel Altfksandei, Vaneču 34, p. 
Puconci, osebno izkaznico, reg. štev. 
15366, ser. št. 0096076, izdano v M. 
Soboti. 6124 

Sobar Ana, Ljubljana, Podmil- 
žčakova 49, osebno izkaznico, reg. 
št. 101128/53, ser. št. F-0475438. iz- 
dano v Ljubljani. 6313 

Štravs Ana, por. Jenko, Ljublja- 
na, sindikalno knjižico, izdano v 
Postojni. 6275 

Šturm Marija, Medana 60, dvolast- 
niško izkaznico, št. 835 za prehod 
preko meje, izdano v Gorici.     6214 

Švab Franc, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 62733/51 ser. štev. 
F-0085043, izdano  v Ljubljani.   6276 

Tavčar Franc, Ljubljana, Flori- 
janska 13, delovno knjižico, izdano 
v   »Litostroju«,  Ljubljana. 6348 

Tekavc Karel, Tovarna »Saiur- 
nus«, Ljubljana, dve vojaški knji- 
žici, prva iz leta 1945, druga iz 1. 
1947, izdani  v  Ljubljani. 6244 

Tekove Marija, Prebold 28, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 28788, ser. št. 
0686651. 6299 

Tomažič Anton, Josipdol 32, Rib- 
nica na Pohorju, osebno izkaznico, 
reg. št. 25911, ser. št. 0568569, izda- 
no od OLO Maribor okolica, in 
knjižico za kolj, št. 92539, tov. znam- 
ke >Torpedo«, izdano od OLO Ma- 
ribor okolica. 6240 

Tomažič Erna, Ptuj, udobno izkaz- 
nico, izdano v Ptuju. 6277 

Ulaga Pepcn, Ljubljana, Trste- 
njakova , 2, osebno izkaznico, reg. 
št. 13814/51, izd. v Ljubljani.      3449 

Valand Helena, Sp. Poljčane 24, 
osebno izkaznico, reg. št. 827, ser. 
št.  0761781. 4342 

Vancaš Jože, Kanižarica, Črno- 
melj, osebno izkaznico, reg. štev. 
13643, ser. št. 0496953, izdano v Čr- 
nomlju. 6300 

Vaupotic Neža roj. Ree. Hotnija 
vas 71 pn Slivnici, osebno izkazni- 
co, reg. št. 1511, ser, št. F-0578421, 
izd. od OLO Maribor okolica. 6232 

Verbič Andrej, »Planika*, indu- 
strija obutve, Kranj, potrdilo o 
opravljenem  šoferskem  izpitu. 5956 

Vidmar Alojz, Gumberk 7, p. 
Brusnice, osebno izkaznico, ser. št. 
0320437. 6516 

Vrhovnik Anton, Tunjice pri 
Kamniku, osebno izkaznico, reg. št. 
7960, ser. št. 0454270, izdano od OLO 
Ljubljana okolica. 6245 

Zavodnik Marija, Ljubljana, Go- 
sposka 10, osebno izkaznico, ser. št. 
F-0076550, izdano v Ljubljani.   6314 

Zupan Franc, Ržiše 5, p. Medija- 
Izlake, osebno izkaznico, reg. štev. 
914, ser. št. F-0714224, izdano v Tr- 
bovljah. 5905 

Žagar Ivana, Ustje 46, Šmartno 
pri Litiji, osebno izkaznico, reg. št. 
4593, izd. od OLO Ljubljana.      6315 

Žmavc Franc, Vuzenica, Gradiso- 
vo naselje osebno izkaznico, reg. 
št. 30718, ser. št. 0373428, izdano v 
Slovenjem Giad'u 6208 

Izdela  »Uradni  Ust  LRS« — Direktor   la  odgovora)    i tednik:  dr. Rastko   Močnik  —   Uska   tiskarna   »Toneta  Tomšiča. 
V LJubljani 
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tuberkuloznih obolenj, se opravi v okraju Črnomelj 
obvezno fluorografiranje (rentgensko slikanje) pre- 
bivalstva. 

2. Vsi prebivalci okraja Črnomelj, ki so dopol- 
nili 14. leto starosti, se morajo zglasiti na fluoro- 
grafskih bazah, kjer se bo opravilo fluorografiranje 
po načrtu, ki ga sestavi s\et za ljudsko zdravstvo in 
socialno politiko okrajnega ljudskega odbora Črnomelj 

3. Obvezno fluorografiranje se bo opravilo v letu 
1953. 

4. Svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
OLO se pooblašča, da izda potrebne predpise in 
ukrepe za uspešno izvedbo fluorografiranje in da 
nadzira vse priprave v zvezi s tem delom 

5. Kršitve določb tega odloka se kaznujejo z de- 
narno kaznijo do 3.000 din 

6 Ta odlok velja takoj. 

St.   1-2285/14-53 
Črnomelj, dne 10. junija 1953. 

Predsednik  OLO: 
Janez žunič L r. 

23?. 
v/ 

Na podlagi 16. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih, v zvezi z odlokom Izvršnega sveto 
LRS o spremembi povprečnih stopenj akumulacije in 
družbenih skladov za rudnike premoga (Uradni list 
'•RS, št 15/53) ìD v zvezi s spremembo stopenj aku 
•nulacije in skladov, s katerimi stopnjami zagotavljn 
državni sekretariat za gospodarstvo LRS znesek aku- 
mulacije in skladov za zvezne in republiške potrebe, 
s_'a okrajni zbor in zbor proizvajalcev okrajnega 
'judskega odbora Črnomelj na četrti skupni seji dne 
l0- junija 1953 sprejela 

ODLOK 
o spremembi stopnje akumulacije 

za Rudnik Kanižarica 

I 

V VI. delu prvega člena odloka o družbenem 
planu okraja Črnomelj za leto 1953 se od 1 maja 
1953 spremeni stopnja akumulacije in skladov tako, 
da znaša: 

Stroka 112/: Proizvodnja  in   predelava   premoga 

Stopnja AS   ki se računa 
od   sklada  za   plače 

prej zdaj 
Rudnik  rjavega premoga Kanižarica 105% 50% 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS<. 

Št. 2285/15-53 
Črnomelj, dne 10. junija 1953. 

Predsednik  OLO: 
Janez Žunič 1. r. 

238. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakßna o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. •/•2) 
in v zvezi z uredbo o dajanju poslovnih prostorov v 
najem (Uradni list FLRJ, št. 12/53) ter glede na do- 
ločbo 3. in 8. člena temeljnega zakona o prekrških 
(Uradni list b'LRJ. št. 46/51) izdaja okrajni ljudiki 
odbor Gorica po sklepu 5. skupne seje okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev z dne 12. junija 1953 tala 

ODLOK / 
o dajanju poslovnih  prostorov v najem 

1 člen 
Za vse poslovne prostore, ki se dajejo v najem, 

se mora skleniti pismena pogodba med najemodajal- 
cem in najemojemalcem. Za morebitno ustno dogo- 
vorjeno najemno razmerje pred uveljavitvijo uredbe 
se mora naknadno sestaviti pismena pogodba. 

2 člen 

Vsi najemodajalci morajo v 15 dneh po uvelja- 
vitvi tega odloka predložiti občinskim ljudskim od- 
borom, na območju katerih so poslovni prostori, en 
izvod najemne pogodbe ne glede na to ali je bila po- 
godba sklenjena pred 1. aprilom ali pozneje. 

3. člen 
Najemodajalec in najemojemalec morata v 15 

dneh priglasiti vsako spremembo najemnine za po- 
slovne prostore pristojnemu občinskemu ljudskemu 
odboru. 

4. člen 
Z denarno kaznijo do 3.000 din se kaznuje: 
a) najemodajalec in najemojemalec, če v pred- 

pisanem roku ne skleneta pismene najemne pogodbe 
ali če ne priglasita vsako spremembo glede višine na- 
jemnine, 

b) najemodajalec, če ne predloži v predpisanem 
roku en izvod najemne pogodbe. 

5. člen 
Določbe tega odloka ne veljajo za območje ljud- 

skega odbora mestne občine Nova Gorica, ki izda 
samostojen odlok. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva, ko je bil sprejet. 
Št.  11/2-5966/1 
Nova Gorica, dne 18. junija 1933. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec I. r. 

239. Vy 

Na podlagi 16. člena in 2. to'čke 64. člena, v zvezi 
s 96. členom zakona o* okrajnih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS, št. t9-89/52) in odlokom družbenega 
plana za okraj Krško za leto 1953, je okrajni ljudski 
odbor Krško na V. seji obeh zborov dne 3. junija 
1953 sprejel 

ODLOK 
o določitvi stopnje akumnlacije in znižanja stopnje 

akumulacije   nekaterim  gospodarskim   podjetjem 

1   člen 
Tovarni Roto papirja  na  Vidmu  se za  montažna 

dela v lastni  režiji določi stopnja akumulacije na 
100%, 
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za lesnoindustrijski obrat »Žaga Sevnica< se do- 
loči  stopnja akumulacije  na  172%, 

za lesnoindustrijski obrat >Žaga Leskovec pri 
Krškem« se določi stopnja akumulacije na 130%, 

2 člen 
Za tovarno Roto papirja na Vidmu velja ta odlok 

od 1. januarja <953, 
za lesnoindustrijski obrat >2aga Sevnica< velja 

ta odlok od 1. junija 1953, 
za lesnoindustrijski obrat >žaga Leskovec pri 

KrSkemc velja ta odlok od 1. aprila 1953. 

3 člen 
Rudniku rjavega premoga Senovo se zniža stopnja 

akumulacije od 376% na 213 %, 
Rudniku rjavega premoga št. Janž se zniža stop- 

nja akumulacije od 150% na 50%, 
Gradbenemu podjetju »Ograd« Krško se zniža 

stopnja akumulacije od 100% na 50%, 
podjetju >Kremenlca< Krmelj se zniža stopnja 

akumulacije od 120 % na 100 %. 

4. člen 
Znižanje stopnje akumulacije po 3. členu tega. 

odloka velja od 1. maja 1053 dalje. 

5. člen 
Odlok velja od dne, ko sta ga sprejela oba zbo- 

ra OLO Krško. 
Št. 6813/2 
Krško, dne 3. junija 1953. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1. r. 

240. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-S9/ 
1952) ia v zvezi z uredbo o dajanju poslovnih prosto- 
rov v najem (Uradni list FLRJ, št. 12-69/53) ter glede 
na določbe 3. in 8. člena temeljnega zakona o pre- 
krških (Uradni list FLRJ, št. 16-428/51) je okrajni 
ljudski odbor Novo mesto na skupni seji obeh zborov 
dne 27. majà 1953 sprejel 

ODLOK 
o dajanju poslovnih prostorov v najem na območjn 

okraja Novo mesto 

1. člen 
Najemne pogodbe, po katerih se dajejo poslovni 

prostori r najem, morajo biti sklenjene v pismeni 
obliki. Vse najemne pogodbe, ki so bile ustno dogo- 
vorjene pred uveljavitvijo uredbe o dajanju poslov- 
nih prostorov v najem, se morajo sestaviti pismeno. 

Najemna pogodba mora obsegati poleg imena 
strank natančno označbo najemnih poslovnih prosto- 
rov, višino najemnine, plačilne roke, način plačeva- 
nja, če se plača najemnina "vnaprej ali vnazaj od- 
povedni rok in datum sklepa pogodbe. 

Po en izvod pismenih najemnih pogodb, ki so bile 
sklenjene pred 1. aprilom 1953 ali po njem, se mora 
najkasneje do 15. julija 1953 predložiti tajništvu ob- 

činskega ljudskega odbora, na čigar območju je po« 
slovni prostor, ki se daje v najem. 

Vsi do sedaj veljavni predpisi o oblastvenem raz- 
deljevanju poslovnih prostorov so odpravljeni. 

2. člen 
Odpovedni rok znaša najmanj 1 mesec, ie ni med 

strankama drugače dogovorjeno. 
Odpove se lahko vsakega prvega v mesecu. 
Odpoved mora biti-pismena. 

3. člen 
Najemodajalce in najemnik morata v 15 dneh 

sporočiti tajništvu občinskega ljudskega odbora vsako 
spremembo glede na višino najemnine za poslovne 
prostore. 

4. člen 

Z denarno kaznijo do 3000 din se kaznujeta za 
prekršek najemodajalec in najemnik, če v predpisa^, 
nem roku ne skleneta pismene najemne pogodbe ali 
ne sporočita spremembe  glede  na   višino  najemnine 
za poslovni prostor. 

5. člen 
Določbe tega odloka ne veljajo za območje ljud- 

skega odbora mestne občine Novo mesto. Ljudski od- 
bor te občine bo kot ljudski odbor mestne občine s 
posebnimi pravicami izdal samostojen odlok o daja- 
nju poslovnih prostorov v najem. 

6. člen 
Ta odlok začne veljati z dnevom objave v 

»Uradnem listu LRS*. 
Št. 1-5445/1-53 
Novo mesto, dne 27. maja 1953, 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič L r. 

241. 

Na podlagi II. odstavka 15. člena in 108. člena 
zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
št. 19/52), v skladu z uredbo o dajanju poslovnih pro- 
storov v najem (Uradni list FLRJ, št. 12/69-53) In glede 
na določbe 3. in 8. 'člena temeljnega zakona o pre- 
krških (Uradni list PLRJ, št. 16-428/51) je okrajni 
ljudski odbor Šoštanj na sejah obeh zborov dne 9. VI. 
1953 sprejel 

ODLOK 
o dajanju poslovnih prostorov v najem na 

območjn okraja Šoštanj 

1. člen 

Vsi najemodajalci in najemniki poslovnih pro- 
storov morajo skleniti pismene najemne pogodbe. 
Vse najemne pogodbe, ki so bile ustno dogovorjene 
pred uveljavitvijo uredbe o dajanju poslovnih prosto- 

• rov v najem, se morajo sestaviti v pismeni obliki. 
Po en Izvod pismenih pogodb, ki so bile sklenjene 

pred 1. aprilom 1953 ali po njem, se mora najkasneje 
do 15. julija .predložiti tajništvu pristojnih občinskih 
ljudskih odborov. En Izvod po 1. juliju sklenjenih po- 
godb pa je treba izročiti istemu organu najkasneje 
X 8 dneh po sklenitvi. 
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2. člen 
Ce v najemni pogodbi odpovedni rok ni izrecno 

naveden, velja za oba pogodbenika tromesečni odpo- 
vedni rok. 

3. 'člen 
Najemodajalec in najemnik morata v 15 dneh 

sporočiti pristojnemu občinskemu ljudskemu odboru 
vsako spremembo glede višine najemnine za poslovne 
prostore. 

4. člen 
Z denarno kaznijo do 3000 din se kaznujeta za 

prekršek najemodajalec in najemnik, če v predpisa- 
nem roku ne skleneta pismene najemne pogodbe ali 
ne sporočita spremembe glede na višino najemnine 
za poslovne prostore. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
Št. 1549/2-53 
Šoštanj, dne 9. junija 1933. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih. 1. r, 

242. 

Na podlagi 16. člena in 2. točke &4. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19- 
89/52) ter v skladu z družbenim planom Ljudske re- 
publike Slovenije za leto 1953 je okrajni ljudski od- 
bor Šoštanj na sejah obeh zborov dne 9. junija 1953 
sprejel 

ODLOK 
o spremembi obveznosti po družbenem planu za 

podjetje lesne industrije in gozdarstva 
I 

VI. poglavju 1. dela in v II. delu odloka o druž- 
benem planu okrajnega ljudskega odbora Šoštanj za 
leto 1953 se določene obveznosti po družbenem planu 
in stopnje akumulacije in skladov spremenijo od 
1. januarja 1953 tako, da znašajo: 

Stroka 122: lesna industrija: 
LIP Nazarje (v tisočih) 

u 0 = 
O rt n V? 

rt 

fi      ^ 
o 

prej 252.789 35.783 217.006 70.002 147.004 210% 
zdaj        143.688   18.527   125.161   34.379     90.872   264% 

Prej Gozdno gospodarstvo, Celje 
zdaj. Gozdno gospodarstvo, Nazarje (v tisočih) 

prej 87.9S0   13.303     74.677   35.407   39.270   110% 
zdaj       146.306,   25.894   120.412   65.342   55.070     84 % 

H 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«, z veljavnostjo od 1. januarja 1953. 
Št. 2000/1-53 
Šoštanj, dne 9. junija 1953. 

243. 

Na podlagi II. odstavka 15. člena in 103. člena 
zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
št. 19-89/52) v zvezi z odlokom Izvršnega sveta Ljud- 
ske skupščine LRS (Uradni list LRS, št. 15-55/53) je 
okrajni ljudski odbor Šoštanj na sejah obeh zborov, 
dne 9. junija 1953 sprejel 

ODLOK 
o spremembi povprečnih stopenj akumulacije ia 

družbenih skladov za rudnik lignita Velenje 

I 
V l. poglavju 1. dela in v II. delu odloka o druž- 

benem planu okrajnega ljudskega odbora Šoštanj za 
leto 1953 določene stopnje akumulacije in družbenih 
skladov se spremenijo od i. maja 1953 tako, da zna- 
šajo: 

Stroka 112: proizvodnja in predelava premoga. 

Rudnik lignita Velenje:     Povprečna  stopnja  AS 
prej 295, zdaj 150 

• 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«, z veljavnostjo od 1. maja 1953. 

Št. 559/10-53 
Šoštanj, dne 9. junija 1953. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih L r, 

244. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1. r, 

Na poziv Komunistične partije in Osvobodilne 
fronte so se začele ustanavljati zadnje dni julija 1941 
na raznih krajih Slovenije prve partizanske enote in 
se začeli prvi oboroženi spopadi z okupatorjem. V tem 
času sta bil ustanovljeni tudi 1. in 2. kranjska parti- 
zanska četa. Dne 1. avgusta 1941 so borci 2. čete 
sprožili prve strele na okupatorja in pri tem tudi prve 
ubili. Ker se ti dogodki lahko Itejejo kot začetek 
oboroženega boja in vseljudske vstaje delovnega 
ljudstva Kranja proti okupatorju in socialnemu zati- 
ranju, izdaja ljudski odbor mestne občine Kranj na 
podlagi prvega odstavka 23. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin, na predlog Mestnega 
odbora Zveze borcev NOV, na seji dne 26. junija 1953 

ODLOK 
o razglasitvi 1. avgusta za praznik 

ljudske vstaje Kranja •*' 

1. člen 
1, avgust se razglaša za praznik ljudske vstaje 

Kranja. 

2. člen 
Ta odlok velja takoj, objavi pa se na krajevno 

običajni način in v >Uradnem listu LRS«. 
Št 2790/1-53 
Kranj, dne 26. junija 1953. 

Predsednik LO MO: 
Vinko Hefner 1. i. 
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US. 

Na podlagi drugega odstavka 23. člena zakona o 
ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, it. 19-90/52) in drugega odstavka 3. člena ured- 
be o prodaji stanovanjskih hii iz splošnega ljudskega 
premoženja (Uradni list PLRJ, St. 17-101/33) je mestni 
ljudski odbor v Mariboru na XI. skupni seji mestnega 
zbora in zbora proizvajalcev z dne 11. junija 1933 
»prejel 

ODLOK 
o prodaji stanovanjskih hiš iz splošnega 

ljudskega premoženja na javni dražbi 

1  člen 
Eno in dvostanovanjske hiše iz sklada splošnega 

ljudskega premoženja se lahko prodajajo oa ozemlju 
mestnega ljudskega odbora Maribor oa podlagi pred- 
pisov uredbe o prodaji stanovanjskih hii iz splošnega 
ljudskega premoženja ter na podlagi določb tega 
odlok«. 

2. člen 
Javne dražbe za odprodajo teh hii razpisuje in 

vodi po pooblastilu mestnega ljudskega odbora posebna 
komisija, ki jo sestavi mestni ljudski odbor Maribor 
iz treh odbornikov In dveh strokovnjakov iz gradbene 
stroke. Enega izmed odbornikov imenuje mestni ljud- 
ski odbor za predsednika komisije. 

3 člen 
Razpis dražbe se objavi v dveh dnevnikih, ki iz- 

hajata na območju LRS, 

4. člen 

Oglas o razpisu dražbe mora vsebovati: 
1. kraj in čas začetka javne dražbe; 
2. kratek opis zgradb, ki se prodajajo, « točnim 

opisom lege in z navedbo zemljeknjižnih podatkov; 
3. izklicno ceno; 
4. višino kavcije, ki se jo mora položiti pred 

dražbo; 
3. način in pogoje plačila kupnine. 
Oglas o prodaji hii se mora objaviti vsaj 30 dni 

pred dražbo na krajevno običajni način. 
Najemniki hiš, katere se prodajajo, se o razpisu 

dražbe obvestijo. 
5. člen 

Način in pogoji plačila kupnine, cenitev in draž- 
beni pogoji bodo določeni s posebnimi navodili, ki 
jih odobri mestni ljudski odbor na predlog sveta za 
komunalne in gradben« zadeve. 

6. člen 
Najemnik hiše, katera se prodaja, mora zahtevo 

po 6. členu zvezne uredbe o prodaji stanovanjskih 
hii iz splošnega ljudskega premoženja podati v 46 
urah po dražbenem naroku. 

7. člen 

V primeru, da se ne priglasi zadostno itevilo 
kupcev ali če se iz drugih razlogov dražba ne more 
vriiti, se določi ponovna javna dražba. 

Če je bila glede posameznih hiš tudi ponovna 
dražba brezuspešna, lahko mestni ljudski odbor na 
skupni seji določi, da se hiša proda v prosti prodaji 
za primerno ceno. 

8. Sen 

Ko izda mestni ljudski odbor svoje privoljenje, 
preide stanovanjska hiša v last kupca, s katerim 
sklene Mestna  uprava nepremičnin   kupno  pogodbo. 

9. člen 
V primeru obročnega odplačevanja se prenese 

nepremičnina na kupca, za neplačani del kupnine 
skupno z 10% varščino && event, stroške pa si hkrati 
knjiži zastavna pravica na prodani hiši. 

10. člen 
Denarna sredstva, ki se dobijo z odprodajo sta- 

novanjskih hišic, se položijo na poseben račun pri 
Mestni hranilnic] v Mariboru v sklad za novogradnje 
tn vzdrževanje stanovanjskih objektov na območju 
mestnega ljudskega odbora Maribor. 

11. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS«. 

ôt. P-7553/9-53. 
Maribor, dne il. junija 1953. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledinek 1. r. 

246. 

Na podlagi drugega odstavka 23. člena zakona o 
ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19-90/52) v zvezi • uredbo o delitvi sklada za 
vzdrževanje hiš (Uradni Ust FLRJ, št. 12-68/53) in 
e?lede na določbe 3. in 8. čleua temeljnega zakona o 
prekrških (Uradni Ust FLRJ. it. 46-428/51) je ljudski 
odbor mestne občine Tržič sprejel na seji dne 4. 
aprila 1933 

ODLOK 
o delitvi sklada za vzdrževanje hii in postopku za 

črpanje in uporabo teh sredstev 

i. člen 

Na območju ljudskega odbora mestne občine 
Tržič se delijo in uporabljajo vplačani prispevki 
skladov za vzdrževanje hiš samo po predpisih tegu 
odloka. 

2. člen 
Od sredstev, vplačanih v sklad za vzdrževanje 

hiš, se sme porabiti 70 % za vzdrževanje hiš, od ka- 
terih izvirajo vplačani prispevki, ostalih 25 % pa upo- 
rabi ljudski odbor mestne občine Tržič za vzdrževa- 
nje in graditev stanovanjskih hii na svojem območju. 

S. člen 
Del sredstev sklada za vzdrževanje hiš, določen 

za neposredno vzdrževanje zgradb, od katerih so bili 
prispevki vplačani, se sme uporabiti le za večja po- 
pravila in obnovitvena dela, ki so potrebna, da se 
prepreči propadanje stanovanjskega sklada, ne pa 
za  kritje   rednih   hišnih   vzdrževalnih   stroškov. 

Za večja popravila in obnovitvena dela se štejejo 
zlasti: 

1. zidarska dela: obnovitev fasad, stropov, nosil- 
cev, preklad, izolacije tal, poprava greznic, ponlko- 
valnic, kanalizacija, obnovitev ograj, popravilo bal- 
konov, popravila in obnovitev dimnikov in streh, 
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2. tesarska dela: naprava podov, obnovitev stro- 
pov, ostrešja, stopnic, lesenih balkonov, naprava dr- 
varnic v hiši, 

3. mizarska dela: obnovitev oken, balkonskih in 
drugih vrat, 

4. krovska dela: prekritje oziroma obnovitev 
krova, 

5. kleparska dela: obnovitev žlebov, odtočnih 
cevi, obrobne pločevine, prekritje streh, pločevine 
ob kapu, 

6. ključavničarska dela: obnovitev mrež v troto- 
arju, popravilo in obnovitev balkonskih ograj, ob- 
novitev snežnih lovilcev, železnih rolet, polknic, vrat 
in ograj, 

7. pleskarska in slikarska dela: pleskanje oken 
T fasadi, balkonskih ograj, slikanje stopnišč, vež in 
hodnikov, 

8. steklarska dela: zasteklitev oken, vrat, streh. 
9. pekarska dela: novi štedilniki in peči, 
10. vse inštalacijske naprave v zidu. 
Med.redne vzdrževalne stroške, ki jih ai dovo- 

ljeno plačevati v breme sklada za vzdrževanje hiš, 
spadajo zlasti: stroški za dimnikarska dela, vodo, 
elektriko, za vse vrste obrtniških del, za plače in na- 
grade hišnikom, snažilkam, dalje za zavarovalne pre- 
mije in Izdatki za pisarniške potrebščine. 

4. člen 

Črpanje razpoložljivega sklada za vzdrževanje 
hiš je dovoljeno tudi, če se nabavi material, ki je po- 
treben za izvršitev večjih popravil t. j. opeka, železo, 
les, cement In podobno. V takih primerih so upravi 
cenci dolžni posebej obrazložiti stanje v hiši ter opi 
sati pomen nabave za predvidena večja popravila. 
Pristojni organ ljudskega odbora mestne občine nad- 
zoruje, ali se material pozneje" pravilno uporablja. 

5. Člen 
Lastnik, njih pooblaščenci, predstavniki in upra- 

•itelji zgradb, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. in 4. člena 
tega odloka, so upravičeni zahtevati od tajništva za 
gospodarstvo mestne občine Tržič, da se jiir iz vpla- 
čanega razpoložljivega dela sklada za vzdrževanje 
hiš poravnajo računi za izvršena večja popravila in 
obnovitvena dela, kakor tudi za izvršene dobave ma- 
teriala. 

Izvirnim računom je treba obvezno priključiti 
podatke o 'času izvršitve večjih popravil, o'dobavi 
materiala, o vsoti vplačanih prispevkov v sklad za 
vzdrževanje hiše ter dodati še natančne naslove v po- 
štev prihajajoče zgradbe, njenega lastnika ali upravi- 
telja ter upnika, ki mu bo finančni organ ljudskega 
odbora mestne občine Tržič izplačal zahtevano vsoto. 

6. člen 
S posebnim dovoljenjem tajništva za gospodarstvo 

ljudskega odbora mestne občine Tržič smejo državni 
organi, ki upravljajo stanovanjske in poslovne pro- 
store, zadruge in družbene organizacije, ki upravljajo 
lastne zgradbe, plačujejo pa za vse hiše prispevek le 
v skupnem znesku in vodijo sami evidenco o pred- 
pisu in vplačilu prispevkov za posamezne hiše, v do- 
ločenih rokih (mesečno ali trimesečno) odvesti brez 
poprejšnje potrditve računov ves razpoložljivi del 
prispevka za vzdrževanje hiš na svoj tekoči raSun. 

Pristojni organ ljudskega odbora mestne občine 
Tržič pa mora naknadno pregledati porabo teh sred- 

stev v samem računovodstvu državnega organu, upra- 
vitelja  hiše,  zadruge ali  družbene organizacije. 

7. člen 
Lastnikom zgradb, ki so od 1. januarja 1952 dalje 

zaradi obnovitve, velikih popravil in usposabljanja 
stanovanjskih In poslovnih prostorov najeli pri držav- 
nem kreditnem podjetju posojilo, ki ga odplačujejo 
v dogovorjenih obrokih, sme tajništvo za gospodar- 
stvo ljudskega odbora mestne občine Tržič po pri- 
merni prejšnji utemeljitvi dovoliti, da se razpoložljivi 
del vplačanih prispevkov iz sklada za vzdrževanje 
hiš porabi za kritje zapadlih anuitet 

S. člen 
Z denarno kaznijo do 2000 din se kaznuje pre- 

kršek, kdor sprejetih sredstev ne uporabi za dovo- 
ljena dela in namene, določene s tem odlokom. 

9. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
Št. 86-878/13 • 
Tržič, dne 13. junija 1933. 

Predsednik LO MO: 
Lovro Cerar 1. •. 

24?. 

Na podlagi 13. in 88. člena zakona o volitvah 
in odpoklicu odbornikov ljudskih odborov (Uradni list 
LRS, št. 19-91/52) ter ua podlagi sklepa, sprejetega 
ua V. redni seji občinskega ljudskega odbora z dne 
14. junija 1953 izdajamo 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. 'člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

Št. 3, ki obsega vas Breginj v občini Breginj, ker je 
prenehal mandat odborniku Lenkiču Alojzu iz Bre- 
ginja. 

2. Člen 
Volitve bodo v nedeljo dne 2. avgusta 1933. 

3. Člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način v vseh naseljih te enote. 
Št. P-pov. 22 
Breginj, dne 24. junija 1953, 

Predsednik Obč. LO: 
Srečko Tonkli 1. r. 

248. 

Občinski ljudski odbor Juršinci, okraj Ptuj, je 
na podlagi 13. in 88. člena zakona o volitvah In od- 
poklicu odbornikov ljudskih odborov (Uradni list 
LRS, št. 19-91/52) sprejel na seji dne 29. maja 1953 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1 

Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 
št. 10, ki obsega naselji Smolinci in Velika Slavama, 
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ker je prenehaj mandat Zelenko Francu, odborniku 
ljudskega odbora Juršinci, ki je bil izvoljen v tej 
.volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo, dne 16. avgusta 1953. 

II 

Ta odlok se objavi na oglasni deski na sedežu 
občinskega ljudskega odbora Juršinci in na oglasni 
deski v volilni enoti št. 10. 

St. 531/1-53 
Juršinci, dne 22. junija 1953. 

Predsednik Obč. LO.: 
Stefan Gačnik 1. r. 

249. 

Občinski ljudski odbor Markovci, okraj Ptuj, je 
na podlagi 13. in 88. 'člena zakona o volitvah in odpo- 
klicu odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, 
št. 19-91/52) sprejel na seji dne 14. maja 1953 tale 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
1. Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni 

enoti št. 6. ki obsega neselje Sobetinci, ker je pre- 
nehal mandai Munda Matildi, odborniku občinskega 
ljudskega odbora Markovci, ki je bil izvoljen v tej 
volilni enoti. 

2. Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni 
enoti št. 7, ki obsega naselje Stojnci, ker je prenehal 
mandat Polancu Martinu, odborniku občinskega ljud- 
skega odbora Markovci, ki je bil izvoljen v tej volil- 
ni enoti. 

Volitve v obeh volilnih enotah bodo v  nedeljo, 
dne 16. avgusta 1953. 

II 

Ta odlok se objavi na oglasni deski na sedežu 
občinskega ljudskega odbora Markovci in na oglasnih 
deskah, v volilni enoti št. 6 in št. 7. 

Št. U/1--53 
Markovci, dne 20. junija 1953. 

Predsednik Obč. LO.: 
Janez Koletnik 1. r. 

250. 

Občinski ljudski odbor Smlednik je na seji dne 
25.^ aprila 1953 na podlagi 13. in 88. člena zakona o 
volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih odborov 
sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 

Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 
St. 6, obsegajoče vasi Trboje in Žerjavko, ker je pre- 
nehal mandat Bohincu Francu iz Trbo; 3, kj je bil 
izvoljen v tej volilni enoti. 

II 
Volitve bodo v nedeljo dne 26. julija 1953. 

Ill 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS< in na 

krajevno običajni način v vseh naseljih te enote. 
St. T-153/3-53 
Smlednik, dne 14. junija 1953. 

Predsednik Obč. LO: 
Stane Grčar 1. r. 

POPRAVEK 

V odredbi o spremembi in dopdlnitvi odločbe o 
opravljanju popiočniških izpitov v vzgojnih zavodih 
(Uradni list LRS, št. 21) beri na kraju odredbe pra- 
vilno: »Predsednik Sveta za prosveto in kulturo LRS:< 

Uredništvo 

Pregled „Uradnega lista FLRJ« 
Št. 22 z dne 27. maja 1953: 

150. Zakon o kmetijskem zemljiškem skladu sploš- 
nega ljudskega premoženja in o dodeljevanju 
zemlje kmetijskim organizacijam. 

151. Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti. 
152. Odločba o odobritvi navodila a\ cenitev osnov- 

nih gospodarskih sredstev. 
153. Odločba o dovoljevanju kreditov za nakup kuriva. 
154. Odločba o dnevnicah za potovanje članov komisij 

za cenitev osnovnih sredstev in o nagradah za 
njihovo delo. 

155. Navodilo o sestavi in delu stalnih komisij za 
preventivne in represivne ukrepe pri Gasilski 
zvezi FLRJ  in  pri  republiških  gasilskih  zvezah. 

156. Navodilo, kako ;>redložijo gospodarska podjetja 
poročilo o obračunu davka od sklada za plače. 

157. Pojasnilo o obračunu prispevka za socialno zava- 
rovanje. 

158. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravil- 
nika o posebnih dodatkih uslužbencev Narodne 
banke FLRJ. 

159. Pravilnik o dodatkih za posebne delovne pogoj <- 
v poštni, telegrafski in telefonski službi. 

Št. 23  dne 3. junija 1953: 

160. Resolucija o ustanovitvi in nalogah Komisije za 
reformo splošnih izobraževalnih šol. 

161. Resolucija o zagotovitvi pogojev za razširitev 
stanovanjskega sklada v mestih in mestnih ob- 
činah. 

162. Odlok Ljudske skupščine FLRJ o potrditvi ob- 
veznih razlag Komisije za razlago zakonov 
Ljudske skupščine FLRJ, izdanih v dobi od 14. 
januarja do 18. maja 1953. 

163. Odlok Ljudske skupščine FLRJ o potrditvi uredb 
vlade FLRJ in Zveznega izvršnega sveta. 

164. Obvezna razlaga 19. in 23. člena zakona o voja- 
ških vojnih invalidih. 

165. Uredba o obvezni izvršitvi pripravljalnih del za 
cenitev osnovnih  gospodarskih  sredstev 

Izdaja »Uradni list LRS«   -  Direktor In odgovorni urednik: dr   Rastko Močnik tiska   Iskarna »Toneta Tomšiča« — vsi 
v LJubljani - Naročnina: letno 720 din - Posamezna Številka: 8 din do 8 stran', vsake nadaljnje 4 strani 4 din vec, po 
pošti 8 din  već  — Uredništvo tu  uprava:  LJubljana,  Erjavčeva ulica lia. poštni predal 338 — Telefon uprave 23-97» - 

Čekovni račun: t»l-»T«-157 ' 
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Poštnina plačana v gotovini 

URADNI LiöT 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto IX V LJUBLJANI  dne 16. julija 1953 Številka 23 

/ïsJOdlok o začasni delitvi preživnin babicam.       '• 

Odloki ljudskih odborov: 
251. Odlok o škropljenju kromplrlšč in zatiranju krompirja 

»samosevca«  v  okraju  Kočevje. 
252. Odlok  o  delitvi  sredstev  sklada  za  vzdrževanje  hiš  v 

okraju  Ljutomer. 
253. Odlok o dajanju poslovnih prostorov v najem v okraju 

Ljutomer. 
254. Odlok o  sklepnem  računu  okrajnega  ljudskega  odbora 

Murska   Sobota   za   leto  1952. 

VSEBINA: 

255. 

256. 

257. 

258. 
259. 

ti'if B te 
V; 

Odlok o obvezni tuberkulinizacijl goved v okraju Novo 
mesto. 
Odlok o potrditvi zaključnega računa okrajnega ljudske- 
ga odbora Slovenj Gradec za leto 1951. 

Odlok o spremembi odloka o obratovalnem času gospo- 
darskih  podjetij   na   območju  MLO   Maribor. 

Odlok o proračunu mestne občine Nova Gorica za L 1953. 
Odlok   o   razpisu   nadomestnih   volitev  v   volilni   enoti 
št. 10 v občini Studenec pri Sevnici. 

4 

79. 

Na podlagi prvega odstavka 74. člena ustavnega 
zakona o temeljih   družbene in politične   ureditve 

in o organih oblasti  Ljudske republike Slovenije je 
Izvršni  svet   Ljudske   skupščine   Ljudske republike 
Slovenije izdal 

ODLOK 
o začasni dodelitvi preživnin babicam 

1. Dokler ne bo dokončno urejeno vprašanje 
Pokojnin in preživnin babicam, ki zaradi bolezni, 
starosti ali onemoglosti niso bile zaposlene po 15. maju 
1945 toliko časa, da bi »1 pridobile po veljavnih pred- 
pisih pravico do pokojnine, se ,tera babicam izplačuje 
začasaa preživnina. Ta preživnina se izplačuje v 
višini minimalne osebne pokojnine, določene z uredbo 
°_ določanju in prevedbi pokojnin in invalidnin, in 
sicer od 1. julija 1953 dalje. 

2. Preživnina po 1. točki tega odloka se izplačuje 
samo tistim babicam, ki so dovršile babiško šolo, so 

dejansko opravljale babiški   poklic   in jim  je   bil 
babiški poklic glavni vir za preživljanje. 

3. Preživnino po določbah tega odloka prizna in 
izplačuje babicam Zavod za socialno zavarovanje LR 
Slovenije po predlogu okrajnih oziroma mestnih ljud- 
skih odborov, in sicer iz sredstev proračuna LR Slo- 
venije, ki mu jih da ze ta namen na razpolago 
državni sekretar za proračun in državno administra- 
cijo LR Slovenije. 

4. Svet za zdravstvo In socialno politiko LR Slo- 
venije nadzoruje izvrševanje tega odloka in izda po 
potrebi natančnejša navodila za njegovo izvrševanje. 

5. Ta odlok velja takoj. 
Št. U-46/53 
Ljubljana, dne 13. junija 1953. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Miha  Marinko  1.  r« ^ 

Odloki ljudskih odborov 
251. 

Na podlagi 15., 107. in 108. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/89-52)^v 
zvezi z odredbo o zatiranju koloradskega hrošča 
(Uradni Ust FLRJ, št. 42-321/47) ter v skladu s 3. in 
S. členom temeljnega zakona o prekrških (Uradni list 
FLRJ, št. 64-428/51) izdaja okrajni ljudski odbor Ko- 
čevje na V. redni seji obeh zborov dne 1. junija 1953 

ODLOK 
o škropljenju kromplrišč in zatiranju krompirja 

>samosevca« 

1. člen 

V okraju Kočevje je med vegetacijo krompirja 
obvezno trikratno škropljenje ali zapraševanje vseh 
krompirišč. 

2. 'člen 

S škropljenjem proti koloradskemu hrošču je ob- 
vezno združiti še škropljenje proti krompirjevi plesni 
(fitoftori). 

3. Člen 
Vrsto škropila oziroma prašiva za zatiranje kolo- 

radskega hrošča in proti krompirjevi plesni (fitoftori) 
določi svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega od- 
bora po poprejšnjem posvetu s kmetijskim razisko- 
valnim in kontrolnim zavodom v Ljubljani. 

4. člen 
Zaščitna sredstva in stroške škropljenja plačajo 

proizvajalci sami. 
5. člen 

Vsi lastniki kmetijskih posestev (posestniki, upra- 
vitelji državnih in drugih kmetijskih posestev) mo- 
rajo obvezno zatreti ves krompir >samosevec«, ki 
raste med drugimi kulturami. Krompir >samosevec< 
se mora populiti, brž ko pride Iz zemlje. 

6. člen 
Podrobna navodila za izvajanje tega odloka Izda 

svet   za   gospodarstvo   okrajnega   ljudskega   odbora. 
7. člen 

Z denarno kaznijo do 3000 dinarjev za storjeni 
prekršek se kaznuje: 
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1. kdor na svojih krompiriščih opusti obvezno 
škropljenje proti koloradskemu hrošču in krompir- 
jevi plesni; 

2. kdor na svojih obdelovalnih površinah ne zatre 
krompirja >samosevcac. 

8. člen 
Ta  odlok   velja  od  dneva  objave   v   >Uradnem 

listu LRS<. 
St. 359/? 
Kočevje, dne 1. junija  1953. 

Predsednik OLO: 
Janez Pirnat 1. r. 

252. 

Na podlagi II. odstavka 16. člena ter 64. člena 
zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
št. 19-89/52) in v zvezi s 1. in 2. členom uredbe o 
delitvi skada za vzdrževanje hiš (Uradni list FLRJ, 
št. 12-68/53) je okrajni ljudski odbor Ljutomer na 
predlog sveta za gospodarstvo OLO Ljutomer na svoji 
III. seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
10. junija 1933 sprejel 

ODLOK 
o delitvi sredstev sklada za vzdrževanje hiš 

1. člen 
Sredstva sklada za vzdrževanje hiš, ki se zbirajo 

na  območju okraja Ljutomer, se delijo takole: 
70% v sklad vplačanih sredstev se uporabi za 

vzdrževanje hiš, iz katerih ta sredstva izvirajo; 
30% v sklad vplačanih sredstev pa pripada ob- 

činam oziroma ljudskim odborom mestnih občin za 
vzdrževanje in graditev stanovanjskih hiš na nji- 
hovem območju. 

2. 'Ilen 

Svet za komunalne zadeve OLO Ljutomer se po- 
oblašča, da po potrebi Izda navodila za izvrševanje 
tega odloka. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
Št. I 3131/3-53 
Ljutomer, dne 10. junija 1953. 

Predsednik OLO: 
Bogomir VerdeT L r, 

253. 

Na podlagi II. odstavka 15. člena in 64. člena za- 
kona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 

•št. 19-89/52) v zvezi z 3. členom uredbe o dajanju 
poslovnih prostorov v najem (Uradni list FLRJ, št, 
12-68/53) ter v zvezi z 8. in 8. členom temeljnega 
zakona o prekrških (Uradni Ust FLRJ, št. 46-428/51) 
je OLO Ljutomer na svoji III. seji okrajnega zbora 
in zbora proizvajalcev dne 10. junija 1953 sprejel 

ODLOK 
• o dajanju poslovnih prostorov v najem 

na območju okraja Ljutomer 

1. člen 
Najemne pogodbe, po katerih se dajejo poslovni 

prottori y najem go pogodbi med najemodajalcem in 

najemnikom, morajo biti sklenjene v pismeni obliki. 
Vse najemne pogodbe, ki so bile ustno dogovorjene 
pred uveljavitvijo uredbe o dajanju poslovnih pro- 
storov v najem, se morajo sestaviti v pismeni obliki. 

Po en izvod pismenih najemnih pogodb, ki so bile 
sklenjene pred 1. aprilom 1953 ali po njem, se mora 
najpozneje do 15. avgusta 1953 predložiti tajništvu 
pristojnega ljudskega odbora mestne občine, na ob- 
močju občinskih ljudskih odborov pa tajništvu pri- 
stojnega občinskega ljudskega odbora. 

2. 'člen 
Vsi do zdaj veljavni predpisi o oblastvenem raz- 

deljevanju poslovnih prostorov so odpravljeni. 

3. člen 
Če v najemnih pogodbah odpovedni rok ni iz- 

recno dogovorjen, velja obojestranski dvomesečni 
odpovedni rok. 

4. 'člen 
Za poslovni prostor velja vsak prostor, ki se upo- 

rablja oziroma je zgrajen ali urejen za poslovanje 
uradov, zavodov in podjetij, za izvrševanje obrti in 
drugih poklicev ali za skladišča. 

Za poslovne prostore se ne štejejo prostori, ki 
koristijo neposredno kmetijski proizvodnji. 

6. člen 
Najemodajalec in najemnik morata v 15 dneh 

sporočiti tajništvu pristojnega ljudskega odbora mest- 
ne občine oz. pristojnemu tajništvu občinskega ljud- 
skega odbora vsako spremembo glede višine najem- 
nine za poslovne prostore/ 

6. člen 
Z denarno kaznijo do 3000 din se kaznujeta za 

prekršek najemodajalec in najemnik, če v predpi- 
saner roku ne skleneta pismene pogodbe ali ne spo- 
ročita spremembe glede višine najemnine za poslovni 
prostor. 

7. člen 
Ta odlok prične veljati z dnem objave v >Urad- 

nem listu LRS«. 
Št. I 3131/1-53 
Ljutomer, dne 10. junija 1953. 

Predsednik OLO: 
Bogomir Verdev 1. r. 

254. 

Na podlagi 3. točke 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/1952) ter na 
podlagi 47. in 48. člena zakona o proračunih (Uradni 
list FLRJ, št. 58-570/1951) je okrajni zbor in zbor 
proizvajalcev na seji dne 23. junija 1953 sprejel 

ODLOK 
"   o sklepnem računu okrajnega ljudskega odbora 

Murska Sobota za leto 1952 
1. člen 

Doseženi dohodki in  izvršeni Izdatki znašajo •" 
proračunskem  letu   1952   po   proračunu   okrajnega 
ljudskega odbora Murska Sobota; 

dohodki      t.j 1.1 t.i to to i.i i.   172,589.310 din 
iwktki   ..   •,.•.||.•.11.1|.   171,211.827 din   ,_ 
presežek dohodkov t.j t*j tu u     1,377.483 din 
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Letnik X Priloga k 28. kosu z dne 16. jnllja 1958 Štev. 28 

„PRAVNIK" 
GLASILO ZA PRAVNO TEORIJO IN PRAKSO št 4-6 

je izšel In prinaša tole vsebino: 
Mirko Hočevar: Pravna ureditev zakonodajne funkcije ljud- 

skih odborov od ustave do ustavnih zakonov. Dr. Peter Kobe 
in dr. Janez Milčlnski: O kazenskopravni odgovornosti zdravstve- 
nih delavcev. Dr. oec. se. Aleksander Bajt: Ekonomski in pravni 
pojem lastnine. Franc špendal: Za državno arbitražo in proti 
njej. Med Zapiski poroča dr. Jože Goričar o zanimivem posveto- 
vanju o vprašanjih, ki zadevajo znanstveno raziskovalno in peda- 
goško delo na področju teorije države in prava in sociologije, ki 
je bilo sredi aprila na pravni fakulteti v Zagrebu in ki je zelo 
dobro uspelo. Dr. Maks šnuderl je prispeval nekaj pripomb k 
razpravi dr. J. Globevnika >Ustavni zakoni ter bistvene spre- 
membe v položaju in organizaciji republiške upravec, Majda 
Strobl pa polemičen članek »O dekonstitucioniranju« predpisov 
o ljudskih odborih. Tudi to pot obsega precej strani Obzornik, 
sledi Bibliografija o novejših knjigah s področja družbenih ved. 
Na kraju so »Društvene vesti«, ki nudijo bogat vpogled v delo- 
vanje pravnikov v njihovih stanovskih organizacijah. 

Praktična priloga odločb prinaša na 28 straneh aktualne 
.civilne, kazenske in upravne odločbe Vrhovnega, sodišča LRS ter 
odločbe Državne arbitraže LRS. 

»Pravnik« izhaja četrtletno in stane za celo leto 200 din. 
Naroča se pri »Uradnem listu LRS<, Ljubljana, Erjavčeva Ha, 
poštni predal 336, številka tek. računa 601-T-157. 

Razglasi in objave 
St. IV-3192/1-53 6155 
Sprememba rodbinskega imena 

2 odločbo državnega sekretariata 
5?. notranje zadeve LRS, številka 
IV-3192/1-53 z dne 25. junija 1953 
je bila na podlagi 21. člena zakona 
o osebnih imenih dovoljena spre- 
memba rodbinskega Imena Kausa 
Andreja, roj. 13. januarja 1927 v 
Soči, okraj Tolmin, v »Kavčič«. 

Državni sekretariat za notranje 
zadeve LRS 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpisi 
1176. 

Besedilo: »Jadranka« Export-Im- 
port, Ljubljana. 

Poslovni predmet: Sklepanje in 
Izvajanje izvozno-uvoznih poslov v 
lastnem imenu in na tuj račun ter 
v tujem imenu in na tuj račun. 

Ustanovitelj podjetja: Izvršni svet 
Ljudske skupščine LRS, odločba it. 
583/53 z dne 9. VI. 1953. 
v Gospodarski upravni organ: Dr- 
žavni sekretariat za gospodarstvo 
LRS. * 

Za podjetje podpisujeta: 
Lesjak Lojze, direktor, samostoj- 

no, v obsegu zak. pooblastil in pra- 
vil podjetja; Skitek Ermin, glavni 

računovodja, sopodpisuje listine po 
47. členu szdgp. ' 
Državni sekretariat za proračun In 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

I dne 15. junija 1953. 
Št. •-632/1-1953 4325 

Tajništva   okrajnih   oziroma   mestnih 
ljudskih  odborov  razglašajo: 

1177. 
Besedilo: Tovarna mesnih izdel- 

kov, Ljubljana (Poljanska cesta). 
Poslovni predmet: Klanje živine, 

delitev in predelava mesa v mesne 
izdelke, črevarstvo. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Ljub- 
ljana, odločba Tajn št. 1055/53 i 
dne 22. V. 1953. 

Organ . gospodarske uprave » je 
Svet za gospodarstvo MLO gl. me- 
sta Ljubljana. 

Za podjetje podpisujeta: 
Klarič Rudolf, direktor, samostoj- 

no, v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja; Selan Janez, ko- 
mercialist, ki sopodpisuje listine po 
47. -členu szdgp. 

MLO Ljubljana, 17. junija 1953. 
Št. G 4379/53 4393 

1178. 
Besedilo: Trgovsko podjetje s 

tekstilom in obutvijo »Tekstil-Obu- 
tev«, Ljubljana, skrajšano »Tekstil- 
Obutev«, Ljubljana (Nazorjeva 4). 

Poslovni predmet: Nakup in pro- 
daja tekstilnega blaga in obutve. 

Podjetje je bilo ustanovljeno z 
odločbo vlade LRS, S-zak št. 164 z 
dne 4. III. 1949 in preneseno v pri- 
stojnost MLO gl. mesta Ljubljana 

s odločbo vlade LRS, št •-632/2-5• 
z dne 10. VII. 1952. 

Organ gospodarske uprave j« 
Svet za gospodarstvo MLO -gL me- 
sta Ljubljana. 

Za podjetje podpisujejo: 
Lesjak Franjo, direktor, samo- 

stojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja; Božič An- 
ton, rač. komercialist, v odsotnosti 
direktorja, v istem obsegu; Vidovic 
Viktor, glavni računovodja, sopod- 
pisuje listine po 47. členu szdgp; 
Stvarnik šarlota, knjigovodja, v od- 
sotnosti gL računovodje, v istem ob- 
segu. 

MLO Ljubljana, 30. junij» 1933. 
Št. G 8994/53 4428 

1179. 
Besedilo: Splošno trgovsko pod- 

jetje«, Krmelj na Dolenjskem. 
Poslovni predmet: Nabava in pro- 

daja na drobno blaga in industrij- 
skih izdelkov za široko potrošnjo. 

Ustanovitelj podjetja: Obč. LO 
Krmelj, št. 104/1 z dne 10. VIII. 1952. 

Poslovalnice so v Krmelju in 
Šentjanžu   na  Dolenjskem. 

Za podjetje podpisujejo: 
Majcen Nace, direktor, samostoj- 

no, v vseh finančnih zadevah pa 
skupaj s knjigovodjo Bračko Ivanko. 
V odsotnosti direktorja' ga zastopa 
in zanj podpisuje v istem obsegu 
poslovodja Lunder Stane. 

OLO Krško, 20. junija 1953. 
Št   7923/2-1953 4342 

1180. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Ju- 

goalko« (Maribor, Partizanska 39). 
Poslovni predmet: Opravljanje 

gostinskih storitev. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Mari- 

bor, odločba št. 1003/1-55 z dne 9. 
II. 1953. 

Gospodarski upravni organ: Svet 
za gospodarstvo MLO Maribor. 

Za podjetje podpisujejo: 
Nlkolič Mile, v. d. upravnika, sa- 

mostojno, Košak Franc, poslovodja, 
v istem obsegu kot upravnik v nje- 
govi odsotnosti, ter Herič Hilda, 
računovodja, vse listine denarnega, 
materialnega, obračunskega in kre- 
ditnega pomena, poleg upravnika, 
vsi pa po zak. pooblastilih. 

MLO Maribor, 25. maja 1953. 
Št. Pov 4/61 4380 

1181. 
Besedilo: »Moda«, Ptuj (Sloven- 

ski trg 5). 
Poslovni predmet: Krojaštvo po 

meri in moška konfekcija ter vse 
krojaške storitve. 

Ustanovitelj in gospodarski or- 
gan: LO MO Ptuj. 

Za podjetje podplsujer 
Vrbnjak Jože, upravnik, v obse- 

gu pooblastil in zakonitih predpi- 
sov. 

OLO Ptuj, 23. junija 1953. 
St. •12.2080/2:53 4881 
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1182. 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 

Središče ob Dravi. 
Poslovni predmet: Kmetijska pro- 

izvodnja in vnovčevanje proizvodov 
T predelanem in nepredelanem sta- 
nju. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Ptuj, 
sklep z dne 9. VI. 1953, številka 
1-2172/1-53.* 

Za podjetje podpisujeta: 
Klajnšek Anton, upravnik, v me- 

i*ah    zakona   in   pravil,    Zadravec 
jjudmila,   računovodja,   v   zadevah 

kreditnega in  finančnega pomena. 
OLO Ptuj, 27. junija 1953. 

Št. •12-2134/2-53 4446 

Spremembe 
1183. 

Besedilo: »Žilo«, podjetje za na- 
kup in prodajo žita in mlevskih Iz- 
delkov, Ljubljana. 

Za podružnico »Žito«, Ljubljana 
podpisujejo: 

TipliS Ljubo, upravnik, samostoj- 
no, v obsegu zak. pooblastil in pra- 
vil podjetja; Škrjanc Bogomir, ra- 
čunovodja, sopodpisuje listine po 
47. členu szdgp.; Uršič Franc, šef 
komerc. oddelka, v odsotnosti 
upravnika, v istem obsegu. 

Za podružnico »Žito«, Maribor 
podpisujejo: 

šlibar Anton, upravnik, samostoj- 
no, v obsegu zak. pooblastil in pra- 
vil podjetja; Novak Rajko, računo- 
vodja, sopodpisuje listine po 47. 
členu szdgp; Žnidaršič Franjo, šef 
blag. knjigovodstva, v odsotnosti 
upravnika, v istem obsegu. 

Za podružnico »Žito«, Celje, pod- 
pisujejo: 

Hren Vinko, upravnik, samostoj- 
no, v obsegu zak. pooblastil in pra- 
vil podjetja; Schmit Franc, računo- 
vodja, sopodpisuje listine po 47. čle- 
nu szdgp; Dobrave Ježe, komer- 
cialist, v odsotnosti upravnika, v 
istem obsegu; Kramar Slava, knji- 
govodja, sopodpisuje v odsotnosti 
računovodje,   v   istem   obsegu. 

Za podružnico »Žito«, Kranj, pod- 
pisujeta: 

Petek Anton, upravnik, samostoj- 
no, v obsegu zak. pooblastil in pra- 
vil podjetja; Vreček Franc, računo- 
vodja, sopodpisuje listine po 47. čle- 
nu szdgp. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 13. junija 1953. 
Št.  III-490/2-1953 4323 

1184. 
Besedilo:   Gradbeno   industrijsko 

podjetje      »Ivan      Maček-Matija«, 
skrajšano:    »Gradiš    ••«,    Ljub- 
ljana. 
- Izbriše se Eržen Mirko in vpiše 

ing.  Keržan   Hugo,   direktor,   ki 
podpisuje    samostojno,    v    obsegu 
zak.  pooblastil  in  pravil  podjetja. 

Št. III-89/3-1953 4399 
Besedilo: Podjetje za urejanje 

hudournikov,   Ljubljana. 
Pri že registriranem v. d. direk- 

torju ing. Seljaku Janku se vpiše: 
»direktor«! 

Izbrišeta se ing. Kumer Karel, 
tehnični vodja in šetina Marta, zač. 
Računovodja ter vpišeta: 

ing. Funkl Alojzij, šef projektiv- 
nega biroja, ki podpisuje v odsot- 
nosti direktorja, v istem obsegu, 
in Čop Vekoslav, v. d. računovodje, 
ki sopodpisuje listine po 47. členu 
szdgp. 

št. III-640/1-1953 4401 
Besedilo: »Slovenija ceste — 

gradnja cest in mostov«, Ljubljana. 
Besedilo odslej: »Slovenija ceste 

— splošno gradbeno podjetje«, 
Ljubljana. 

Poslovni predmet se dopolni z be- 
sedilom: e) graditev nizkih, visokih 
ter vodnih objektov, f) večja ze- 
meljska dela na splošno, g) ustano- 
vitev In vodstva specialnih obratov, 
potrebnih za pridobivanje gradbe- 

,nega materiala za gradnjo nizkih 
in visokih ter vodnih objektov in 
popravljalnic, potrebnih za vzdrže- 
vanje inventarja. 

Št. ffi-442/3-1953 4400 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 22. junija 1953. 
1185. 

Besedilo: Rudnik rjavega premo- 
ga, Laško. 

Izbriše se ing. Koželj Anton in 
vpiše 

ing. Mali Ludovik, jamski obra- 
tovodja, kj podpisuje v odsotnosti 
direktorja, v istem obsegu. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 24. junija 1953. 
Št. 111-644/1-53 4403 

1186. 
Besedilo: Trgovsko podjetje 

»Preskrba«, Ljubljana, Masarykova 
cesta 15. 

Izbriše  se  Sušnik  Miro. 
Podjetje se je preselilo in je se- 

dež  odslej:   Ljubljana,  Čopova 3/1. 
Št. G-3517/53 4588 

Besedilo: Trgovsko podjetje z 
galanterijo, Ljubljana, Trubarjeva 
cesta 1. 

Z odločbo MLO glavnega mesta 
Ljubljana, Tajn št. 1077/53 z dne 22. 
V.  1953 se podjetje preimenuje. 

Besedilo odslej: Trgovsko grosi- 
stično podjetje »Galrnterija«, Ljub- 
ljana. 

Št.  G-4KU/53 4389 
MLO Ljubljana, 16. junija 1953. 

1187. 
Besedilo: »Slovenski knjižni za- 

vod«,  Ljubljana,   Ciril-Metodova   5. 
Izbriše se  Klopčič  Mile in  vpiše 
Kranjec Miško, direktor, ki podpi- 

suje samostojno, v obsegu zakonitih 
pooblastil in pravil podjetja. 

Št. G-4427/53 4383 
Besedilo: Mestno pečarstvo, Ljub- 

ljana, Opekarska 13. 
Izbrišeta se Kušar Ludvik in Iva- 

netič Marija ter vpiše 
Sever Franc, predsednik delav- 

skega sveta, ki vodi posle upravni- 
ka do imenovanja tega ter podpi- 
suje za podjetje samostojno, v. ob- 

segu zakonitih pooblastil In pravil 
podjetja. 

Št. G-4429/53 4387 
Besedilo: »Mladinska knjiga«, 

Ljubljana, Titova l/a. 
Izbrišejo se Makovec Boris, Špan 

Jože in Pesek Jelica ter vpišejo: 
Peršič Zorka. direktor, ki podpi- 

suje samostojno, v obsegu zakoni- 
tih pooblastil in pravil podjetja; 
Trček Ciril, teh. urednik, ki podpi- 
suje v odsotnosti direktorja, v istem 
obsegu; Blažir Vladimir, namestnik 
glavnega računovodje, ki podpisuje 
v   njegovi  odsotnosti,   v   istem ob- 
SegU> Št.  G-4414/53 4384 

MLO Ljubljana, 18. junija 1933. 

1188. 
Besedilo: »Ljudsko kopališče, Je- 

zica«, Ljubljana, Mala vas 86 — 
Jezica. 

Izbrišeta se Verhek Vladimir in 
Wedam Eleta ter vpiše 

Vesel Franjo, upravnik, ki podpi- 
suje samostojno v obsegu pravil 
podjetja. 

MLO Ljubljana, 29. junija 1953. 
Št. G-4580/53 4398 

1189. 
Besedilo: »Krojaška delavnica« 

KLO Prebold. 
Besedilo odslej: Krojaška delav- 

nica« občine Prebold. 
Izbrišeta se Drča Albin, upravnik 

in Lapan Miha ter vpišeta: 
Verdev Ivan in Vedenik Milica, ki 

Îiodpisujeta po zakonitih pooblasti- 
ih. 

OLO Celje okol., 27. februarja 1953. 
Št. II-3877/4-1952 1638 

1190. 
Besedilo: Delavsko uslužbenska 

restavracija,   Slovenske  Konjice. 
Izbrišeta se Vivod Anica in Von- 

čina Marjana ter vpišeta: 
Jančar Ernest upravnik, Srebre 

Beno, računovodja, ki podpisujeta 
po zakonitih pooblastilih. 

OLO Celje okol., 6. maja 1953. 
Št. H-l/201-1953 4346 

1191. 
Besedilo: Mestno gostinstvo Sol- 

kan. 
Izbriše se Brajnik Emil ter vpiše 
Saksida   Jožko,   računovodja. 

OLO Gorica, 13. junija 1933. 
Št. II/2-105/78-53 4351 

1192. 
Besedilo: Krojaško podjetje, Re- 

teče. 
Besedilo odslej: Krojaško podjet- 

je Reteče, v likvidaciji. 
Z odločbo LO MO škofja Loka, 

št. 980/53 je prešlo podjetje z 31. 
majem 1953 v likvidacijo. 

Za podjetje v likvidaciji podpisu- 
jejo: Križaj Anica, predsednik, Pe- 
har Jože in dr. Gornik Milko, čla- 
na komisije. 

Št. 4292/2 4441 
Besedilo: Mestna šivalnica »Kroj«, 

Škof ja Loka. 
Besedilo odslej: šivalnica »Kroj«, 

Škofja Loka. 
Izbriše se Pehar Jože, računo- 

vodja. 
Št. 4256/3-1953 4442 
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Besedilo: Elektrostrojno podjetje, 
Grqsuplje. 

Izbriše se Novak Jože. 
Št. II-2-24/257-1953 4410 

Besedilo: Okrajna opekarna, Ig 
pri Ljubljani. 

Besedilo odslej: Opekarna Draga, 
Ig pri Ljubljani (sedež Draga). 

Izbriše se Markošek Nevenka, ko- 
mercialist in vpiše: 

Klopčič Tanja, računovodja. 
Št. II-2-24/260-1953 4409 

OLO Ljubljana ok„ 17. junija 1953. 
1193. 

Besedilo: Krajevna pekarija, Med- 
vode. 

Izbriše se Milavec Simona, knji- 
govodja in  vpiše: 

Češnovar Ivica, blagajnik. 
OLO Ljubljana ok., 24. junija 1933. 

Št. II-2-24/264-1953 4447 
Besedilo: Občinski mlin, Bučkovcl- 

Radoslavci. 
Za podjetje podpisujeta v okviru 

zakonitih predpisov in pooblastil 
štuhec Franc, predsednik Obč. LO 
Bučkovci, in Filič Ludvik, knjigo- 
vodja. 

OLO Ljutomer, %. marca 1953. 
Št. II-5S6/1-53 1495 

1194. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Ta- 

n»n<,   Maribor   (Slomškov   trg   18). 
Sedež odslej: Maribor, Jurčičeva 8. 

MLO Maribor, 26. maja 1953. 
_ št. Pov 4/60 4375 
1195. 

Besedilo: Veletrgovina z galante- 
rijo   »Univerzak,   Maribor   (Cafova 

'• 1). 
, Vpiše se novi sedež: Maribor, Ca- 
î°va 5, in obrat: Skladišče Maribor, 
t-afova 5. 

Št. Pov 4/63 4377 
x pesedilo: »Surovina«, Maribor (Tr- 
žaška 95). 

Gospodarski upravni organ odslej: 
Svet za gospodarstvo MLO Maribor. 

Št. Pov 4/64 4378 
MLO Maribor, 1. junija 1953. 

1196. 
Besedilo: Mestno tapetništvo, Ma- 

ribor (Glavni trg 4), 
t Izbriše se Šprajcar Anton in vpiše 

Robar Alojzij, v. d. poslovodje, 
ki podpisuje samostojno, v okviru 
zak. določb in pravil podjetja, in 
VeJaja Adalbert, obračunski vodja, 
ki podpisuje v istem obsegu, v od- 
sotnosti poslovodjo. 

MLO Maribor, 6. junija 1953. 
Pov St.  4/65 4376 

1197. 
Besedilo: Rajonska mizarska de- 

lavnica »Kolodvor«, Maribor (šent- 
iljska 3). 

Izbriše se Franič Roman in vpiše 
Fuis Janez, računovodja, ki pod- 

pisuje listine denarnega, material- 
nega, obračunskega in kreditnega 
pomena, poleg poslovodje. 

MLO Maribor, 17. junija 1953. 
Pov. št. 4/66 4379 

1198. 
Besedilo: Mestno trgovsko pod- 

jetje »Papir« (Maribor, Partizanska 
st. 3). 

Izbrišeta se podružnica v Rogaški 
Slatini in prodajalna št. 6, Maribor, 
Slovenska 11. 

Gospodarski upravni organ je od- 
slej: Svet za gospodarstvo MLO Ma- 
rmor. 

Vpišeta se: 
Ferletič Marica, ki podpisuje v 

istem obsegu kot ravnatelj, v nje- 
govi odsotnosti, in Colnarič Martin, 
ki podpisuje v istem obsegu kot ra- 
čunovodja, v njegovi odsotnosth 

MLO Maribor, 22. junija 1953. 
Št. Pov 4/69 4381 

1199. 
Besedilo: Krajevna brivsko-fri- 

zerska delavnica, Zg. Kungota 
(št. 69). 

Besedilo odslej: Brivnica, Zg. Kun- 
gota. 

Izbriše se Škof Karel in  vpiše: 
Klanjšek Stanka, knjigovodja, ki 

podpisuje po 47. členu szdgp. 
Št. 52/1 4316 

Besedilo: Krajevna mesnica, Zg. 
Kungota. 

Besedilo odslej: Mesarija, Zg. Kun- 
gota. 

Izbrišeta se Kovačič Hinko in 
Capi Zofka ter vpišeta: 

Gamzer Herman, poslovodja, ki 
podpisuje neomejeno, in Klanjšek 
Stanka, ki sopodpisuje po 47. členu 
szdgp. 

Št. 81/1 4315 
OLO Maribor okol., 12. junija 1953. 
1200. 

Besedilo: Državno zidarsko in te- 
sarsko obrtno podjetje  Gotna  vas. 

Vpiše se Kaličič _ Ivan, knjigo- 
vodja, ki bo sopodpisoval skupaj z 
že vpisanim Štangljem. Alojzijem, 
upravnikom ali Grilom Cirilom, 
tajnikom obï. LO. 
OLO  Novo  mesto,  15.  junija   1953. 

Št.   II-2858/2-53 4321 
1201. 

Besedilo: Krajevna gostilna in 
menza, Stari trg. 

Besedilo odslej: »Gostinstvo, Lo- 
ška dolina. Stari trg. 

Občinski ljudski odbor Loška do- 
lina je z odločbo št. 1095 z dne 28. 
II. 1953 spremenil firmo, ker je bilo 
to zaradi razširitve gostinske mreže 
potrebno. 

Vpišejo se obrati: Gostilna pri 
Benčini, Stari trg 49; gostilna pri 
Vragu, Gornje Jezero 5; gostilna v 
Nadlesku št. 20; gostilna pri Jer- 
nejevcu, Kozarišče 16; gostilna pri 
Žurgu, Viševek 39 h gostilna pri 
Mlakarju, Lož 7. 

OLO Postojna, 17. junija  1953. 
UP-št. 62/191 4370 

1202. 
Besedilo: Gostilna »Timav« v Se- 

žani. 
Vpiše se nova firma: »Restavra- 

cija Mohorčič«, Sežana. 
OLO Gorica, 16. junija 1953. 

Št. 11-130/53 4317 
1203. 

Besedilo: Slaščičarna »Žila«, Pre- 
valje. 

Izbriše se Tomaž Olga in .vpišeta: 

Golob Leopold, poslovodja, Dreu 
Julka, knjigovodja. 
OLO Slov. Gradec,  14. maja 1953. 

Št.   175/11-137/115-53        4299' 
1204. 

Besedilo: Krajevna mesarija, črna. 
Izbriše se Pangerc Franc in vpiše: 
Kacl Peter, poslovodja. 

OLO Slov. Gradec, 11. junija 1953. 
Št.  154••37/130-53       4419 

1205. 
Besedilo: Mestna pekarna, Slovenj 

Gradec. 
Izbriše se Cipek Stanko in vpiše: 
Čemažar Stanko. 

OLO Slov. Gradec, 24. junija 1953. 
Št. 138•1-137/133-53        4417 

1206. 
Besedilo:   Tovarna   kos,   Slovenj 

Gradec. 
Izbriše se Tretjak Jože, ki je podi 

pisoval  z drugimi podpisniki in  v, 
odsotnosti direktorja. 
OLO Slov. Gradec, 27. junija 1953. 

Št. 82/11-137/137-53 4416 
1207. 

Besedilo: Okrajno gradbeno pod- 
jetje, Trbovlje. 

Izbrišeta se Bregar Ivan, in Krec- 
nik Hermina ter vpišeta: 

Toplikar Alojz, pomočnik uprav- 
nika, štrovs Anica, knjigovodja. 

OLO Trbovlje, 26. junija 1953. 
Št. 3346/1-53 4573 

Izbrisi 
120S. 

Besedilo: »Lekarna za zavarovan- 
ce«, Ljubljana, Miklošičeva 20. 

Ker je' bila razglašena za gospo- 
darsko ustanovo s samostojnim fi- 
nansiranjem. 

MLO Ljubljana, 19. junija 1953. 
,   G-št. 4418-1/53 4392 

1209. 
Besedilo: »Lekarna Mir je«, Ljub- 

ljana, Rimska 31. 
Ker je postala gospodarska usta- 

nova  s samostojnim finansiranjem. 
G-št. 4492-1/53 4427 

Besedilo: »Centralna lekarna«, 
Ljubljana, Trg Franceta Prešerna 5. 

Iver je razglašena za gospodarsko 
ustanovo s samostojnim finansira- 
njem. 

G-št. 4491-1/53 4425 
MLO Ljubljana, 25. junija 1953. 

1210. 
Besedilo: Okrajna lekarna v Čr- 

nomlja. 
Ker je postala ustajiova s samo- 

stojnim finansiranjem. 
Št. II-2219/3 4440 

Besedilo: Okrajna lekarna v Me- 
tliki. 

Ker je postala ustanova s samo- 
stojnim finansiranjem. 

Št. 11-1833-53 4489 
OLO Črnomelj, 1. julija 1953. 

1211. 
Besedilo: Krajevna mostna teht- 

nica, Serdica. 
Ker   je   prešla   kot   uslužnostno 

podjetje v sklop Obč. LO Regašovci. 
OLO Murska Sobota, 22. junija 1953. 

Št; U. 2904••-53 4353 
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Register 
ustanov s samostojnim 

ünansiranjem 

Tajništva  okrajnih   oziroma  mestnih 
ljudskih  odborov  razglalajoi 

Vplei 
1212. 

Besedilo: Zobna poliklinika v 
Ljubljani,  Ljubljana,  Kidričeva   1. 

Delovno področje ustanove je so- 
cialno-zdrastveno; nuditi hoče pre- 
bivalstvu, terapevtsko - profilaktično 
pomoč za bolezm zob in ust. Svojo 
delavnost opravlja ustanova na. zob- 
ni polikliniki in v zobnih ambulan- 
tah. 

Ustanovitelj ustanove: MLO gl. 
mesta Ljubljana, odločba Tajn št. 
660/53 z dne 26. V. 1953. 

Organ, pod katerega vodstvo spa- 
da ustanova: Svet za ljudsko zdrav- 
stvo in socialno politiko MLO glav- 
nega mesta Ljubljana. 

MLO Ljubljana, 11. junija 1953. 
G-št. 4030/53 4S97 

1213. 
Besedilo: >Lekarna za zavarovan- 

ce«, Ljubljana, Miklošičeva 20. 
Naloga ustanove: Oskrba potroš- 

nikov z zdravili, sredstvi za zdrav- 
ljenje, sanitarno-higienskimi in hi- 
giensko-kozmetičnimi sredstvi ter 
zdravstveno prosvetno delo med 
ljudstvom. 

Ustanovitelj ustanove: MLO gl. 
mesta Ljubljana, odločba Tajn št. 
1440/52 z dne 24. IV. 1953. 

Organ, pod katerega vodstvo spa- 
da ustanova: Svet za ljudsko zdrav- 
stvo in socialno politiko MLO glav- 
nega mesta Ljubljana. 

MLO Ljubljana,   19.  junija  1953. 
G-št. 4418-2/53 4391 

1214. 
Besedilo: Centralna lekarna, Ljub- 

ljana, Prešernov trg 5. 
Naloga ustanove: Oskrba potroš- 

nikov z zdravili, sredstvi za zdrav- 
ljenje, sanitarno-higienskimi in hi- 
giensko-kozmetičnimi sredstvi ter 
zdravstveno prosvetno delo med 
ljudstvom. 

Ustanovitelj ustanove: MLO gl. 
mesta Ljubljana, odločba Tajn. št. 
1440/52 z dne 24. IV. 1953. 

Organ, pod katerega vodstvo spa- 
da ustanova: Svet za ljudsko zdrav- 
stvo in socialno politiko MLO glav- 
nega mesta Ljubljana. 

G-št. 4491-2/53 4436 
Besedilo: Lekarna Mlrje, Ljub- 

ljana, Rimska 31. 
Naloga ustanove: Oskrba potroš- 

nikov z zdravili, sredstvi za zdrav- 
ljenje, sanitarno-higienskimi in hi- 
giensko-kozmetičnimi sredstvi ter 
zdravstveno prpsvetno delo med 
ljudstvom. 

Ustanovitelj ustanove: MLO ri. 
mesto Ljubljana, odločba Tajn št. 
1440/52 a dn* 24. IV, 1••,   ,      - 

Organ, pod katerega vodstvo spa- 
da ustanova: Svet za ljudsko zdrav- 
stvo in socialno politiko MLO glav- 
nega mesta Ljubljana. 

G-št. 4492-2/53 4428 
MLO Ljubljana, 25. junija 1953. 

1215. 
Besedilo; Splošna bolnica v Celju. 
Naloge ustanove so: Dajati tera- 

pevtsko profilaktično pomoč prebi- 
valstvu po načelih sodobne medicin- 
ske» znanosti, ob uporabi najnovej- 
ših diagnostičnih terapevtskih me- 
tod in sredstev ter druge naloge 
po predpisih, ki veljajo za bolniško 
službo, na področju mesta Celja, 
okraja Celje okolica ter deli okra- 
jev, ki mejijo na okraj Celje oko- 
lica. 

Organ za splošne naloge ustanove 
je: MLO Celje, svet za ljudsko 
zdravstvo in socialno politiko. 

Za  ustanovo podpisujejo: 
dr. Zvonimir šušteršič, ravnatelj, 

samostojno v okviru zakonitih dolo- 
čil in pravil ustanove; Zavrl Janez, 
pomočnik ravnatelja, v odsotnosti 
ravnatelja v istem obsegu, in Koc- 
mur Tihe, računovodja, vse listine 
finančnega pomena, vedno po dva 
skupaj. 

MLO Celje, 12. junija 1953. 
Št. II-4517/1-53 4438 

1216. 
Besedilo: Mestni pogrebni zavod, 

Maribor (Linhartova 6).     ' 
Naloge ustanove so: Pokopavanje 

na področju mesta, uprava in vzdr- 
ževanje pokopališč,- izvrševanje po- 
kopališke službe, izdelava krst in 
podrobnejše naloge, ki so določene 
s pravili ustanove. 

Ustanovitelj ustanove: MLO Ma- 
ribor, odločba Št. II 3566/1-52 z dne 
17. VI. 1952. 

Organ, pod katerega vodstvo spa- 
da ustanova: Svet za komunalne in 
gradbene zadeve MLO Maribor. 

Obrat ustanove: Vrtnarija, Mari- 
bor. 

MLO Maribor, 17. junija 1953. 
•      Št. 2623/12, U 152/14       4382 

1817. 
Besedilo: Splošna bolnica — črna 

pri Prevaljah. 
Naloge ustanove: Dajanje zdrav- 

stvene pomoči prebivalstvu po na- 
čelih sodobne medicinske znanosti 
ter druge naloge, ki veljajo po pred- 
pisih za bolniško službo. 

Ustanovljena z odločbo OLO Slo- 
venj Gradec, št. 2101/2-53 z dne 20. 
III. 1953. 

Za ustanovo podpisujejo: 
dr. Ramšak Adolf, ravnatelj, Ra- 

dovič Lecpold, upravitelj, sipek Eli- 
zabeta,  knjigovodja,  Pečovnik  Zo- 
fija, ekonom-inventurist, 
OLO Slov. Gradec, 14. maja 1953. 

Št. 15/V-137/111-53 4296 
1218. 

Besedilo: Reševalna postaja, črna 
pri Prevaljah. ' 

Ustanovljena z odločbo OLO Slo- 
venj Gradec, št. 4097/1-III z dne 10. 
X. 19», 

Ustanovo zastopajo: 
dr. Ramšak Adolf, primaru bol- 

nice, vodja reševalne postaje, Krum- 
Dainik Alojzija, administratorka, 
RadoviČ Leopold, upravitelj bolnice. 
OLO Slov. Gradec, 25. maja 1953. 

Št.  16/V-137/120-53 4297 
1219. 

Besedilo: Lekarna, Cerkno. 
Naloge ustanove so-. Oskrbova- 

nje prebivalstva z zdravili in dru- 
gimi sanitarnimi pripomočki. 

Ustanovitelj: OLO Tolmin, odloč- 
ba št. 1-86/13/52 z dne 17. IX. 1952 
in odločba št. 1-18/4-1-53 z dne 17. I. 
1933. 

Gospodarski voditelj: OLO Tol- 
min, svet za ljudsko zdravstvo in 
socialno politiko 

Za ustanovo podpisujeta: Mr. 
Vrhnjak Zofija, upravnik, Lazar 
Morija, knjigovodja. 

OLO Tolmin,  19. junija 1953. 
Št. 11/4-283/1-53 4341 

Spremembe 
1220. 

Besedilo: Invalidsko kovinsko pod- 
jetje »Udarnike,  predelovanje  me- 
talov,  Vižmarje, št. Vid nad  Ljub- 
ljano. 

Izbriše se Piciga Jože in vpiše: 
Danev Vladimir, direktor, ki pod- 

pisuje   samostojno, v obsegu   zak. 
pooblastil |n pravil podjetja. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

Št. III-661/1-1953 4405 

Zadružni register ister     j 

Okrožna (odiSEa razglalajo: 

Vpisi 
481. 

Besedilo: Zadružno trgovsko ko- 
misijsko podjetje »Mlekarna Pod- 
nanos« v Podnanosu. 

Poslovni predmet: Odkup mleka, 
mlečnih izdelkov, jajc, predelava 
mleka, prodaja mleka, mlečnih iz- 
delkov, jajc na debelo. 

Podietje se je ustanovilo na pod- 
lagi sklepa občnega zbora OZZ Go- 
rica z dne 22. VI. 1952 in njene od- 
ločbe, št. 439/5 z dne 4. V. 1953. 
• Gospodarski upravni organ je 
Okrajna zadružna zveza, Gorica. 

Pooblaščenci za podpisovanje so: 
žgur Ivan, direktor, Podnanos 34, 

v vseh zadevah, Semič Stanko, knji- 
govodja, Lozice 60, v finančnih za- 
devah, in Curk Marija, blagajnik. 
Podnanos-Poreče 5, v odsotnosti 
knjigovodje. 

Gorica, 27   junija 1953. 
Zadr VIII/35-9 63-20 
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482. 
Besedilo: Kmetijsko posestvo OZZ 

Ljubljana okolica. Vodice. 
Na podlagi zapisnika občnega 

zbora Okrajne zadružne zveze 
Ljubljana okolica z dne 25. III. 1953 
in seje upravnega odbora z dne 25. 
V. 1953 je bilo podjetje ustanovlje- 
no za nedoločen 'čas. 

Poslovni predmet: Pridelovanje 
in vnovčevanje kmetijske proizvod- 
nje v nepredelanem stanju, sklepa- 
nje vseh zadev, potrebnih za redno 
poslovanje. 

Organ gospodarske uprave pod- 
jetja je Okrajna zadružnu zveza 
Ljubljana okolica v Ljubljani, ki 
tudi imenuje upravnika in računo- 
vodjo posestva. 

Za posestvo podpisujejo: 
Jereb Frai.c, traktorist, Vodice 33, 

Kramer Vlado, računovodja, Vodice 
27, Jeraj Alojzi kmečki delavec, 
Vodice 69, 

Ljubljana, 26. junija 1953. 
Zt 10/53 — Zadr VIII 104/1   6246 

483. 
Besedilo: Kmetijska delovna za- 

druga »Boris Vinter« na Goliču. 
Po  sklepu  občnega  zbora 20.  V. 

!953   je   zadruga   prešla   v   likvida- 
cijo.  Likvidatorji   so:  Zvar   Ernest, 
načelnik, Celje, Cehner Karol,  ra- 
čunovodja,    Slov.    Konjice,    Repič 
p    ./•  revizor,  Celje,   ing.   Jugovič 
panika, agronom Celje, Kolar Alojz, 
bogatin   Viktor   irt   Vengust  Franc, 
zadružniki, Slov. Konjice, ing. Ma- 
dp -u ras' upravnica in Boeaùn Fri- 
^•1*,  uslužbenec, Golič, ki podpi- 

T a° po dva skupaj. 
Likvidacijska firma: kakor doslej, 
Pnstavkom »v likvidaciji^ 

Zadr VIII 47/5 6284 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

J-, Luce. 
Na občnem zboru 8. III. 1953 so 

Ma sprejeta nova pravila, po ka- 
terih odslej zadruga, ki obsega na- 
selja Luče, Podveza, Podvolovjek, 
Karnica Koujski vrh in Raduha, de- 
duje. Upravni odbor sestavljajo 
predsednik, podpredsednik, tajnik 
in 6 čianov odbora. Vsak zadružnik 
Plača delež v znesku 1000 din, delež 
družinskega člana znaša 250 din, ki 
vçlja tudi zu delavce. Vsak zadruž- 
nik jamči za obveznosti zadruge z 
tokratnim zneskom vnisanega in 
plačanega deleža. 

Izbrišejo se Supin Leopold, Pod- 
krajšek Alojz, Mlinar Anton in vpi- 
sejo  novi  člani  upravnega odbora: 

Žagar Ivan, Kumcr Anton, Kosmač 
Jože, Luče ob Savinji. Za podpiso- 
vanje se pooblaščajo Jež Peter, taj- 
nik, Strmšek Franc, član odbora ter 
Supin Leopold, -nameščenec KZ 
Luče. 

Zadr VII 91 6286 
Celje, 25. junija 1953. 

484. 
, Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
J., Bele vode. 

Na občnem zboru 19. III. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila, po ka- 
terih odslej zadruga deluje. -Uprav- 

ni odbor sestavlja predsednik, taj- 
nik in 3 do 5 članov. Temeljni de- 
lež znaša za člane kmete 1000 din, 
za nekmete 500, delež družinskega 
člana pa 100 din. Vsak član jamči 
za obveznosti zadruge z lOkratnim 
zneskom vplačanega osnovnega de- 
leža. 

Izbriše se Laznik Jože in vpiše 
nov član upravnega odbora Golič- 
nik Anton, kmet, Bele vode, pred- 
sednik. 

Za podpisovanje se pooblaščajo 
Goličnik Anton, Goli'čnifc Franc in 
Kotnik Ivan, kmetje, Bele vode. 

Zadr VIII 66/3 6280 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Gornji grad. 
Na občnem zboru 7. III. 1953 so 

bila sprejeta nova zadružna pravila, 
po katerih zdaj zadruga deluje. 

Zadruga obsega  področje  Gornji 
Êrad, Sv. Florijan, Sv. Lenart ter del 

lola. Upravni odbor sestavljajo 
predsednik in 8 članov. Temeljni 
delež za člane od 0—2 ha zemlje je 
300, od 2—4 ha 600, nad 4 ha zem- 
lje 1000 din. Jamstvo za plačane 
deleže je lOkratno, jamstvo je sa- 
mo na temeljni delež. 

Izbrišejo se Prek Franc, Pojškruh 
Franc, Presečnik Ivan, Rojfen Ru- 
dolf in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Matjaž Jože, Dol 1, Krivec Anton, 
Lenart, Stenšek Anton, Miklavc 
Franc, Florijan, kmetje. Za podpi- 
sovanje se pooblaščata Hren Alfonz 
in Tratnik Jože. 

Zadr VII 59/14 6288 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j.,} Ljubno. 
Na občnem zboru 22. II. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila, po ka- 
terih odslej zadruga deluje. Uprav- 
ni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, upravnik in 6 do 8 članov. 
Temeljni delež znaša 250 din, ven- 
dar mora vpisati vsak zadružnik, ki 
poseduje • do 2 ha zemlje 2 deleža, 
do 4 ha zemlje 3 deleže, nad 4 ha 
zemlje pa 4 deleže. Jamstvo za vse 
predpisane deleže ie petkratno. 

Izbrišejo se Druškovi'3 Karol, Rob- 
nik Jože, Tesovnik Martin, Jeraj 
Franc, Juvan Alojz, Brglez Martin 
in vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: , 

Ermenc Alojz, kmet, Primož 65, 
Ciraj Ivan, kmet, Ter 65, Valte 
Franc, zastopnik DOZ, Ljubno 28, 
Šerbela Franc, nameščenec, Ljubno 
107, Lihteneger Franc, delavec, Ljub- 
no 32, Kopušar Alojz, poslovodja, 
Radmirje, Tevž Ante, nameščenec, 
Ljubno 14. 

Zadr VII 62/10 6285 
Celje, 26. junija 1953. 

485. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

T      Pol7Pifl 
'Na občnem zboru 19. II. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila, po ka- 
terih odslej zadruga, ki obsega vasi 
Polzela, Podvin, Založe, Orova vas, 
Breg in Ločica, deluje. Upravni od- 
bor šteje 7 do 11 članov. Vsak član 
plača delež. 1000 din, družinski de- 

lež znaša 100 din. Vsak zadružnik' 
jamči za obveznosti zadruge z to- 
kratnim zneskom svojega enkratne- 
ga glavnega deleža. 

Izbrišejo se Pevnik Jože, Zagorič- 
nik Mirko, švajger Franc, Kuntara 
Jože in vpišeta nova člana uprav- 
nega odbora: 

Bizjak Franc, Polzela, Cimperman 
Julij, Podvin 45. 

Zadr VII 46/9 6279 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Zreče. 
Na občnem zboru 22. II. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila, po ka- 
terih zadruga, ki obsega področje: 
Zg. Zreče, Spodnje Zreče, Rađana 
vas, Gračič in Dobrova, odslej de- 
luje. Upravni odbor šteje 7 do 9 
članov. Vsak član plača delež 1000 
din, družinski člani pa 250 din. Vsak 
zadružnik jamči za obveznosti za- 
druge z lOkratnim zneskom enkrat- 
nega deleža. 

Izbrišejo se Vuherer Albin, Vah- 
ter Jože, Marčič Edi, Fus Jernej in 
vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Kubot Franc, kmet, Zreče 44, Kü- 
ster Kristina, kmetica, Zreče Jb, Viš- 
ner Alojz, kmet, Dobrava 16, Očko 
Ivan, kmet, Radana vas 11, Fijavž 
Alojz, uslužbenec, Zreče 70. 

Zadr VII 49/10 6287 
Celje, 30. junija 1953. 

486. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Rut-Grant. 
Na občnem zboru 15. II. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. Delež 
znaša 1000 din. delež družinskega 
člana 250 din. Član odgovarja za on- 
veznosti zadruge z lOkratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 
Upravni odbor sestavlja 7 do 9 čla- 
nov. 

Izbrišeta se Blzajl Nikolaj in Ko- 
der Mirko, vpišeta pa nova izvolje- 
na člana upravnega odbora: 

Brovč Martin, Grant 9, Maver 
Mirko, Grant 14, kmeta. 

Gorica, 18. junija 1953. 
Zadr VII/87-34 6041 

487. 
. Besedilo: Kmetijska zadruga • o. 
J. v Avberju. 

Na občnem zboru 15. III. 1953 so 
nila sprejeta nova pravila zadruge, 
ki obsega vasi Avber, Građenje, 
Ponikve, Dobravlje in Raša. Delež 
?nasa. 650 delež družinskega člana 
100 din. clan odgovarja za obvez- 
nosti zadruge s 5kratnim zneskom 
vpisanega enkratnega temeljnega 
oz. družinskega deleža. Upravni od- 
bor šteje 5 do 7 članov. 

Izbrišejo se Fabjan Creta, •••••• 
Bogomil, Bole Milka, švagelj Alojz 
in Ukmar Anton, vpišejo pa novi 
izvoljeni   člani   upravnega   odbora: 

škrk Emil, Ponikve 21, predsed- 
nik, Počkar Rudolf, Ponikve 22, Kos 
Roman, Avber 37, Zlobec Marija, 
Avber 23, Grmek Alojz, Dobravlje 
št. 13. 

Zadr VII/1-5 6184 
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Besedilo: Kmetijska zadruga na 
Knezi. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
z dne 22. III. 1955 se izbrišejo Ma- 
kuc Justin, Murovec Oskar, Hvala 
Anton, Rejc Felika, Klinkon Peter 
in Humar Adolf, vpišejo pa novi 
izvoljeni   člani   upravnega  odbora: 

Manfreda Valdi, Hum-Podmelec 
74, predsednik. Dobravec Drago, 
Kneza 12 Makuc Peter, Rakovec 30, 
Kogoj Alfonz, Temljine 9, Kovačič 
Ivan, Loje 53, Rutar Ciril, Rakovec 
35, Dakskobler Andrej, Temljine 35, 
Kuštrin Mirko, Rakovec 38. 

Zadr IV/8-23 6183 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j, v Podragi 
Izbrišejo se Hrib Franc, Furlan 

Jože, Žgur Jožef, žvanut Ciril in 
Furlan Franc, vpišejo pa novi iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Žgur Alojz, Podraga 35, Žgur Ivan, 
Podraga 10, Žorž Jožef, Podraga 48, 
Furlan Ivan, Podraga 84 Ferjančič 
Miroslav, Podraga 25, Vidrih Ven- 
ceslav, Podraga 56. 

Zadr  Vl/44-6 6176 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j. v Preserju. 
Na občnem zboru 8. III. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. Delež 
znaša 500, delež družinskega člana 
100 din. Član odgovarja za obvez- 
nosti zadruge z lOkratnim zneskom 
vpisanega enkratnega temeljnega 
ozir. družinskega deleža. 

'zbrišejo se Krševan Alojz, Sever 
Alojz, Pečenko Evgen, Coija Alojz 
in ščukovt Viktor, vpišejo pa novi 
izvoljeni  člani   upravnega  odbora: 

Krševan Jožef, Preserje 66, Krše- 
van Silvan, Preserje 55, kmeta, Šču- 
kovt Angel, kovač, Preserje 67, Čer- 
melj Stanko, Vrh 6, Čebron Stanko, 
Vrh 39. kmeta. 

Zadr VI/6-7 6178 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j. v Rodiku. 

Na občnem zboru 1. III. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila. Delež 
znaša 800 din. Član odgovarja za 
obveznosti zadruge s 5kratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega deleža. 
Upravni odbor šteje 7 članov. 

Izbrišejo se Bradač Josip, Medved 
Franc, Race Jožef, Race'Anton, Race 
Karol, Svetina Rudolf, Berneti'5 
Franc, Bernetič Stanko in Opara 
Stanko, vpišejo pa novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Požar Viktor, Rodik, predsednik, 
Cerkvenik Franc, Rodik 36, Sluga 
Anton, Rodik 100, Babic Marija, Ro- 
dik 85, Medved Jožica, Rodik 39, 
Babuder Ludvik, Rodik 43, Božeglav 
Rudi, Kačiče 17. 

Zadr VII/66-5 6185 
Gorica, 23. junija 1953. 

488. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Ilirski Bistrici. 
Na občnem zboru 6. IV. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo^odslej: Kmetijska zadru- 

ga z omejenim jamstvom .v Ilirski 
Bistrici. 

Delež znaša 500 din, delež dru- 
žinskega člana 100 din. Član odgo- 
varja za obveznosti zadruge s. 5krat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega ozir. družinskega dele- 
ža. Upravni odbor sestavlja 7 do 11 
članov. 

Izbrišejo se Urbančič Jože, Deren- 
čin Franc, Prosen Josip, Benigar 
Josip in Prime Bogomil, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Prelog Franc, Zare3je 2, Benigar 
Franc, Trnovo 299, Benigar Franc, 
Trnovo 280, Prime Anton, Vrbica 
27, Prosen Josip, Vrbica 19, Potepan 
Albin, Mal. Bukovica 23, Vičič Jože, 
Zarečica 13, Dolgan Tončka, To- 
pole 14. 

Gorica, 1. julija 1953. 
Zadr IÌI/53-25 6319 

489. 
Besedilo; Kmetijska zadruga z 

omejenim  jamstvom v Sori. 
Po sklepu zbora 24. V. 1953 je za- 

druga prešla v likvidacijo. 
Likvidatorji: Dolinar Ivan, dela- 

vec, Sora 25, Oman Jože, kmet, Sora, 
Jamnik Lovro, miz. pomočnik, Dol 2, 
Carman Jože, Dol 4, Erbežnik Šte- 
fan, Draga 7, Frlic Feliks, Gosteče 
7,  Platiša  Jože,  Pungert 5,  kmetje. 

Likvidacijska firma: kakor doslej, 
s pristavkom »v likvidaciji«. Za li- 
kvidacijsko firmo podpisujeta: Do- 
linar Ivan, delavec, Sora 25 in Jam- 
nik Lovro, miz. pomočnik, Dol 2. 

Ljubljana, 6.  junija 1953. 
Zadr VI 240/S 5774 

490. 
Besedilo: Kmetijska zadruga 

šmartno-Gamcljne. 
Na zboru 1. III. 1953 so bila spre- 

menjena zadružna pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z omejenim jamstvom šmnrtno- 
Gameljne. 

Delež znaša 500, delež družinske- 
ga člana zadružnika 100 din. Člani 
odgovarjajo za obveznosti zadruge 
z lOkratnim .zneskom vpisanih ob- 
venih deležev. 

Izbrišejo se # Pečnik Jože, Inglič 
Ivan in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Anžin Franc, delavec, Zg. Gamelj- 
ne 24, Berčič Stane, zidar, Sp.' Ga- 
meljne 12, Bučan Uršula, delavka v 
fiok., Šmartno 8, Nahtigal Ivan, de- 
avec. Srednje Gameljne 29, Žebo- 

vec Janez, kmečki sin. Srednje Ga- 
meljne 33, Uran Ivan, kmet, Srednje 
Gameljne._ 

Ljubljana, 20. junija  1953. 
Zadr VI 38/4 6135 

491. 
Besedilo: Kmetijska zadruga, Log. 
Na zboru 1. II. 1953 so bila spre- 

jeta uova pravila, po katerih zdaj 
zadruga deluje. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z omejenim jamstvom v Logu.' 

Delež znaša 100 din. Člani do 8 ha 
zemlje plačajo 5, člani nad 8 ha 
zemlje 10, družinski člani po en 
osnovni delež. Člani jamčijo za ob- 
veznosti zadruge z lOkratnim zne- 
skom svojih obveznih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 3 do 11 
članov. 

Izbrišejo se Blatiša Matevž, Vod- 
nik Janez, Mezek Janez, Ahlin Pe- 
ter, Rupar Alojzij in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Prevodnik Leopold, kmečki sin, 
Brode 3, Demšar Matevž, kmet, Log 
11, Demšar Matevž, kmečki sin, Log 
13, Debeljak Anton, kmet, Smol- 
dno 1. 

Ljubljana, 22. junija 1953. 
Zadr VI 100/8 6140 

492. 
Besedilo: Okrajna zadružna zveza 

z omejenim jamstvom Ljubljana 
okolica v Ljubljani. 

Na zboru 19. IV. 1953 so bila spre- 
menjena  zadružna  pravila. 

Izbrišejo se Perme Jakob, Vrho- 
vec Ivanka, Toman Anton, Jesih 
Valentin, Kovač Anica, Kenk Ivan, 
Jereb Franc, Skok Alojzij, Kraljic 
Jože, Vidic Ludvik in vpišejo novi 
'člani  upravnega odbora: 

Boha Ivan. delavec, Ježa 6, Vode 
Nando, kmet, Komenda 23, Jesenšek 
Albin, kovač, Jelša 1, Keber Stane, 
nameščenec, Ljubljana, Hacquetova 
3, Košir Alojzij, kmet, Hruševo 5, 
Krištof Maksa, kmetica, Razdrto, 
Logar Jože, Žibrše 22, Mali Ivan, 
Loke 1, Si.rko Niko, Kolovec 10, 
Štrubelj Jaka, Grosuplje 7, Zadelj 
Franc, Ra 'ohova v - 17, kmetje. 

Zadr V 164/11 6255 
Besedilo: _ Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Vidcm-Dobre- 
polje. 

Na zboru 22. III. 1953 so bila spre- 
jeta nova pravila, po katerih odslej 
zadruga deluje. Delež znaša 500, 
delež družinskega ciana zadružnika 
125 din. Člani odgovarjajo za ob- 
veznosti zadruge z 20kratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oz. družinskega deleža. Uprav- 
ni odbor sestavlja 11 do 15 članov. 

Izbrišejo se Novak Anton, Poni- 
kvar Franc, Kavčič Dušan, Erčulj 
Vinko, Mesojedec Edv ', Ahačev- 
čič Anton, in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Hren Antoa, Podgorica 11, Jako- 
pič Alojzij, Podpeč 8, Kastelic An- 
ton, Zdenska vas 23, Mohar Alojzij, 
Cesta 31, Babic Anton, Bruhanja 
vas 6, Kralj Anton, Mala vas 2, Hro- 
vat Anton, Hočevjc 1, Strnad Jože, 
Cesta H, Gačnik Franc, Podgora, 
kmetje. 

Zadr VI 37/6 6250 
Ljubljana, 25. junija  1953. 

493. 
Besedilo: Kmetijska živinorejska 

delovna zadruga »16. september«, 
Hotedršica. 

Izbriše se Zelene Ivan in vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Vavken Vida, gospodinja, Hote- 
dršica 10, Petrovčič Tilka, kmetska 
delavka, Hotedršica 114, Brus Ivan, 
kmet, Hotedršica  77. 

Zadr VIII 103/5 6247 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim   jamstvom,  škofje   Loka. 
Na zboru 2. II. 1953 so bila spre- 

jeta  nova  pravila,  po  katerih  od- 
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slej zadruga deluje. Delež znaša 
1000 din. Vsak član jamči za obvez- 
nosti zadruge z lOkratnim zneskom 
deleža. Upravni odbor »sestavlja 3 
do 11 članov. 

Vpišeta se člana upravnega od- 
bora: 

Florjančič Janez, Sv. Barbara 22, 
in Bergant Janez, Sv. Ožbolt 14, 
kmeta. 

Zadr  VI 80/6 6248 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Trbojan. 
Na zboru 8. IL 1Ö53 so bila spre- 

jeta nova pravila, po katerih od- 
slej zadruga deluje. Temeljni delež 
je 500 din. Člani do 1 ha zemlje 
plačajo en, člani z nad 5 ha zemlje 
pa dva temeljna deleža. Člani jam- 
čijo za obveznosti zadruge z ^lO- 
kratnim zneskom obveznih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 3 do 11 
članov. 

Izbrišejo se Obrulek Rudolf, Zor 
Franc, Knific Štefka in vpiše nov 
član upravnega odbora: 

Čebašek Tine, kmečki sin, Moše 
št. 22. 

Zadr  VI   16/7 6254 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim   jamstvom,  Trebija. 
Na zboru 2. II. 1953 so bila spre- 

jeta nova pravila, po katerih odslej 
zadruga deluje. Temeljni delež zna- 
ša 500 din. Delavci in člani, ki ima- 
jo toliko zemlje, da redijo samo eno 
govedo, plačajo en, vsi drugi dva 
«eježa. Družinski člani plačajo en 
«0,02. Vsak zadružnik jamči za ob- 
yeznosti zadruge z desetkratnim 
sneskom obveznih deležev. Upravni 
°ctbor sestavlja 3 do 11 članov. 
1 'zbrišejo se Vidmar Janez, Oblak 
Janez, Bogataj Tomaž, Peternelj 
Anton, Vidmar Ciril in vpišejo novi 
ciani upravnega odbora: 
on nTn,'k Jakol>. učitelj, Trebija 
c?' A ,e,iak Franc, kmečk: del., 
»t- Uselica 18, šega Janez, delavec, 
irfb'.ra 13, Dolinar Janez,, kmečki 
delavec, Podgora 9, Oblak Jurij, de- 
lavec, Kladje 4. 

Zadr VI 97/5 6251 
Ljubljana, 26. junija 1953. 

494. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., šikole. 
Zadruga temelji odslej na novih 

pravilih, sprejetih na zboru 7. II. 
1953. 

Vpišeta se nova Izvoljena člana 
upravnega odbora: 

Kmetec Janez, Šikole, in Hergan 
Franc, Stražgojnci,  kmeta. 

Maribor, 2. junija 1953. 
Zadr III/78 5622 

495. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga, Mota. 
Zadruga temelji odslej na noyih 

pravilih, sprejetih na zboru 25. IV. 
1953. 

Besedilo odslej: Kmetijska delov- 
, na zadruga, Mota. 

Izbrišejo se Lah Franc, Tkalec 
Ivan, Rus Karel, Rajh Dušan, Stoj- 
ko Alojzija, Žitek Jožo in  vpišejo 

novi  izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Peterk  Jože in   Videnšek  Marko, 
Mota,    Fekonja    Maks,    Jeruzalem, 
Hodnik Ivan, Žihlava, zadružniki. 

Maribor, 9. junija 1953. 
Zadr V 42 5823 

496. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Žen a vi je. 
Zadruga temelji na novih pravi- 

lih, sprejetih na zboru 15. III. 1953. 
Izbrišejo «P Karba Aleksander, 

Česar Štefan, Smodiš Kari, Duh Ale- 
ksander, Perš Jožef, Belec Štefan in 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Gomboc Kari, Neradnovci. An- 
drcjek Oskar, šebjanič Aleksander, 
Bagar Franc, Ženavlje. Kardoš 
Oskar je predsednik, Bagar Franc, 
podpredsednik. 

Maribor,  13.  junija   1953. 
Zadr II 8 6002 

497. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Rakičan. 
Zadruga temelji odslej na novih 

pravilih, sprejetih na zboru 19. IV. 
1953. 

Vpiše se novi izvoljeni član uprav- 
nega odbora: Gorčan Ludvik, usluž- 
benec, Rakičan. 

Maribor,   17.   junija   1953. 
Zadr HI 65 6008 

498. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Gradišče. 
Zadruga temelji _ odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih na zboru 
15. III. 1953. 

Izbrišejo se Horvat Karel, Hašaj 
Štefan, Fleger Janez, Horvat Ale- 
ksander in vpišejo 'novi izvoljeni 
člani «pravnega odbora: 

škrilec Karel, Kuhar Franc, Obal 
Štefan, Andreje Janez, Sapač Šte- 
fan, kmetje v Gradišču. Perklič 
Aleksander je predsednik, Kuhar 
Franc pa tajnik odbora. 

Zadr III 107 6118 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Kramarovci. 
Izbrišejo se Težak Janez, Vencelj 

Friderik, Kiselak Franc, Skodnik 
Jurij, Cehner Rok in vpišejo novi 
Izvoljeni člani  upravnega odbora: 

Čerpnjak Štefan, Konc Stanko, za- 
družnika, Kramarovci, Špilak Šte- 
fan, kmet, predsednik, in Žalik Šte- 
fan, zadružnika, Ocinje. 

Zadr III 104 6078 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., šalovci. 
Zadruga temelji _ odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih na zboru 
18. III. 1953. 

Izbrišejo se Svetce Jurij, Scbok 
Štefan, Berke Karel, Barbaric Šte- 
fan, Balek Ernest, Česar Rudolf, 
Prelec Franc in vpišejo novi izvo- 
ljeni  člani  upravnega odbora: 

Lepoša Jurij, Skerlak  Janez,  Le- 
Foša  Janez,    Šolar   Ernest,    Ma tuš 

rane, kmetje, šalovci. 
Zadr • 10 6108 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga »Deveti maj« .v št liju y 
Slov. gor. 

Izbrišejo se Sušek Jože, Finster 
Jožefa, Krstič Zofka, Srebrnik Ka- 
rel in vpišejo novi izvoljeni -člani 
upravnega odbora: 

Ivanjšič Romana, Št. Ilj 94, Pola- 
nec  Maks,  št.  Ilj 94, Pesi  Ivan  in 
Mohorič Anton,    Kresnica,   zadruž- 
niki. Kreuh Anton je predsednik. 

Zadr VI 56 6119 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Trnovska vas. 

Zadruga temelji odslej na no- 
vih pravilih, sprejetih na zboru 
8. III. 1953. 

Izbriše se Gašperič Franc In vpiše 
novi izvoljeni član upravnega od- 
bora: 

Krajne Franc, kmet, Trnovski 
vrh._ Vidic Jože je predsednik, 
Krajne Franc, podpredsednik, 
Kronvogl Kamilo, tajnik odbora. 

Zadr III 76 6113 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Zg. Polskava. 

Zadruga temelji odslej na no- 
vih pravilih, sprejetih na zboru 
19. III. 1953. 

Izbrišeta se Kopše Anton, Vabel 
Ivan in vpišeta nova izvoljena čla- 
na upravnega odbora: 

Repnik Franc, Kočno 15 in Seku- 
lec Franc, Sele 20, kmeta. Ferk Jo- 
že je predsednik, Hrastnik Anton, 
podpredsednik, Dvoršak Jože, taj- 
nik odbora. 

Zadr IV 73 1953. 
Maribor, 19. junija 1953. 

498a. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j.. Domava. 
Zadruga temelji odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih na zboru 
19. II. 1953. 

Izbrišejo se Čuš Mirko, čuš An- 
ton, Polanec Janez, Kokol Franc, 
Krambergcr Marija, šilak Jakob in 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Reti Alojz, upravnik, Žgeč Simon, 
loplak Franc, Simbnič Marija, Ci- 
gula Martin, Žgeč Alojz, Domava, 
m Mislovič Marija, kmetica, Mez- 
govci Rašl Franc je predsednik, 
Zgeč Simon, podpredsednik, Cvetko 
Jože, tajnik, Cigula Martin, blagaj- 
nik odbora. 

Zadr V 10 6189 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o- j., Grad. 

Na podlagi sklepov zborov priza- 
detih zadrug se vpiše, da se je s to 
zadrugo spojila Kmetijska zadruga 
z o. j.. Vidonci. 

Zadruga temelji odslej na no- 
vih pravilih, sprejetih na zboru 
15. III. 1958. 

Izbrišejo se Kerec Josip, Belogla- 
vec Viitbald, Štajer Alojz, Mezek 
Vlado, Grah Franc, Majol Ferdinand 
in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Horvat Rudolf, Semler Rudolf, 
Mihalič Jožef, Krpic Ludvik. Ktefltok 
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Mihael,  Grad,   Hajdič   Adam,   Žeks 
Alojz, Bernjak Rudolf, Vidonci. 

Zadr III 66 6195 
Maribor,  22.  junija  1933. 

499. 
Besedilo: Kmetijska zadruga, Pod- 

sreda. 
•• občnem zboru 15. 111. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila, po kate- 
rih odslej zadruga deluje. 

Besedilo odslej. Kmetijska zadru- 
ga z omejenim jamstvom, Podsreda. 

Članski delež znaša 500. delež dru- 
žinskega člana zadružnika 100 din. 
Vsak zadružnik jamči za obvezno- 
sti zadruge z tokratnim zneskom 
vpisanega   enkratnega   deleža. 

Izbrišejo se Plevnik Alojzij, Siko- 
šek Stanko, Glogovšek Jože. Simon- 
'čič Franjo, Ćerček Viktor, Šmalčič 
Martin In vpišejo novi izvoljeni čla* 
ni upravnega odbora: 

Javoršek Martin, Podsreda 48, 
Stermecki Franc, Podsreda 34, Mo- 
toh Martin, Gorjane 27, kmetje, 
Osojnik Alojz, pos. sin,, Gorjane 
12, škrbec Edi, kmet, Gorjane 9, 
Zupan Stanko, kmet. sin, Podsre- 
da 20. 

Novo mesto, 2. junija 1953. 
Zadr III 147/8 5687 

500. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Mokronog. 
Na občnem zboru 22. III. 1953 so bila 

sprejeta nova zadružna pravila, 
po   katerih  odslej   zadruga   deluje. 

Članski delež za kmete do 1 ha 
obdelovalne zemlje /naša 250, za 
kmete od 1—3 ha obdelovalne zem- 
lje 500, In za kmete nad 3 ha obde- 
lovalne zemlje 1000 din. Člani jam- 
čijo za obveznosti zadruge z 10-krat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega de- 
leža. Upravni odbor sestavlja 7 do 
15 članov. 

Izbrišejo se Rapuš Leopold, Kova- 
čič Ivan, Žibert Franc, Kocjan 
Alojz, šetina Helena, Vitman Franc, 
Borštnar Alojz, Vrabec Ivan in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Dolenšek Ivan, pos. sin, Vrh 25, 
Uhan Marjan, Mokronog 52, Strel 
Tomo, Mokronog 17, Pečelin Franc, 
Mokronog 152, "Strel Franc, Mokro- 
nog 134, Kmetje, Majcen Pepca, go- 
spodinja, Mokronog 87, Simončič 
Franc, Ostrožnik 27, Vovk Ivan, 
Hrastovca 2, Florjančič Jože, Bruna 
vas 16, kmetje. 

Zadr II 41/9 6024 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
*. j., škocjan. 

Na občnem zboru 22. III. 1953 so bila 
•prejeta nora zadružna pravila, 
po katerih odslej zadruga deluje. 
Članski delež znaša 1000 din, delež 
družinskega 'člana zadružnika 100 
dinarjev, člani odgovarjajo za ob- 
veznosti zadruge z lOkratnim zne- 
tkom vpisanega enkratnega temelj- 
nega  oeiroma  družinskega deleža. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 13 čla- 
nov. 

Izbrišejo se Smrekar Ivan, Šutar 
Slavko. Klevišar Janez, Švigelj Ja- 
nez in vpišejo novi Izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Taborski Karel, Zalog 9, Kolenc 
Ignac, Zalog 17, Hočevar Jože, Dol. 
Dole 9, Mojstrovič Anton, Grmov- 
Ije 5, KovačiČ Franc, Osrečje 10, 
kmetje, Zabkar Anica, gospodinja, 
Stara Bučka. Upravni odbor sestav- 
lja 7 do 13 članov. 

Zadr II 80/8 6023 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j. šmihel pri Novem  mestu. 
Na občnem zboru 8. III. 1953 so bila 

sprejeta nova zadružna pravila, 
po   katerih   odslej   zadruga   deluje. 

Članski delež za kmete do 2 ha 
zemlje znaša 250 din, kmetovalci, ki 
imajo nad 2 ha orne zemlje, plačajo 
dvakratni delež. Delež družinskega 
člana zadružnika znaša 50 din. člani 
odgovarjajo za obveznosti zadruge 
z lOkratnim zneskom vpisanega te- 
meljnega oziroma družinskega de- 
leža. 

Izbrišejo se Mišjak Franc, Zupan- 
čič Maks in pooblaščenca za sopod- 
pisovanje Zupančič Maks, Lovrenčič 
Ivan ter vpišeta nova izvoljena čla- 
na upravnega odbora: 

Mišjak Jože, Vrh 14, Muhič Anton, 
Petane 1, kmeta. Za zadrugo podpi- 
sujeta Gačnik Franc in Tretinjak 
Zvonko, knjigovodja, Novo mesto, 
Kardeljeva 25. 

Zadr III 57/7 5968 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Trebelno. 

Na občnem zboru 29. III. 1933 so 
bila sprejeta nova pravila, potrje- 
na po OLO Novo mesto z dne 26. V. 
1953, pod št. 4730/4-53. Zadruga de- 
luje odslej po novih pravilih. Član- 
ski delež za kmete do 1 ha obdelo- 
valne zemlje znaša 250 din, za sred- 
nje kmete 500 din, za velike kmete 
1000 din. Člani jamčijo za obvezno- 
sti zadruge z 20kratnlm zneskom 
vnisaneea enkratnega temeljnega 
oziroma družinskega deleža. Upravni 
odbor sestavlja 5 do 9 članov. 

Izbrišejo se Zore Jože, Tomič 
Ana, Pungerčar Karel in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Sinur Jože, kmet, Drečji vrh 10, 
Pavlin Leopold, delavec, Zg. Zabu- 
kovje 18, Žgajnar Franc, kmet, 
Drečji vrh 16, Zore Alojz, delavec, 
Čužna vas 5. 

Zadr IV 5/4 6025 
Novo mesto, 17. junija 1953. 

501. 
Besedilo: Kmetijska zadruga, Do- 

brnič. 
Na zboru 22. II. 1953 so bila spre; 

jeta nova pravila, po katerih odslej 
zadruga deluje. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z omejenim jamstvom v Dobr- 
nlčn. 

Članski delež znaša 300 din, delež 
družinskega člana zadružnika pa 25 
dinarjev.. Člani odgovarjajo za ob- 

veznosti zadruge z lOkratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 
Upravni odbor sestavlja 7 do 11 čla- 
nov. 

Izbrišejo se Gole Jože, Parkelj 
Franc, Glavan Jože, Longar Janez 
in vpišejo novi izvoljeni 'člani 
upravnega odbora: 

Šuštaršič Anton, Gornji vrh 7, Ko- 
vač Franc, Lokve 5, Smolič Ivan, 
Korita 1, Prime Alojz, Opčine 10, 
tlazdrh Alojz, Dobrava 20, Nose 
Alojz, Gor. Kamenje 2, kmetje. 

Novo mesto, 18. junija 1953. 
Zadr III 14/10 6022 

502. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j.. Straža. 
Na občnem zboru 1. III. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila, po kate- 
rih zadruga odslej deluje. Članski 
delež znaša 500 do 1000 din. Člani 
odgovarjajo za obveznosti zadrugo 
z lOkratnim zneskom vpisanega de- 
leža. Upravni odbor sestavlja 7 do 
9  članov. 

Izbrišejo se Oklešen Feliks, Aš 
Franc, Gašperšič Franc, Vidic Jože 
in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Bajer  Jože,  Loke  7,  Stok  Albin, 
uslužbenec,  Rumanja  vas  28,  Saje 
Jože, Hruševec 12, Dular Dušan in 
Dular Jože,   Jurka vas 8,   kmetje. 

Novo mesto, 20. junija 1953. 
Zadr II 85/9 6097 

503. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Žužemberk. 
Na občnem zboru 8. •. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila, po ka- 
terih zadruga odslej deluje. Član- 
ski delež znaša 300 din, družinski 
delež člana zadružnika r~ 30 din. 
Člani odgovarjajo za obveznosti za- 
druge z lOkratnim zneskom vpisanih 
obveznih _ deležev. 

Izbrišejo se Blatnik Anton, Pire 
Ljudmila, Grčar Florijan, Jerše 
Ivan, Koncilija Janez, Drenšek 
Franc, Hrovat Ignacij, Škufca 
Franc, Grbec Jože in vpišejo novi 
izvoljeni   člani   upravnega  odbora: 

Jarc Franc, kmet, Cvibelj 11, Ve- 
ho vec Vera, gospodinja, Žužemberk 
14, Kus Jože, kmet, Žužemberk 147, 
Slogar Jože, kmet, Žužemberk 124, 
Vovk Anton, kmet Zafara 19, 
Roje Alojzij, kmet, Žužemberk 132; 
Škufca Franc, kmet, Dol. Križ 9, 
Golob Jaka, logar, Građene, in 
Hrovat    Anton,    kmet,    Reber    9. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov. 
Vpiše se zadružna čevljarska delav- 
nica in  zidarsko  tesarsko podjetje 
pod upravnim vodstvom zadruge. 

Novo mesto, 22. junija 1953. 
Zadr II 62/10 6098 

504. 
Besedilo: Kmetijska zadruga s 

o. j., Toplice. 
Na občnem zboru 1. III. 1953 so 

se spremenila zadružna pravila v 
18. členu. Upravni odbor sestavlja 
odslej 11 članov. 
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Izbrišejo se Tomlje Jože, Strniša 
Stane it vpišejo novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

Pečaver Karel, Podhosta 11, Goršo 
Jože,- Podturen 11, Muren Avgust, 
Obrh 7, Avguštin Franc, Meniška 
ras 3, Poglajen Avgust, Vel. Rigelj 
3,  Erjavec  Janez, Sela  14,  kmetje. 

Na podlagi sklepa zadruge z dne 
dne 1. III. 1053 se je spojila s to 
zadrugo Kmetijska zadruga v Pod- 
bosti. 

Novo mesto, 26. junija  1953. 
Zadr • 1/10 6205 

505. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Bland. 
Na občnem zboru 6. IV. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila, po ka- 
terih zadruga odslej deluje, članski 
delež znaša 500 din. Vsak 'lian jam- 
či za obveznosti zadruge z lOkrat- 
nim zneskom vpisanega deleža. 
Upravni odbor sestavlja 7 do 15 
članov. 

Izbrišejo se Mirt Rudolf, Stopar 
Jože, Bratec Jurij, Čuk Fani, Gori- 
šek Cilka in vpišejo novi izvoljeni 
člani odbora: • 

Lazarini Ivanka, učiteljica, Bian- 
ca 38, Vidrih Ivan, mlinar, Bianca 
5, Seničar Ivan, Rožno 45, Jeras 
Franc, Arto 11, žibert Franc, Po- 
klek 11. 

Xovo mesto, 30. junija 1953. 
Zadr III 128/2 6321 

Trgovinski register 
1953, št. •    816/1-53 v likvidacijo 
Priglasitveni rok: 30 dni od te ob- 
jave. 

Okrožna sodiSEa razglaSaJoi 

Vpisi 
511. 

Besedilo: Nakup in prodaja sadja 
In zelenjave, Turk Marija. 

Imetnik: Turk Marija, ••• 151. 
Obratni predmet: Nakup In pro- 

daja sadja in zelenjave. 
Gorica, 18. junija 1953. 

Zt 14/53-3 6045 

506. 
Izbri 8 I 

„.Besedilo:  čebelarska zadruga za 
^vensko Primorje z o. j. v Ajdov- 

. Zaradi 
(skl, Prenehanja     poslovanja 
đn« ?• 1?T

rTednsea občnega  zbora  z 
kv?d"\IIL 1951' da "zadruga U- iira). 

50?. 

Gorica, 16. junija 1953. 
Zadr fW: Ì711-14 6037 

Besedilo: Delavsko nameščenska 
potrošniška zadruga z o. j. v Mirnu. 

zaradi končane likvidacije. 
Gorica, 23. junija 1953. 

Zadr VI/45-5 6182 
608. 

Eesedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga >1. maje v Črnučah. 

Zaradi končane likvidacije. 
Ljubljana, 16. maja 1953. 

Zadr VII 33/4 5264 
509. 

Besedilo: Gradbeno podjetje OZZ, 
Ljutomer. 

Zaradi združitve z Gradbenim 
mizarskim podjetjem »Tempo«, Lju- 
tomer. 

Maribor, 19. junija 1953. 
Zadr VI 117 6112 

510. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Pođhostl. 
Ker se je na podlagi sklepov obeh 

zadrug z dne 1. III. 1953 združila s 
Kmetijsko zadrugo z o. j„ Toplice. 

Novo mesto, 26. junija  1953. 
Zadr III 1/10 6250a 

Št. 346/53 6154 
Objava 

Zaradi neurejenega članstva KZ 
Postojna in s tem v zvezi enotnih 
deležev članov, ki so posledica ve- 
likega gibanja prebivalstva zlasti 
administrativnega in upravnega 
osebja raznih uradov in ustanov 
med decentralizacijo državne upra- 
vo v zadnjih letih, je občni zbor 
KZ Postojna 29. III. 1953 sklenil, da 
vsi člani KZ kot predhodniki Okraj- 
ne zadruge in Potrošniške zadruge, 
ki jim je bil ob likvidaciji teh pre- 
nesen delež na KZ Postojna, uredijo 
svoj delež v višini 500 din z lOkrat- 
nim jamstvom do konca leta 1953 
ali pa dvignejo vloženi delež na 
upravi Kmetijske zadruge Postojna, 
ki jih bo potem črtala iz seznama 
članstva, člane, ki ne bodo uredili 
svojega deleža do omenjenega dne, 
jih bo KZ po preteku tekočega leta 
črtala iz seznama članstva, njihove 
deleže pa prenesla v dobroimetje 
KZ. 

Kmetijska zadruga z o. j., 
Postojna 

Poziv upnikom in dolžnikom 
aaj   •   damm   roka   priglasijo   terjatve 
oziroma  poravnajo  »vojc obveznortl  do 
podjetij    «    likvidaciji,    «leer    •»    bodo 

dolgovi «odno Izterjali. 
6010 

Čevljarska delavnica KLO Go- 
milsko je po sklepu seje obč. LO 
5. XII. 1952 prešla z odločbo z dne 
15. VI. 1953 v likvidacijo. Priglasi- 
tveni rok: 30 dni po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 
Št.  272/2-1953 6009 

Krojaštvo KLO Gomilsko je po 
sklepu seje Obč. LO z dne 5. de- 
cembra 1952 prešlo z odločbo z dne 
15.- VI. 1953 v likvidacijo. Prigla- 
sitveni rok: 30 dni po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 

2472 
Kmetijska    delovna    zadruga    v 

Ljutomeru   je   prešla   na   podlagi 
sklepa občnega zbora 14. II. 1933, in 
odločbe OLO Ljutomer z dne 21. II. 

ob« 

Kmetijska delovna zadruga 
v Ljutomeru v likvidaciji 

6293 
Vinarska zadruga z o. j. v Ormo- 

žu je prešla v likvidacijo. Prigla- 
sitveni rok: en mesec od te objave* 

Likvidacijska komisij« 
6257 

Uprava gostinskih podjetij Preva- 
Ije je prešla z 'dnem 1. januarja 
1953    v    likvidacijo.    Priglasitveni 
rok: do 51. julija 1953. 

Likvidatorji 
6335 

Kmetijska zadruga Sora je prešla 
v likvidacijo. Priglasitveni rok: tri 
mesece od te objave. 

KZ Sora v likvidaciji 

(zgubljene listine 
preklicnjejo 

Adamič Stanko, Maribor, Počeho- 
va, šentiljska 21, šofersko knjižico 
št. 781, izdano  v  Mariboru 22.  XI. 
1952. 6516 

Ams   Marija,   pletilja,   »Tempo«, 
Ljutomer, osebno izkaznico, reg. št. 
17615, ser. št. F-0241926. 6498 

Antlej Slavko, Grobelno, Bodrii- 
na vas 9, vojaško knjižico, P U 
0001/M,  št. 8653. 6669 

Avsenik Majda, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico reg. št. 9266-50, izdano 
v Ljubljani. 6352 

Babnik Vita, Ljubljana, Cankar- 
jeva 9, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 2036/50, ser. št. F-0024346, in 
izkaznico za letni dopust na Želez- 
nici, obr. P/30 št. 15078 ter za hčer- 
ko Joža, št. 899002, Izdano za leto 
1953. 6553 

Beltram Izabela por. Kranjc, Vo- 
grsko 37, Volčja draga, osebno iz- 
kaznico. 6479 

Benediči'5 Janja, Ljubljana, Kro- 
jaška 2, osebno izkaznico, reg. štev. 
78952/51, ser. št. F-0101262, izdano v 
Ljubljani. 6439 

Benko Štefan, Ljubljana, Masary- 
kova 15, osebno izkaznico, reg. št. 
12545, ser. št. 0094105, izdano v Mur- 
ski Soboti. 6394 

Bezenšek Jožica, Celje, Teharska 
2, osebno Izkaznico, reg. št. 12490, 
ser. št. 0602623. 6670 

Bistrovič Ljuba, Maribor, Parti- 
zanska 77, osebno izkaznico, reg. št. 
31309, ser. št. 0033447, iadano v Ma- 
riboru. 6530 

Bitenc Nikokja roj. Haoe, Ljub- 
ljana, osebno izkaznico, reit, itevü- 
ka 43849/51, ser. št. F-006et59, izda- 
no v Ljubljani. 6554 

Bradaška Marija, Kranj, Koroška 
27, osebno izkaznico, reg. It. 7417, 
ser. št. 0183727. .    .6596 
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Brezovšek Danica, Sv. Jedert, Ce- Fuchs Marija, Maribor, Tomšičev Jordan Boris,   Polje 105,   zdaj v, 
Ije ok., osebno izkaznico, reg. štev. drevored 9,  osebno  Izkaznico,  reg. Lescah 50, osebno izkaznico, reg. St. 
19092, ser. št. 0654605.                6639 št. 24813, ser. št. 0163932, izdano od 43899,  ser. številka 0066209, izdano 

Brumec Anton, Maribor, Pivkova OLO Maribor okolica.                6542 v Ljubljani.                                  6410 
5, preklic v izgubljeni osebni izkaz- Gajser Leopold, roj.  10. X.  1927, Juričič  Ivan,   Ljubljana,   osebno 
niči, reg. št. 36169, ser. št. 0026681, Skrblje   7,   p.    Majšperk,   osebno izkaznico, reg. št. 87909/51, izdano v 
izdani v Mariboru, objavljen v Ur. izkaznico Št. 41831, izdano v Ptuju Ljubljani.                                      6484 
listu LRS, ker se jo našla.       6540 in    knjižico    za   kolo,   št.   okvira Jurjevčič  Franc,   Vrhnika.  Sušni- 

Car Regina, Poznanovci 16, p. Bo-» 1349997. 6260 kova 6, osebno izkaznico, reg. šte- 
'donci,  osebno  izkaznico,  reg.  štev. Germek   Amalija,  Stara  vas  121, vilka 39350,- ser. št. F-0147560, izda- 
46165, ser. št. 0127875.                 6430 p. Videm ob Savi, osebno izkaznico, no od OLO Ljubljana okolica.   6466 

Celcer Jože, Invalidski dom, Ljub- reg.   številka    19398,    ser.   številka Justinek Jože, Zg. Bistrica 140 pri 
Jjana, Vilharjeva 33, izplačilno in- 0397708.                                          6459 glov. Bistrici, osebno izkaznico, reg. 
•validsko   knjižico,' izdano   v  Ljub- Golob Alojz, Makole pri Slov. Bi- številka 29077, ser. številka 0780927, 
ljani.                                              6418 strici, pomočniško spričevalo stroj- izdano v Poljčanah, in knjižico za 

Cernatič Evgen, Postojna, Jenko- no-ključavni'čarske    stroke,    izdano motorno kolo št. 6017.                6550 
Ta 7, osebno izkaznico, reg. številka od Tovarne avtomobilov >ŠUK< ju- Kamrath Toîefa  roi  Hladan  Sto- 
15972, ser. št. F-0626282.              6458 nija 1948 v Mariboru.                  6526 *,>. ? ? »7,tf£n»     fii«« ',11 

Cestnik   Marija.   Maribor,  Tezno. Gumzej Jožefa, Zg. Duplek 28 pri »" |t 
L£fta' «    s?F••• 

Ptujska 97, osebno  izkaznico,   reg. Mariboru,    osebno    izkaznico,    reg. i,£„o _ LifiHäni                       •9 
It 981,    ser. št. 0242993.    izdano v številka  22781   ser.   številka  22363 •££/jXa

a&je, Dečkova 18. 
PnJU-, i     v • ••            -M     ,6 Zdan° 7    *?•    T/    ,_       n 

oseb"° izkaznico, reg. št. 13918, ser! 
Contala   Kristina    roj.   Mencigar, Heričko  Filip, Maribor, Partizan- jt   0604224.                                    6646 

Pertoča 30, p   Rogašovci, osebno iz- ska 67a, osebno izkaznico, reg. šte- Kislih  Nina,  Maribor,  Marmonto- 
«Ä?* reS"                ' Ser'        J%k TlUca ^- ?,er- številka °°22042' lz- « 8, osebno izkaznico, reg. številka 07? • i ;   *   *    • •      r. u           u       l daÄ? T M«iboru.                         6524 40348, ser. št. 0038094, izdano v Ma- 

Cvikl  Antonija,  Dobrna,   Hramš Hladin   Neža,   Svetina,   p.   štore, riboru                                            6334 
27, osebno izkaznico, reg. št. 35518, osebno izkaznico, reg. št. 11864, ser. r-^^tijcVn   j„i„rl„   ,,•,.,„••    •"• ser.  št. 0662028.                             6671 gt. 0685682.                                      6641 KmetlJska  delovna   zadruga,   Ko- 

čad Ferdinand, Gradiš IMM, Rav- Hober Jože,  Breznica 25,  Preva- "^1^etn° .••,£1••• &Jft 
ne na Koroškem, osebno izkaznico, nc,    roj. 1. V. 1928,   vojaško knji- mog"Tr?VS'A'T?vLr         S,"293Vm 
reg. številka 47592, ser. številka G- 4•                                                   6160 dano od 0L0 LJublJana okoL    6440 
0045040.                                          63S5 Holderman Justina, Maribor, Stu- . Khez Stane,  Žabjek 28, Trbovlje 

čeme Izidor, Celje, Večna pot 1. dencir  Limbuška   14, osebno  izkaz- L osebno izkaznico, reg. štev. 7816, 
osebno izkaznico, reg. št. 10066, ser. nico   reg. gt. 46827, ser. št. 0039549, se£ «• °.721i?6-,       tr,                 

5955 

it. 0601252.                                    6672 izdano v Mariboru.                     6529 Kodrnja Slavko,  Klanjec, osebno 
Demšar Janez, Ljubljana, osebno Horvatec Marjan, Smolnik  p. Ru- izkaznico, reg. št. 1317, ser. številka 

izkaznico,  reg.  št. 996S2/51.  ser.  št. ge,  osebno   izkaznico,   reg.  številka 2337227.                                            6643 
F-0121992,    in    šofersko" amatersko %245,  ser.  številka 0118555, izdano . K-okotec Dragi, Loke 198, Trbov- 
knjižico III. razreda za motorno ko- v Ljubljani.                                  6522 *Je, osebno izkaznico, reg. št. 6319, 
Jo 500 ccm, izdano v Kranju.     6464 H„ei„,i. T»«,;;»   T î„kiîor.»   Hoc ser. št. 0719729.                             6261 

Dime  Emilija,  Velika  vis 7. Le- .}e
H°stflk••• üka nS      êe   št ••• Ma4an' CelJe> Prešernova skuvec pri Krškem, osebno izkazni- ^•   «Ç unnico, ^regjt. 12        b      , ka     C0( re     |t   55665 

co številka 12J99, izdano v  Novem Ljubljani.                                      6483 Korošec    Rozahja    roj.    Mavric, 
mPS'V-          .      . .     ~      .     è?.17 Irsolič Stana   Poderad   •••••• iz- GresovŠčak 5, Ljutomer, osebno iz- 

Dobrotinek   Alojz   Vojnik   Glo- ••••• kaznico št. 0229252.                      6340 
bofje 4, osebno izkaznico,  reg.  št žakUr Post*jna.                            6597 Korošec stank0( Slov. Bistrica 68> 

nnii^Il   •   *fn   ••1!.    P,.irn«, Jaeer Iva, Zagorje ob Savi, oseb- osebno izkaznico, reg. št. 31812, ser. 
11   «S   ,-••>•      ;  «  Ä no izkaznico, reg. št. 14885. ser. št. številka   0167562/   izdano    v    Polj- 11. osebno izkaznico, reg. št. 13709, F.0728193i                                       6161 čanah.                                            6531 

Uraksh»   Helena   Rošooh   61   pri Jakin Ivan, Nova Gorica, Pristava . Korpar  Franc,   Ptuj,   Volkmajer- 
ura^sier   neiena   uospon   Ol   pri J osej,no izkaznico   ree   št   12112 Je*a   4.   osebno   izkazneo,   reg.   št. Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. «=o, oseono izjsaznico, reg. si. ••, J           >           ••.•.•                    AIOO 

27561, ser.  št. G-0173080, izdano od ser   št. 0325920.                              6338 ^7?- ««• «. 0243391.                   6383 
OLO Maribor okolica.      •         6535 Jakopec Suzana, Voličina pri Le- Kos Franc, Maribor, Delavska 67, 

Falež Simon   Orehova vas 42 pri nartu, osebno izkaznico, reg. števil- osebno   izkaznico,   reg.   št.   40635, 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. ka 18939, ser. št. F-0586617, izdano od ser.    številka    0038381,    izdano    v 
1503, ser. št. 0578413, izdano od OLO OL0 Maribor okolica.                6545 Mariboru.                                       6525 
Maribor okolica.                          6517 Jane  Terezija,  Žalec,   Vrbje   36, Kosmač Venčeslav, Ljubljana, Je- 

Ferš Alojz, Maribor, Radvanjska osebno izkaznico, reg. št. 17174, ser. žica 23, oficirsko  vojaško  knjižico 
48, evid. tablico za motor št. 5765, št. 0646086.                                    6674 rezervnega oficirja, ser. PU-0001-P, 
znamke »DKW, št. motorja 148041, Janžekovič   Viktor,   Maribor,   Po- št. 7363.                                         6395 
izdano v Mariboru 17. X. 1952.   6533 brežje Jurančičeva 9, osebno izkaz- Košič Marija, Hrastnik 53, osebno 

Ficko  Elza,  Maribor,    Vetrinjska nico, reg. št. 14787, ser. št. 0005796, izkaznico     št.     25709,     izdano     v 
22, osebno izkaznico,  reg. št. 3921, izdano v Mariboru.                     6546 Trbovljah.                                     6503 
ser.   Št.   0002438,   izdano   v   Mari- Jazbec Frančiška, Medvode, oseb- ser.  št.  0693009.                           6676 
boru.                                              6539 no izkaznico, reg. št. 40150, ser. št. Kovačič   Siva,   Celje,   Zagrad   1, 

Filipih Marija,  Vnanje gorice 46, F-0130460, izdano od OLO Ljublja- osebno izkaznico, reg. št. 18076, ser. 
osebno izkaznico, reg. št. 18597, ser. na okolica.                                    6465 št. 0608377.                                    6677 
številka F-0140907, izdano od OLO Jehard   Antonija,    Celje,   osebno Koželj Marija, Žalec  134, osebno 
Ljubljana okolica.                       6482 izkaznico,  reg.  št.  12025,  ser. štev. izkaznico;  reg. št.  53465,  ser.  štev. 
.   Flis  Janez,  Št.  Rupert  91,  Celje 0600158.           .                              6675 0653975.                                          6645 
ok., osejjno izkaznico, reg. št. 15030, Jelen Avgust, Polzela, Ločica 23, Kozina Ivanka, žurkov dol 2, p. 
ser. št. 0638941.                             6640 osebno Izkaznico, reg. št. 30243, ser. Sevnica, osebno  izkaznico,   reg.  št. 

Frajtag Ljudmila, Celje, Zg.Hudi- št. 0643753.                                    6642 41383, ser. št. F-0385693.              6354 
nja 7,  osebno   izkaznico,   reg.   št. Jenžovnik  Jože, Celje,   Maribor- Kretič Vilko, Stari trg 3, Slovenj 
16319,  ser.  št. 0606623,  knjižico  za ska 114, vozniško dovoljenje št. 695 Gradec, osebno izkaznico, ser. štev. 
kolo in sindikalno loijižieo, .    6698, in prometno dovoljenje št. 4751.6697 30858, ser. it. 0373548,               6412 
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Kristl Slavko,  Maribor, Meljska 70, ser.  št.  F-OOS2173,   izdano   v  Ljub- Pilih Rozall ja, Celje, Cesta na Do- 
osebno izkaznico, reg. št. 46342, ser. ljani.                                              6593 bravo 17, osebno izkaznico, reg. št. 
št. 0039064, izdano v Mariboru.      6547 Mozetič   Ivan,   roj.   20.   IX.   1922, 794, ser. št. 0392341.                      6658 

Krumpak Bogomila, Rogaška Sla- Renče pri Gorici, potrdilo o stalni *  Pobežin Janez, Celje, Cerovec23, 
tina,  Tržišče  55,  osebno  izkaznico, nesposobnosti za službo v JLA, Iz- osebno izkaznico, reg. št. 13329, ser. 
reg. št. 9221, ser. št. 0779170.    6647 dano od  vojaške zdravniške komi- št. 0765289.                                     6650 

Kržišnik Marija,- Ljubljana, Rud- sije pri IV. armadi- 1. 1949.       6555 Poljak    Drago,    Maribor,    Dom 
nik 85, osebno izkaznico, reg. štev. Novak Anton, Šoštanj, osebno iz- »IKS«,   Strosmayerjeva  15,   osebno 
27023/51,   ser.   št.   F-0049333,   izdano kaznico, reg. št. 47667, ser. številka izkaznico,   reg.  št. 52681,  ser.  štev. 
v Ljubljani.                                    6396 0657759.                                            6648 0053601, izdano v Mariboru.       6521 

Kuhar Leopold,    Krivčevo    6. p. Novak Ivan, Maribor, Heroja Bra- Popovič Janko, Hrast 27, p. Suhor, 
Stahovica, osebno izkaznico, reg. št. čiča  6, osebno   izkaznico,   reg.  št. osebno izkaznico, reg. št. 2070, ser. 
9223, ser. št. 0455533. izdano od OLO 3704, ser. št. 0001807, izdano v Ma- št. 04853S0.                                      6092 
Ljubljana okolica.                       6485 riboru, in izkaznico za znižano voz- Potočnik   Franc,   Prebold,  Kaplja 

Kukman Bronislava, Maribor, Vr- njo  na   železnici  Maribor—Bistrica vas 25, osebno izkaznico, reg. štev. 
banska 19,    osebno izkaznico,    reg. pri Limbušu za leto 1953.           6551 24201, ser. št. 0673619.                 6683 
številka 29518. ser. številka 0022677, Novak  Jožica.  Ljubljana,  osebno Povše Adolf, Tenetiše 5, p. Golnik, 
izdano v Mariboru.                      6548 izkaznico,  reg.  št. 95888/51,  ser  št. osebno izkaznico, reg. št. 6870, s$t, 

Kumer  Ana   Celje, Pe-čovnik  10, F-0118198, Izdano v Ljubljani.   6556 št. F-0165176; izdano od OLO Ljub- 
preklic o izgubljeni osebni izkazni- Nnsdorfer Marija, Željne pri Ko- ljana okolica.                               6422 
cl,   reg.   št.  6061,   ser.   št.  05955190, čevju,  osebno  izkaznico,  reg.  štev. Prevalnik  Ivan,  Mežica 47, oseb- 
objavljen v  Ur. listu  LRS, ker se 6721,  ser. št. 0553031  in osebno iz- no izkaznico, reg. št. 31927, ser. št. 
je našla.                                       6644 kaznico,  reg.  št.  14910,  ser št. OT 0374637.                                          6415 

Kušljan Vid, Ljubljana, Igriška 3, 61220 na ime Nusdorfer Lado.   6145 Pulko   Emilija,   Celje,  Razlagova 
prometno   knjižico  za  motor,   kolo Ocvirk Franc, Teharje, osebno Iz- 5, osebno izkaznico,  reg. št.  10333, 
it. 15248, izdano v Ljubljani.     6397 kaznico, reg. št. 8503, ser. številka ser. št. 0601519.                             6681' 

Lazar   Franjo,   Ljubljana,   Sveto- 0671318.                                          6649 Radovič Majda, Maribor, Vatova 5, 
savska 12, osebno izkaznico, reg. št. Ogrin Valentin, Medno 7, osebno osebno izkaznico, reg. št. 561, ser« 
7644/50,    ser. št. F-0029954,   in uni- Izkaznico, reg. št., 23541/51, ser. št. št. 39/51  F-0078440,  Izdano v Ljub- 
verzitetno     izkaznico,     izdano     v F-0128151, izdano v Ljubljani.   6399 ljani.                                           6543 
Ljubljani.                                    6420 Okrajna   gasilska   zveza,   Kranj, Razpotnik Ludvik-Adolf, Sava pri 

Lesnika Pavla,   Loka pri Zusmu prometno   knjižico za   avto   >Fiat- Litiji, osebno izkaznico, reg. št. 7612, 
72, osebno izkaznico, reg. št. 5191, Baiila«, reg. št. 3046, izdano v Ra- ser. St. F-0165916,   izdano od OLO 
ser.  št. 0660504.                           6678 dovljici,  s  podaljšano  veljavnostjo Ljubljana okolica.                       6443 

Lindič Karel, Ljubljana, Borštni- na OLO Kranj okolica.             6487 Rebec Ivan, Ilirska Bistrica 210, 
kov trg 1, vojaško knjižico, izdano Orešnik  Marinka,  Celje,   osebno osebno izkaznico, reg. št. 8614, ser. 
«d voj. odseka Novo mesto.      6441 izkaznico, reg. št. 30504, ser. štev. št. F-0355924,   izdano • Ilirski  Bi- 

Lipovšek   Ivanka,   Celje,   Krožna 0644014. .                                       6680 strici. .                                           6507, 
P°t   10,  osebno   izkaznico,   reg.   št. Orožen-Adamič dr. Zdenka, Ljub- Repovž Marija, Celje, Zavodna 3, 
10f7,  ser. št. 0590727.                 6679 ljana,  Staretova  16,   osebno  izkaz- osebno izkaznico, reg. št. 3767, ser. 

Lopert   Avgust,   Ljubljana,   Pod- nlco,   reg.  št.  69885/51,   ser.  št.  F- št. 0592172.                                    6686 
gora 32, osebno izkaznico, reg.  št. 0092195, izdano v Ljubljani in sin- Rifelj   Karel,   Šoštanj,    prometno 
~f*42, in «delovno knjižico, izdano v dikalno  knjižico  št.  114134,  Izdano knjižico   S-5104  za  motor,   3810585 
Murski Soboti.                              6421 od  sindikalne podružnice  št. 20 v HA, št. šasije 3858898.                6656 

Lprber Jožef, Voličina 57 v Slov. Ljubljani.                                      6468 Rihtar  Antonija,  Celje,  Maribor- 
f°"cah,  osebno  izkaznicoi  reg.  št. Paternes Ivan, rudar, Pes je 11, p. ska 64, osebno Izkaznico, reg. štev. 
rYTrK„ser- št- 0577151,    izdano od Velenje,  osebno  Izkaznico,  reg.  št. 9582, ser, št. 0600768.                   6684 

M* ^«••• okolica.                6537 29796, ser. št. 0368506.                 6146 Rihtar   Jakob,   Celje,   Lava   18, 
Maček ••••••••, Ljubljana, oseb- Paulič   Franjo,   Maribor,   Gospo- osebno izkaznico, reg. št. 3064. ser. 

no izkaznico, reg. št. 60814   ser. št. svetska   19,  osebno  izkaznico,   reg. št. 5097398.                                    6685 
* -0083124, izdano v Ljubljani.   6442 št. 41079, ser. št. 0041281, izdano v Rismal  Alenka,   Ljubljana,   Can- 

Markež    Ivanka,    Podvincl    110, Mariboru.                                _   6532 carjeva 4,  svojo  legitimacijo last- 
rtuj, osebno izkaznico, reg. št. 8946, Paulin Frančiška, Celje,  Košnica nika tek.  računa  (delavcev  in na- 
ser.  št. 0251259.                           5899 18, osebno Izkaznico, reg. št. 13558, meščencev)   pri    Mestni   hranilnici 

Markovič Rudolf, Ljubljana, Trg ser. ät. 0603864.                             6682 ljubljanski, št. 0223 in čeka Mestne 
revolucije  6,    sindikalno  izkaznico Perkovič   Jožef,   Rogaška  Slatina hranilnice    ljubljanske    na    račun 
št.  102270,  izdano od ESZDIN  tek- 83, osebno izkaznico, reg. št. 8613, 0223, serija E št. 000513 in 000314, 
stilne in oblačilne stroke Slovenije ser. št. 0778572.                            6653 ter mesečno vozovnico ECŽ za avto- 
y Ljubljani leta 1948.                6467 Pestotnik Antonija, delavka pod- busno vožnjo  na  progi  Ljubljana- 

Mešiček  Ljudmila,  Celje,  Ašker- jetja »Kamnik« v Kamniku, tovar- Polje.                                             6557 
čeva 2, osebno izkaznico, reg. štev. niško izkaznico št. L-319, izdano od Robič Karel,  Celje, Tomšičev trg 
6157, ser. št. 0596386 in člansko iz- tega podjetja.                         ,    6123 7, osebno izkaznico,  reg. št. 16718, 
kaznico Društva upokojencev, štev. Petan  Anton, Senovo, osebno iz- ser. št. 0607323.                            6634 
32338.                                             6696 kaznico, reg. štev. 47684, ser. štev. Rotvajn" Ivan,   Maribor,   Tezno, 

Milač Anica, Ljubljana, osebno iz- 0391994.                                          6414 Štrekljeva 24, osebno izkaenico, reg. 
kaznico,     reg.     številka     13061/51, Petrovec   Marija,    Drž.   posestvo št. 4542,  ser.  št. 0591972, izdano v 
ser.   številka   F-0065361,   izdano   v Snežnik, p. Kočevska Reka, osebno Celju.                                          6544 
Ljubljani.                                    6398 izkaznico, reg. št. 8066/50, ser.  št. Rode Olga-Neža, Celje, Marihor- 

Mišmaš Videk, Trbovlje, Tovarna F-O03O376.                                    6265 ska 21, osebno izkaznico   reg. štev 
»Miha   Marinko«,  osebno   Izkaznico Pflancer   Pavel,   Maribor,  Tabor- 4935,  ser. št. 0593663.                 6655 
št. 5444.                                       6221 ska 2, osebno izkaznico, reg. štev. Saks Vladimir, Ljubljana   Miklo- 

Močnik Jožef, Sora 5, Medvode, 50766, ser. št. 00512%, izdano v Ma- šičeva 14, knjižico o predvojaškt 
osebno izkaznico, reg. št. 34080, ser. riboru. 6536 vzgoji, izdano od voj. odseka Ljub- 
ši. F-0214990, izdano od OLO Ljub- Piber Rozika; Bled, Želeče 73, sin- ljana. 6469 
ljana okolica In knjižico za kolo dikalno Izkaznico. 6390 Senekovič Marija, Sp. Duplck 45 
znamke »Torpedo«.                      6486 .Piki Silva, Žalec 162, osebno  iz- pri Mariboru, osebno izkaznico, reg. 

Movrin Anton, Ljubljana, Goriška kaznico, reg. št. 33700, ser. številka št. 5714, ser. št. 0579924   izdano od 
3, osebno izkaznico, reg. ät. 59S63, 0654210,                                       6651 OLO Maribor okolica,    '           651$ 
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Seručar Franjo, Šentjur 84 pri 
Celju, osebno izkaznico, reg. štev. 
58292. ser. št. 0675802. 6658 

Sirnik Frančiška, Gunclje, Šentvid 
nad Ljubljano, osebno izkaznico, 
reg. št. 93497/51. ser. št. F-0115S07, 
izdano v Ljubljani. 6470 

Skale Angela, Celje, Tremerje 17, 
osebno izkaznico, reg. št 15547, ser. 
št. 0605853. 6657 

Skladišče za oskrbovanje  reprez. 
Îiotreb Izvršnega sveta LÎIS, Ljub- 
jana, čeke Mestne hranilnice, Ljub- 

ljana na naslov Dermastja Mara, In 
sicer: št. ček. knjižice .0087: št. če- 
kov: B 009832 za 5.000 din; B 009833 
za 5.000 din; B 009834 za 5.000 din; 
B 009835 za 5.000 din in B 009836 
za 930 din, v skupni vrednosti 
20.950 din. 6558 

Slaček Pavla, roj. Njivar, Coge- 
tinci 23, p. Cerkvenjak osebno iz- 
kaznico, reg. št. 13992••, izdano v 
Radgoni. 6163 

Slovnik Milan, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. Št. 53242/51, ser. št. 
F-0075552, Izdano v Ljubljani.   6488 

Smrdeli Alojz, Trnje 25, p. Pivka, 
osebno izkaznico, reg. št. 21859, ser. 
št. 0632169. 6435 

Smrkolj Anton, Ljubljana, Viška 
25, evid. tablico za avtomobil, znam- 
ke »BMW<, št. S-1383. 6423 

SSP Tehnika, Ljubljana evid. ta- 
blico poltovornega avtomobila znam- 
ke »Fiat«, št. S-753. 6401 

Stepančič Ida, Vojnik 4, osebno 
izkaznico, reg. št. 45608, ser. štov. 
0648419. 6687 

Strojnik Eia roj. Kastelic, Ljub- 
ljana, osebno izkaznico, reg. štev. 
73755/51, ser. št. F-0096065, izdano v 
Ljubljani. 6489 

Stromeier Božena, Maribor. Pl- 
puševa 19, osebno izkaznico, reg. št. 
61 za inozemce, št. 009511, Izdano v 
Mariboru. 6527 

Struna Frančiška, Male Reberce 3, 
p. Zagradec, osebno izkaznico, ser. 
št. 0012097. 6473 

Sušek Marija omož. škerget, Ma- 
Tlbor, Krekova 8, osebno izkaznico, 
reg. št. 2572, ser. št. 14884, izdano v 
Mariboru. 6519 

šau Veronika rojena Oblak, Kor- 
tina 87, p. Gračišče-Sočerga, osebno 
izkaznico, reg. št. 12254, ser. štev. 
212965, izdano v Sežani. 6509 

*.2ntjurc Bruno, Brnica 85, Dol 
pri Hrastniku, osebno izkaznico št. 
28937, izdano v Trbovljah. 6504 

škerget Leopold, Maribor, Kre- 
kova 8, osebno Izkaznico, reg. št. 
29475, ser. št. 0192288, izdano od 
OLO Maribor okolica. 6518 

škulj Alojzija-Marija, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 57379/51, 
ser. št. F-0079689, Izdano v Ljub- 
ljani. 6400 

šmajs Fianc, Polzela 135, osebno 
izkaznico, reg. št. 30895, ser. štev. 
0646405. 6660 

šmon Danica, Celje, Zagrad 97, 
osebno izkaznico, reg. št. 13258, ser. 
št. 0603564. 6689 

Sodi Dragica roj. Kosi, Križevci 
4 pri Ljutomeru, osebno izkaznico, 
reg. št. 6742, ser. št. 0231052.     6508 

Stamol Ivana, Celje, Miklaväki 
hrib 5, osebno izkaznico, reg. štev. 
17644,  ser.  št.  0607748. 6659 

Štrajhar Franc, Sv. Jur ob Tabo- 
ru, Kaplja 23, osebno izkaznico, reg. 
št. 10294, ser. št. 0679109. 6688 

Štefanič Štefka, Maribor, Melje, 
Kraljeviča Marka 19, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 47263, ser. št. 0042517, 
izdano v Mariboru. 6520 

Štelcar Ferdinand, Maribor, Ulica 
talcev 25, osebno izkaznico, reg. št. 
7430, ser. št. 0003640, izdano v Ma- 
riboru. 6512 

štrosar Ana por. Makuc, Trnovo 
pri Gorici, osebno izkaznico, reg. 
št. 106S6, ser. Št. 321233. 6207 

Šuštar Stanislava, Kamnik, Za- 
price, osebno izkaznico št. 40118, 
izdano v Zagrebu. k št. 9911/52 

Tanšek Jože, Vojnik 43, osebno 
izkaznico, reg. št. 45509, ser. štev. 
0648320. 6662 

Tičar Alojzija, Ljubljana, osebno 
Izkaznico, reg. št. 65830/51, ser. št. 
F-0088140 in sindikalno knjižico, iz- 
dano v Ljubljani. 6471 

Tičar Marija, Kamnik, Zaprice 1, 
osebno Izkaznico št. 2181, izdano v 
Kamniku 28. III. 1951. 6222 

»Titan, Kamnik<, Kamnik, dovo- 
ljenje za prevoz potnikov s tovor- 
nim avtomobilom znamke >Tam- 
Pionir«, reg. št. 2008, relacija Pe- 
rovo-Tuhinj. Prevoz opravlja šofer 
I. razreda šubelj Mirko. 6472 

Tomšič Franc, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 93550/51, ser. št. 
F-0115869, izdano v Ljubljani.   6424 

Tratnik Jože, Celje, Zadobrava 
79, osebno izkaznico, reg. Št. 14649, 
ser. št. 0604955. 6690 

Trgovsko podjetje >Žito<, poslo- 
valnica v Mariboru, prometno knji- 
žico za tovorni avtomobil znamke 
>Mercedes<, št. S-5763, št. knjižice 
944, izdano v Mariboru, 6514 

Turnšek Franc, Celje, Dečkova 
50, osebno Izkaznico, reg. št. 17484, 
ser. št. 0607588. 6691 

Turnšek Marija, Celje, Svatina 14, 
osebno izkaznico, reg. št. 12176, ser. 
št. 0683994. 6661 

Turzanski Milena, Ljubljana, pro- 
metno knjižico za osebni avtomobil, 
evid. št. S-468. 6402 

Ulčar Kristina, Maribor, Stolna 1, 
osebno izkaznico, reg. št. 4383, ser. 
št. 0001426, izdano v Mariboru.   6541 

Urbanček Otmar, Dramlje, Sve- 
telko 5, preklic o izgubljeni osebni 
izkaznici, reg. št. 5*825, ser. štev. 
0681943, objavljen v Ur. listu LRS, 
ker se je našla. 6663 

Ušaj Viktorija, Osek 31, p. Sem- 
pas, zdaj v Novi Gorici, osenno iz- 
kaznico, reg. št. 45852, ser. štev. 
033979. •       6416 
' Valant Marta, Celje, Zavodna 26, 
osebno izkaznico, reg. Št. 7780, ser. 
št. 0596967. 6665 

Vari Barbara, Ljubljana, Koblar- 
jeva 11, osebno izkaznico, reg. št. 
57492/51, izdano v Ljubljani.     6425 

Vatovec Marija, Celje, Medlogl8, 
osebno izkaznico, reg. št. 5834, ser. 
št. 0595958. 6667 

Verbovšek Vlado, Ljubljana, Ve- 
likovška 4, potni Ust za v Italijo, 
št. 024936, izdan 22. II. 1949 od NU 
Ljubljana, 1675/1-49. 6634 

Videnšek Andrej, Šmartno v Rož- 
ni dolini 12, osebno izkaznico, reg. 
št. 53356, ser. št. 0681474. 6664 

Vidmar Cecilija, Celje, Ljubljan- 
ska 36, osebno izkaznico, reg. štev. 
1025, ser. št. 0590565. 6692 

Vrtačnik Kari, Jesenice, Gospo- 
svetska 44, osebno izkaznico, reg. 
št. 7890. 6560 

Volferl Marija, Celje, Lisce 23, 
osebno izkaznico, reg. št. 27772, ser. 
št. 0685142. 6666 

Zabret Apolonija, Britof 26, p. 
Kranj, osebno izkaznico št. 6274, iz- 
dano od OLO Kranj. 6343 

Zaletel Katarina, Hruševlje 7, Do- 
brovo pri Gorici, osebno izkaznico, 
reg. št. 1494, ser. št. 0291486.     6125 

Založnik Berta, Slov. Konjice 23, 
osebno izkaznico, reg. št. 21488, ser. 
št. 0791348. 6668 

Zelene Leopold, Maribor, Valva- 
zorjeva 44, osebno izkaznico, reg. 
št. 20670, ser. št. 13996, izdano v Ma- 
riboru. 6523 

Zeliî Josip, Laško 136, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 26439, ser. številka 
0680860. 6693 

Zufič Marija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 90485/51, izdano v 
Ljubljani. 6559 

Zupančič Alojz, Mali Obrez 12, 
p. Dobova, osebno izkaznico, reg. 
It. 3192, ser. št. 0368502. 6438 

Zupančič Pavla, Celje. Muzejski 
trg 4, osebno izkaznico, reg. štev. 
15928, ser. št. 0606094. 6694 

žel Viljem, Zg. Radvanje pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. štev. 
50940, ser. št. 0051470, izdano v Ma- 
riboru. 6538 

Železniška postaja Prevalje, ka- 
zenski blok postaje Prevalje št. 712, 
od št. 1—50 po 50 din. 6301 

Žlender Rozalija, Celje, Trnovlje 
121, osebno izkaznico, reg. št. 43602, 
eer. št. 0640712. 6695 

žerjal Marija, Dutovlje 67, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 2351, 6er. št. 
0203061. 6223 

Žibert Marija roj. Majnik, Trbov- 
lje, Loke 413. osebno izkaznico, reg. 
ät. 4888, ser. št. F-0718198. 6224 

Žigon Darinka, Vir 13, osebno iz- 
kaznico, reg, St. 247485, Izdano v 
Ptuju. 6490 

Žitnik Vera, Maribor, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 95850/51, ser. štev. 
F-0118160, izdano v Ljubljani.   6444 

Žižek Ivan, Pobrežje, Levčeva 10, 
osebno izkaznico, •••. št. 15790, ser. 
št. 007699, Izdano v Mariboru.    6513 

žnidaršiS Ljudmila, Log 13 pri 
Sevnici, osebno Izkaznico, reg. Št. 

39459, ser. št. 0383769. 6417 

Itd»)« »Ur»dnl  Ust  LRS« — Direktor  to odgovorni   urednik:  dr. tustico  Močnik —  tiska  tiskarn»  »Tonete  Tornile»« 
T LJubljani 
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2. (Sien 
Potrdijo se sklepni računi proračunskih ustanov 

s samostojnim finansiranjem; njih doseženi dohodki 
in izvršeni Izdatki po predračunih za leto 1932 zna- 
Sajo: 

dohodki    M i.i M M M w • i>- 9,986.571 din 
Izdatki      f.i M m i.i • i>i ra t«- 9,694.705 din 

i     presežek  dohodkov     • r.i r.i r.     293.866'din 
Sklepni računi proračunskih ustanov s samostoj- 

nim finansiranjem so kot priloge sestavni deli za- 
ključnega računa za leto 1952. 

3. člen 
Potrdi  se  zaključni   račun  okrajnega  ljudskega 

odbora Murska  Sobota za leto  1952,  sestavljen po 
predpisih 37. člena temeljnega zakona o proračunu- 
in 39. člena, uredbe o izvajanju proračuna. 

4. «člen 
Sklepni račun je sestavni del tega odloka. 

6. člen 
Ta odlok velja takoj in se objavi v »Uradnem 

listu LRS«. 
Št. 2776/3-53 
Murska Sobota, dne 23. junija 1953. 

Predsednik OLO: 
Štefan Sabjan 1. r. 

255. 
Na podlagi 15. In 108. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-S9/52) in v 
zvezi z določbami pravilnika o zatiranju in prepre- 
čevanju živalskih kužnih bolezni (Uradni 1st FLRJ, 
ät. 51-430/49) je okrajni ljudski odbor v Novem me- 
stu zaradi preprečevanja' In zatiranja tuberkuloze ter 
zaradi varstva ljudskega zdravja na seji obeh zborov 
dne 27. maja 1953 izdal 

ODLOK 
o obvezni tuberkulinizaciji goved na območju okraja 

Novo mesto 

1. člen 
V območju okraja Novo mesto mora biti pre- 

iskana na tuberkulozi In tuberkulinizirana vsa goveja 
živina, stara nad 2 meseca. 

2. člen 
Tuberkulinizacija živine se opravlja na zbira- 

liščih. Prvi pregled se opravi na zbirališčih ali v hle- 
vih oziroma dvoriščih posameznega gospodarstva. 
Druga tuberkulinizacija in pregled pa se obvezno 
opravita v hlevih oziroma dvoriščih teli gospodarstev. 

3. člen 
Vsaka tuberkulinizirana žival se vidno zazna- 

muje s preluknjanjem desnega ušesa. 
4. 'člen 

Živina se tuberkullnlzira vsaj enkrat na leto; 
čas določi s svojo odredbo svet za gospodarstvo. 

5. člen 
Pristojbina za opravljeno tuberkulinizacijo In 

preglede znaša 30 din za komad. 
Za posebej opravljeno tuberkulinizacijo zamud- 

nikov pa se morajo plačati poleg pristojbine 30 din 
za komad tudi veterinarjevi prevozni stroški. 

6. člen 
Živina, za katero je "ugotovljeno, da je tuberku- 

lozna, se sme zaklati samo v klavnicah, ki so pod 
veterinarskim nadzorstvom. 

7. člen 
Vsi, ki bi ovirali preiskavo oziroma pregled ži- 

vine in hlevov, se kaznujejo z denarno kaznijo do 
3000 din, kolikor nI dejanje kaznivo po določbah 
uredbe o zatiranju in preprečevanju živalskih kužnih 
bolezni, za kar je določena denarna kazen do 10.000 
dinarjev. 

8. člen 
Za izvedbo upravnega kazenskega postopka In 

Izrekanje kazni po tem odloku je pristojen sodnik 
za prekrške okrajnega ljudskega odbora. 

9. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Urad- 

nem listu LRSc. 
Št 1-5446/1-53 
Novo mesto, dne 27. maja 1953. 

Predsednik OLO: 
Yiktor Zupančič 1. r« 

256. 

Na podlagi prvega odstavka 17. člena in v zvezi 
s 3. točko 64. člena zakona o okrajnih ljudskih od- 
borih je okrajni ljudski odbor Slovenj Gradec na 
skupni seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev, 
dne 7. februarja 1953 izdal 

ODLOK 
o potrditvi zaključnega računa 

okrajnega ljudskega odbora Slovenj Gradec 
za leto 1951 

.1. člen . 
Potrjuje se zaključni račun za leto 1951, sestav- 

ljen po predpisih 87. Člena temeljnega zakona o pro- 
računih in 39. člena   uredbe o izvajanju proračuna. 

2. «len 
Doseženi dohodki in Izvršeni izdatki so znašali 

po državnem zaključnem računu v proračunskem 
letu 1931: 

dohodki    jo to ro to to M oi M io 90,735.112 din 
izdatki      to to M o, ,., r„ to r.^i f„ 83,112.876 din 

presežek izdatkov nad dohodki   t.i   7,622.236 din 

3. člen 
Okrajni zaključni račun za leto 1951 obsega do- 

sežene dohodke in izvršene izdatke po okrajnem pro- 
računu za leto 1951: 

a) po okrajnem proračunu: 
dohodke    ,., t., ,., t„ ,., 01 M ,., 70,327.555 din 
Izdatke     ,., ,., ,., ,., ,., r#, r.-,.  85,599.764 din 

presežek dohodkov nad izdatki     4,727.771 din 
b) po proračunih krajevnih ljudskih odborov: 

dohodke    ,., ,., ,., ,., ,., ,., ,., ,.   20,407.557 din 
izdatke     ,., ,., f., ,.. ,., {., ,.- ..   17,518.092 din 

presežek dohodkov nad izdatki    2,894.465 din 

4. Člen 
Obveznosti po okrajnem proračunu v mesku 

7,690.794 din so krite z vračil proračunskih sredstev, 
ki Izvirajo iz proračuna za leto 1951. 

6. člen 
Presežek izvršenih izdatkov nad doseženimi do- 

hodki v znesku 9,587.494 din je bil pokrit te repu- 
bliškega računa za likvidacijo obveznosti. 
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6. člen 
Okrajni zaključni račun za leto 1951 skupno z 

obračunom poravnanih obveznosti po okrajnem pro- 
računu za leto 1951  je sestavni del tega odloka. 

7. č" n 
\     Ta odlok  velja tak~J. 

Št. 1/1-5860/1-53 
Slovenj GraA,c, dne 7. februarja  1953. 

Predsednik   OLO: 
Ivo Škerlovnlk 1. r. 

257. 
Na podlagi 23., 65. in  118. člena zakona o ljud- 

skih odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, 
, št.   19-90/52)   je   mestni    ljudski    odbor    Maribor   na 
XI. skupni seji mestnega zbora in zbora proizvajalcev 
d&e 11. junija 1953 izdal 

ODLOK 
o spremembi odloka o obratovalnem času gospodar- 
skih podjetij na območju MLO Maribor, št 12.061/52 

z dne 30. decembra 1952 

t. člen 
Prva in osma toîka v 1. členu navedenega odloka 

se spremeni ter v spremenjenem besedilu navedenih 
točk glasi takole: 

1. Trgovinske obratovalnice so odprte, če v na- 
slednjem ni drugače določeno, v zimskem času od 
7.30 do 12. in od 15. do 18. ure, v poletnem času od 
7. do 12. in od 16. do 18.30 ure. Ob sobotah popoldne 
smejo biti te trgovinske obratovalnice zaprte zaradi 
notranjega dela. Pri tem se obvezni osemurni delovni 
čas ne skrajša, temveč se preostali ča« uporabi za 
notranje delo v obratih, špecerijske prodajaLne vpe- 
ljejo ob sobotah popoldne dežurstvo. 

2. Prodajalnice tobačnih izdelkov so odprte v 
zimskem času od 8. do 12. In od 14. do 18. ure, v 
poletnem času od 7. do 11. in od 14. do 17. ure. Tri 
prodajalnice tobačnih izdelkov v sredi&ču mesta, ki 
jih določi podjetje >Tobak<, smejo biti odprte nepre- 
trgoma od 6. do 20. ure. Ob sobotah popoldne smejo 
biti prodajalnice tobačnih izdelkov zaprte zaradi 
notranjega dela, vendar se mora vpeljati za te popol- 
dneve dežurstvo. 

2. člen 
Ta odlok dobi veljavo z dnevom objave v »Urad- 

nem listu LRS«. 
št. P-3356/65-53 
Maribor, dne 11. junija 1953. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledinek 1. r« 

258. 

Na podlagi prvega odstavka 25. člena ter 12. točke 
78. člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin izdaja ljudski odbor mestne občine Nova Go- 
rica na seji dne 5. III. 1953 

ODLOK 
o proračunu mestne občine Nova Gorica za leto 1953 

1. člen 
Proračun mestne občine za leto 1953 s posebnimi 

prilogami obsega: 

1. proračun mestne občine: 
z dohodki v znesku   ...t.u.-.f.a.i. 9,331.000 din 
in z izdatki v znesku ..,.•-... . .9,331.000 din 

II. predračune ustanov s samostojnim finansiranjem: 
z dohodki v znesku.  .,.,.. B.,. 3,791.000 din 
in z izdatki v znesku .•.•.^.•.  . 7,991.000 din 

s presežkom izdatkov .i.vi>u<x- 4,200.000 din 
i 

2. člen 
Primanjkljaj v predračunih ustanov s samostoj- 

nim finansiranjem, ki znaša 4,200.000 din, se krije z 
dotacijo iz proračuna mestne občine. 

3. člen 
Svet za gospodarstvo ljudskega odbora mestne 

občine sme pregledovati osebne in materialne iz- 
datke v predračunih mestnih organov in ustanov in 
kontrolirati uporabo dotacij, danih iz proračuna 
mestne občine. 

4. člen 
Ker še nI izdana dokončna odločba o sistemati- 

zaciji, se sme obstoječe število delovnih mest poveïati 
samo v sporazumu z Državnim sekretariatom za pro- 
račun in državno administracijo LRS. Nove postavitve 
so dovoljene samo, če so v ta namen zagotovljena v 
proračunu finančna sredstva. 

5. člen 
Svet za gospodarstvo ljudskega odbora mestne 

občine ustavi izplačevanje osebnih u-latkov, ki niso 
v skladu z zakonitimi predpisi. 

6. člen 
Ta odlok začne veljati z dnevom, ko se objavi 

v »Uradnem listu LRS«, uporablja pa se od 1. ja- 
nuarja 1953 dalje. 

Št. 314/4 
Nova Gorica, dne 5. marca 1953. 

Predsednik LO MO: 
Ludvik Gabrijelčič 1. r. 

259. 

Občinski ljudski odbor Studenec je na 9. seji dne 
29. junija 1953 na podlagi 13. in 88. člena zakona o 
volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih odborov 
(Uradni list LRS, št. 19-91/52) sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

Razpišejo se nadomestne volitve v volilni enoti 
št. 10, ki obsega naselje Arto (z zaselkom Impoljca), 
ker je prenehal mandat Sečnu Antonu, odborniku ob- 
činskega ljudskega odbora, ki je bil izvoljen v tej 
volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo dne 30. avgusta 1953. 

II 
Ta odlok se objavi  v »Uradnem listu LRS« in 

nabije na oglasno desko v volilni enoti št. 10. 
št. 293/1 
Studenec, dne 29. junija 1953. 

Predsednik Obč. LO; 
Peter Rupar 1. r. 

Izdaja »Uradni Ust LRS«  — Direktor In odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik — tiska ilskarna »Toneta Tomšiča« — vsi 
v Ljubljani — Naročnina: letno 720 din — Posamezna Številka: 8 din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani 4 din veS, po 
posti 8 din več — Uredništvo In uprava: Ljubljana, Erjavčeva ulica Ila, poštni predal 336 — Telefon uprave 23-579 - 

Čekovni račun: 601-»T«-157 
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VSEBINA: 
80. Odredba o opravljanju strokovnih Izpitov za kvalificira- 

nega  in  visoko  kvalificiranega  voznika  motornih  vozil. 
81. Odredba o odpravi odredbe o prepovedi lova na gamse. 
82. Odredba o prepovedi lova na fazanke. 
83. Navodilo za Izvrševanje uredbe o začasni pomoči vojaškim 

vojnim invalidom'iz 8. toike XIV. priloge k mirovni po- 
godbi z Italijo. 
Odloki ljudskih odborov: 

260. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti St. II 
okraja Celje okolica. 

261. Odlok o rtzplsu nadomestnih volitev v volilni enoti St. XVI 
okraja Celje okolica. 

262. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti St. XIX 
okraja Celje okolica. 

263. Odlok o razdelitvi sklada za vzdrževanje hli na območju 
okraja Tolmin. 

S61. Odlok o  Javnem  redu  to  miru v  mestni  občini   Nov« 
Gorica. 

S65. Odlok o dajanju poslovnih prostorov v najem na območju 
mestne občine Skorja Loka. 

!66. Odlok o poletnem obratovalnem Času gospodarskih pod- 
jetij v mestni obilni Skorja Loka. 

— Popravek. 

80. 

Na podlagi 5. točke splošnega navodila o prido- 
bitvi strokovne Izobrazbe delavcev s praktičnim de- 
lom v podjetju (Uradni list FLRJ, št. 54-635/52) in 
tretjega odstavka 3. 'člena pravilnika o opravljanju 
strokovnih izpitov za kvalificiranega in visoko kvali- 
ficiranega delavca (Uradni list LRS, št. 37-208/52) ter 
v zvezi z drugim odstavkom 13. člena zakona za izvr- 
šitev ustavnega zakona o temeljih družbene in poli- 
tične ureditve in o organih oblasti Ljudske republike 
Slovenije izdaja Državni sekretar za gospodarstvo 
LRS 

ODREDBO 
o opravljanju   strokovnih   izpitov za kvalificiranega 

in visoko kvalificiranega voznika motornih vozil 

1. Poleg oseb, ki si pridobijo strokovno izobrazbo 
za poklic voznika motornih vozil s praktičnim delom 
v podjetju, lahko delajo strokovni izpit za kvalifici- 
ranega voznika motornih vozil tudi delavci oziroma 
vajenci Iz poklicev: industrijski avtomehanik, aero- 
mehanik, aeromehanik motorist, traktorist mehanik 
(kombajner), strojnik parnih in motornih valjev, avto- 
električar, obrtni mehanik motornih vozil, če so de- 
lali v teh poklicih toliko časa, kot je predpisano po 
1. točki 1. člena pravilnika o opravljanju strokovnih 
izpitov za kvalificiranega in visoko kvalificiranega 
delavca (v nadaljnjem besedilu: pravilnik). 

2. Strokovni izpit za visoko kvalificiranega voz- 
nika motornih vozil lahko delajo tudi delavci Iz po- 
klicev, ki so našteti v prednji točki, če so delali v 
teh poklicih kot kvalificirani delavci toliko časa, kot 
je predpisano po 2. točki 1. 'člena pravilnika. 

3. V delovno dobo za pripustitev k izpitu po pred- 
njih točkah se šteje tudi dokazana vojaška zaposli- 
tev v poklicih, naštetih v 1. točki te odredbe. 

4. Strokovni izpit za kvalificiranega voznika mo- 
tornih vozil se dela pred izpitno komisijo, ki je pra- 
viloma v vsakem okraju ali mestu. 

5. Strokovni izpit za visoko kvalificiranega voz- 
nika motornih vozil se dela samo pred izpitno komi- 
sijo v  Celju,  Ljubljani ali  Mariboru. 

Izpitna komisija v Celju obsega območja mesta 
Celje in okrajev: Celje okolica, Krško, Šoštanj in 
Trbovlje. 

Izpitna komisija v Ljubljani obsega območje glav- 
nega mesta Ljubljane in okrajev: Črnomelj, Gorica, 
Kočevje, Kranj, Ljubljana okolica, Novo mesto, Po- 
stojna, Radovljica, Sežana in Tolmin. 

Izpitna komisija v Mariboru obsega območje me- 
sta Maribora ter okrajev: Ljutomer, Maribor okolica, 
Murska Sobota, Ptuj in Slovenj Gradec. 

6. Ta odredba velja od dneva objave v »Urad- 
nem listu LRS«. 

št. 1/1-786/5-53 
Ljubljana, dne 3. julije 1953. 

Državni sekretar 
za gospodarstvo LRS: 

Inž. Marijan Tepina 1. r, 

81. 
Na podlagi 29. člena zakona o lovu izdajam 

ODREDBO 
o odpravi odredbe o prepovedi lova na gamse 

1 
Odredba o prepovedi lova na gams'e (Uradni list 

LRS, št. 26-153/50) se razveljavi. 

2 
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS<. 
Št. 1/1-673/1-53 
Ljubljana, dne 11. junija 1953. 

Nadomešča  državnega  sekretarja 
za  gospodarstvo   LRS   podsekretar: 

Mara Dermastia 1. r. 

82. 
Na podlagi 29. Člena zakona o lovu izdajam 

ODREDBO 
"  o prepovedi lova na fazanke 

1 
Prepoveduje se do preklica lov na fazanke. 

2 
Odredba o prepovedi lova na fazanke in poljske 

jerebice (Uradni list LRS, št. 44-237/48), ki je bila 
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spremenjena z odredbo o delni odpravi odredbe o 
prepovedi lova na fazanke in poljske jerebice (Urad- 
ni list LRS, št. 7-25/52), se razveljavi. 

Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS<. 

St. 1/1-874/1-53 
Ljubljana, dne 11. junija 1953. 

Nadomešča državnega sekretarja 
za  gospodarstvo   LRS   podsekretar: 

Mara Dermastla L r. 

83. 

Na podlagi 18. člena uredbe o začasni pomoči 
vojaškim vojnim invalidom Iz 8. točke XIV. priloge 
k mirovni pogodbi z Italijo (Uradni list LRS, štev, 
14-53/53) predpisuje Svet za zdravstvo in socialno 
politiko LRS 

NAVODILO 
za izvrševanje   uredbe o začasni   pomoči  vojaškim 
yojnim invalidom iz 8. točke XIV. priloge k mirovni 

pogodbi z Italijo 

K 1. členu 
1. Invalidski upravičenci, ki uživajo pravice po 

zakonu o vojaških vojnih invalidih, ne morejo uži- 
vati začasne pomoči po uredbi o začasni pomoči vo- 
jaškim ' vojnim invalidom iz- 8. točke XIV. priloge k 
mirovni pogodbi z Italijo. 

K 2. členu 

2. Tistim, ki so prišli v vojno ujetništvo kot pri- 
padniki bivše italijanske vojske, se prizna začasna 
pomoč za invalidnost, nastalo v vojnem ujetništvu 
do 8. septembra 1943. 

3. Začasna pomoč se ne glede na določbo 2. od- 
stavka točke a) 2. člena uredbe prizna tudi svojcem 
tistih, ki so kot pripadniki bivše Italijanske vojske 
umrli v vojnah od 3. novembra 1935 do 8. septembra 
1943. 

K 4. členu 
4. Potrdilo, da ni zadržkov po tem členu, izda 

okrajni (mestni) ljudski odbor, na katerega območju 
ima prosilec svoje stalno prebivališče. 

5. Začasna pomoč se tudi ne more priznati dru 
ilnam, staršem in starim staršem tistih, ki so bili :• 
sodbo sodišča obsojeni zaradi dejanj, storjenih prod 
partizanskim odredom, narodnoosvobodilni vojski in 
partizanskim odredom Jugoslavije, jugoslovanski ljud- 
ski armadi ali njenim zaveznikom. 

K 6. Členu 
6. Vdovam, ki do 8. junija 1951 niso dopolnile 

45 let starosti, se prizna začasna pomoč le, če so do 
tega dne postale trajno nezmožne za pridobitno delo. 

K 7. členu 

7. Pravico do začasne pomoči po tem členu imajo 
tudi posvojitelj ali posvojiteljica, očim aH mačeha 
in tudi rednik ali rednica ob istih pogojih kot starši 
oziroma stari starši in s pogojem, da so za padlega, 
umrlega ali pogrešanega skrbeli najmanj 5 let pred 
njegovo smrtjo ali da je ta zanje skrbel v zadnjih 
petih letih pred svojo smrtjo. 

K 10. členu 
8. Če jih uživa več skupaj začasno pomoč, pa 

enemu od teh preneha pravica do začasne pomoči, se 
določi nov znesek skupne osnovne denarne podpore 
in dodatka k osnovni denarni podpori glede na šte- 
vilo in pogoje souživalcev. Prav tako se določi skupna 
osnovna denarna podpora in dodatek k osnovni de- 
narni podpori tudi v primerih, če se enemu izmed 
souživalcev ustavi pravica do začasne pomoči zaradi 
obsodbe, dokler prestaja kazen v kazenskih pobolj- 
ševalnih zavodih (15. člen uredbe). 

K 11. členu 
9. Zaradi priznanja dodatka k osnovni denarni 

podpori je treba priložiti k priglasitvi: 
a) potrdilo pristojnega občinskega ljudskega od- 

bora o tem, ali je prosilec v delovnem razmerju ali 
upokojen, uli o tem, da sam ali njegov zakonski drug 
opravlja zasebni poklic, in pa o tem, ali je kdo izmed 
članov njegove ožje družine, s katero živi v skup- 
nem gospodinjstvu, v delovnem razmerju in, če je, 
koliko znaša njegov zaslužek, plača ali pokojnina in 
ali prejema stalni dodatek za otroke oziroma kdo ga 
prejema; 

b) potrdilo finančnega organa pristojnega okraj- 
nega (mestnega) ljudskega odbora o premoženju in 
dohodkih po 2. odstavku 8. člena uredbe o invalid- 
skih prejemkih in 7. členu uredbe o dodatkih za 
otroke tako za invalida kakor tudi za člane ožje 
družine, in sicer; 

če ima prosilec premoženje, potrdilo o vrsti in 
velikosti premoženja in o dohodkih od tega premo- 
ženja; tako potrdilo izda finančni organ okrajnega 
(mestnega) ljudskega odbora, na katerega območju je 
premoženje; 

če prosilec nima premoženja ali če ga ima izven 
FLRJ, potrdilo finančnega organa okrajnega (mest- 
nega) ljudskega odbora, ki je pristojen po njegovem 
prebivališču; to potrdilo izda finančni organ za svoje 
območje na podlagi lastne evidence, za druga ob- 
močja v FLRj ter izven nje pa na podlagi izjave 
dveh prič; 

c) potrdilo pristojnega občinskega ljudskega od- 
bora o številu družinskih članov, s katerimi živi in- 
valid v skupnem gospodinjstvu; iz potrdila mora biti 
razvidno sorodstvo in starost posameznih družinskih 
članov, če so v družini tudi starši, pa mora biti na- 
vedeno, ali jih prosilec vzdržuje; 

č) potrdilo pristojnega biroja za posredovanje 
dela, da prosilec ne prejema oskrbnine in zakaj je 
ne prejema; tako potrdilo je potrebno, če je prosi- 
lec delavec ali uslužbenec, ki začasno ni v delovnem 
razmerju. 

Za uživalce družinske začasne pomoči je treba 
priložiti; 

a) potrdilo pristojnega občinskega ljudskega od- 
bora, ali je kateri od souživalcev v delovnem raz- 
merju oziroma ali je upokojenec (osebni ali dru- 
žinski) ali opravlja poklic, kakor tudi o tem, ali je 
kdo izmed članov njihove ožje družine, s katerim 
živijo v.skupnem gospodinjstvu, v delovnem razmerju 
ali upokojenec in, če je, koliko znaša njegov zaslu- 
žek, plača ali pokojnina in aH prejema kdo izmed 
njih. stalni dodatek za otroke; 

b) potrdilo finančnega organa pristojnega okraj- 
nega (mestnega) ljudskega odbora o premoženja in 
dohodkih po 15. členu uredbe o invalidskih prejem- 
kih in 1. Členu uredbe o dodatkih za otroke za Tse 
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souživalce, in sicer prav tako kot za vojaške vojne 
invalide; 

c) potrdilo pristojnega občinskega ljudskega od- 
bora o številu družinskih članov, s katerimi živi pro- 
silec v skupnem gospodinjstvu; iz potrdila mora biti 
tudi razvidno sorodstvo in starost članov, če živijo 
v gospodinjstvu tudi starši katerega Izmed soužival- 
cev začasne pomoči, mora biti navedeno, ali jih 
vzdržuje. 

Posamezne izmed omenjenih okoliščin se lahko 
dokazujejo tudi z drugimi listinami, ki jih ima pro- 
silec na razpolago. 

10. Pravica do dodatka k osnovni denarni pod- 
pori za čas od 1. julija 1952 do 31. decembra 1952 
se presoja po predpisih, po katerih se presoja od 
1. januarja 1953 dalje pravica do Invalidskega do- 
datka po uredbi o invalidskih prejemkih. 

11. Invalidom I. in II. skupine dodatek k osnovni 
denarni podpori pripada ob enakih pogojih kot inva- 
lidom III. do VI. skupine. 

12. če uživa skupno osnovno denarno podporo 
vdova, ki Se nima 53 let, skupaj z otroki, ki izpolnju- 
jejo vse pogoje, predpisane za priznanje dodatka za 
otroke, pripada družini dodatek k osnovni denarni 
podpori, če je vdova popolnoma in trajno nezmožna 
za delo in če so izpolnjeni tudi drugi pogoji za uve- 
ljavitev pravice do tega dodatka. 

13. Pri presoji pravice do dodatka k osnovni de- 
narni podpori se k rednim prejemkom, ki vplivajo 
na pravico do dodatka k osnovni podpori, ne šteje 
osnovna denarna podpora. 

14. O pravici do dodatka k osnovni denarni pod- 
pori odloča na prvi stopnji invalidska komisija LRS 
takrat, ko odloča tudi o pravici do osnovne denarne 
podpore. Ugovore zoper odločbe o pravici do dodatka 
k osnovni denarni podpori, katere je Izdala Invalid- 
ska komisija LRS, rešuje posebna komisija po 17. 
•••• uredbe. 

15. O dodatnih priglasitvah in poznejših spre- 
membah glede pravice do dodatka k osnovni denarni 
podpori odloča izplačilni organ. Ugovore zoper te 
odločbe reSuje Invalidska komisija LRS. Pravica do 
dodatka k osnovni denarni podpori se sme priznati 
največ za tri mesece nazaj, računajoč od prvega dne 
tistega meseca, v katerem je bila predložena prigla- 
sitev za priznanje tega dodatka. 

Dokler teče postopek za priznanje pravice do 
osnovne denarne podpore, ne teče trimesečni rok iz 
prejšnjega odstavka; ta rok začne teči od dneva 
prejema odločbe o pravici do osnovne denarne pod- 
pore, če se predloži priglasitev za dodatek k osnovni 
denarni podpori v trimesečnem roku po prejemu od- 
ločbe o pravici do osnovne denarne podpore, se pri- 
zna dodatek k osnovni denarni podpori od dneva, 
od katerega je priznana pravica do osnovne denarne 
podpore, če je imel uživalec takrat pogoje za ta do- 
datek. Drugače mu pripada dodatek od dneva, ko so 
izpolnjeni pogoji. 

16. Glede drugih pogojev za priznanje dodatka k 
osnovni denarni podpori veljajo ustrezni predpisi 
uredbe o invalidskih prejemkih, ki se nanašajo na 
pravico do invalidskega dodatka. 

K 14. Členu 

17. Na podlagi pravnomočnih odločb Izplačuje za- 
časno pomoč po tej uredbi Invalidska uprava LRS 
kot izplačilni organ, dokler se ne določi drugače. 

18. Osnovna denarna podpora ter dodatek k 
osnovni denarni   podpori se izplačuje   uživalcem v 

skupnem mesečnem znesku, in sicer od prvega dno 
naslednjega meseca po pridobitvi pravice do prejem- 
kov pa do konca meseca, v katerem je pravica do 
prejemkov prenehala. 

19. Osnovna denarna podpora in dodatek k osnov- 
ni denarni podpori, ki bi morala biti po pravnomoč- 
nosti odločbe izplačana, pa nista bila izplačana zaradi 
smrti vojaškega vojnega invalida, se izplačata tistim 
družinskim Članom, ki imajo po njegovi smrti pravico 
do začasne pomoči po tej uredbi. Če gre za uživalce 
družinske začasne pomoči, se izplačata drugim so- 
uživakem. 

Če ni oseb, katerim bi se lahko izplačala osnovna 
denarna podpora in dodatek k osnovni denarni pod- 
pori po prejšnjem odstavku, se iz neizplačanih pre- 
jemkov krijejo stroški in da nagrada tistemu, ki je 
skrbel za uživalca začasne pomoči do njegove smrti 
ali oskrbel njegov pogreb. 

K 16. členu. 
20. Začasna pomoč po priglasitvah, ki so bile 

podane v enem letu po smrti vojaškega vojnega inva- 
lida, se prizna od prvega dne naslednjega meseca po 
invalidovi smrti. 

K 17. členu 
21. Za pridobitev pravic po tej uredbi je treba 

podati pismeno ali ustno priglasitev pri okrajnem 
ali občinskem ljudskem odboru. 

Za slaboumne, duševno bolne, mladoletne in od- 
sotne podajo priglasitev njihovi zakoniti zastopniki 
oziroma najbližji sorodniki ali pa skrbniški organ 
oziroma občinski ljudski odbor. 

22. Priglasitev osebe, ki zahteva, da se ji prizna 
začasna pomoč po tej uredbi, mora obsegati: 

a) priimek, očetovo ime in ime; 
b) vojaški čin In poklic; 
c) datum in kraj rojstva; 
č) stalno oziroma začasno prebivališče; 
d) podatke, kdaj je bil mobiliziran v redno ita- 

lijansko vojsko; 
e) katerega dne, meseca In leta je bil onesposob- 

ljen, od koga, v katerem boju, v kateri del telesa, na 
katerem položaju in kraju, kdaj je bil sprejet v bol- • 
nišnico; 

f) kateri enoti je pripadal v času onesposobitve; 
g) imena prič, katerim je znano, kdaj je bil one- 

sobljen. 
Tisti, ki Izvajajo svojo pravico do podpore po 

padlih, morajo navesti v priglasitvi vse te podatke 
za padlega, umrlega ali pogrešanega. Poleg tega 
mora njihova priglasitev imeti še tele podatke: 

a) priimek, očetovo ime in ime prosilca; 
b) dan, leto in kraj rojstva; 
c) poklic; 
č) stalno oziroma začasno prebivališče; 
d) podatke o Sorodstvu ali razmerju do padlega, 

umrlega ali pogrešanega. 
25. K priglasitvi za priznanje začasne pomoči mo- 

rajo biti priložena naslednja dokazila v iivlrniku ali 
overjenem prepisu, listine, sestavljene v tujih jezikih, 
pa prevedene in overjene: 

a) dokaz o dnevu, mesecu in letu rojstva za ti- 
stega, po katerem se uveljavlja začasna pomoč, in za 
prosilca; 

b) Izpisek iz mrliške matične knjige za tistega, 
po katerem se uveljavlja začasna pomoč; 

c) Izpisek iz poročne matične knjige, kadar uve- 
ljavlja pravico do začasne pomoči vdova padlega; 
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č) potrdilo pristojnega občinskega ljudskega od- 
bora o tem, da padli ni bil poročen in da ni zapustil 
nezakonskih otrok, kadai uveljavljajo pravico do 
za'časne pomoči starši padlega; 

d) potrdilo tajništva za notranje zadeve okraj- 
nega (mestnega) ljudskega odbora o tem, da prosilec 
ni bil kaznovan; 

e) potrdilo o invalidskem svojstvu, kakor se za- 
hteva po zakonu o vojaških vojnih invalidih, izdano 
od pristojnega okrajnega ljudskega odbora s poseb- 
nim potrdilom, da vojaški vojni invalid bivše itali- 
janske vojske nI bil pripadnik fašistične milice ali 
drugih fašističnih formacij in tudi ne prostovoljec 
redne italijanske vojske; 

f) potrdilo o državljanstvu prosilca; 
g) overjen prevod odločbe ali drugih dokumentov 

italijanskih državnih organov, iz katerih je razvidno, 
da je bila prosilcu priznana invalidnina. 

24. Listine, potrebne v postopku za pridobitev in 
uživanje pravic po tej uredbi, niso zavezane nika- 
kršnim taksam (23. člen zakona o vojaških vojnih in- 
validih). 

25. če se po dokončni odločbi o pravici do za- 
časne pomoči vojaškemu vojnemu invalidu spremeni 
njegova pridobitna zmožnost po isti poškodbi ali bo- 
lezni, zaradi katere je priznan za Invalida, se lahko 
na podlagi nove priglasitve Invalidski komisiji LRS 
znova odloči o višini invalidnosti in o začasni pomoči. 

26. Postopek za priznanje začasne pomoči se ob- 
novi, če se pozneje predložijo takšni novi dokazi za 
pridobitev pravic po tej uredbi, kakršni do konca 
prejšnjega postopka niso bili znani ali jih ni bilo 
mogoče preskrbeti. 

27. če se pozneje ugotovi, da se je prejšnja 
pravnomočna odločba opirala na nepravilne podatke 
ali pa na napačno dejansko presojo, se Izda nova 
odločba v skladu z novo ugotovljenimi dejanskimi 
okoliščinami. 

28. Pridobitno nezmožnost in njen vzrok ugotav- 
ljajo za vse tiste, pri katerih je uživanje začasne po- 
moči odvisno od te nezmožnosti, nižje in višje zdrav- 

niške komisije po predpisih, ki veljajo za pregled 
oseb, zaščitenih po zakonu o vojaških vojnih In- 
validih. 

29. O pravici do začasne pomoči odloča na prvi 
stopnji Invalidska komisija LRS, na drugi in zadnji 
stopnji pa posebna komisija po 17. členu uredbe. 

Invalidska komisija LRS je pristojna za reševa- 
nje priglasitve tistih, ki imajo svoje prebivališče na 
ozemlju LRS, za tiste, ki prebivajo izven območja 
LRS, pa tedaj, če so prebivali ob vpoklicu v bivšo 
italijansko vojsko na slovenskem narodnostnem 
ozemlju. 

30. Zoper odločbo Invalidske komisije LRS, izdano 
na prvi stopnji, je mogoč ugovor v 30 dneh po pre- 
jemu odločbe na posebno komisijo iz 17. člena uredbe. 

31. V postopku za pridobitev ali uživanje pra- 
vice do začasne pomoči imajo vojaški vojni invalidi 
in drugi, katerim se prizna začasna pomoč po tej 
uredbi, pravico do brezplačne vožnje v avtobusih, 
III. razredu na železnicah in v II. razredu na držav- 
nih morskih in rečnih ladjah v domačem prometu 
(24. člen zakona o vojaških vojnih invalidih). 

Isto pravico ima tudi spremljevalec take osebe, 
ki zaradi telesnih ali duševnih hib ni zmožna poto- 
vati sama. 

Dokaz, da te osebe potujejo zaradi pridobitve ali 
uživanja pravic iz te uredbe, sta vabilo ali napotilo 
Invalidske komisije LRS ali ortopedskega zavoda. 

32. Kolikor nI z uredbo ali s tem navodilom pred- 
pisano drugače, veljajo predpisi o postopku za pri- 
znanje in odvzem pravic po zakonu o vojaških vojnih 
invalidih in po uredbi o invalidskih prejemkih tudi 
za postopek po tej uredbi. 

32. To navodilo velja od dneva objave v urad- 
nem listu LRS«. 

In. št. 29/21-53 
Ljubljana, dne 2. julija 1933.   . 

Predsednik 
Sveta za zdravstvo 

in  socialno politiko LRS: 
Lojze Piškur 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
260. 

Na podlagi 13. in 88. člena zakona o volitvah In 
odpoklicu odbornikov ljudskih odborov  (Uradni list 
LRS,  št.  19-91/52)   je okrajni   ljudski   odbor   Celje 
okolica  na  skupni   seji  okrajnega   zbora  in  zbora 
proizvajalcev dne 2. julija 1953 sprejel 

ODLOE 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

štev. II, ki jo sestavlja gospodarsko podjetje Rudnik' 
Laško, ker je prenehal mandat ing. Antonu Koželju, 
ki je bil izvoljen v tej volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo, dne 23. avgusta 1953. 
• 

Ta odlok se objavi v >Uradnem listu  LRS« in 
T volilni enoti štev. II. 

Št. 1/1-4557/1-53 
Celje, dne 2. julija 1953, 

Za  predsednika   OLO 
podpredsednik: 

Alojz Krivec L r,  ' 

261. 

Na podlagi 13. in 88. člena zakona o volitvah in 
odpoklicu odbornikov ljudskih odborov (Uiadnl list 
LRS, št. 19-91/52) je okrajni ljudski odbor Celje 
okolica na skupni seji okrajnega zbora in zboru 
proizvajalcev dne 2. julija 1953 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1 

Razpisujejo se nadomestne volitvo v volilni enoti 
štev. XVI, katero sestavljajo delegati podjetij Gozdne 
uprave Konjice, KONUS Konjice >Remont«, LIP Ko- 
njice, Kladivarna Vitanje, Tovarna odej škofja vas, 
Papirnica Višnja vas in Okrajno kovinsko podjetje 
Žalec, ker je prenehal mandat Viktorju žgajnerju, 
ki je bil izvoljen v tej volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo, dne 23. avgusta 1953. 



URADNI LIST 
LJUDSKE REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik X Priloga k 24. kosu z dne 24. julija 1953 Štev. 24 

it LJUDSKA UPRAVA •i 

št. 7 je Izšla in prinaša tole aktualno gradivo: 
Lojze Piškur: Družbeno upravljanje zdravstvenih zavodov; 

dr. Peter Kobe: O kmetijskem zemljiškem skladu; dr. Emil Če- 
f e r i n : Dopolnitve k uredbi o premoženjskih razmerjih in 
reorganizaciji kmečkih delovnih zadrug; France Bučar: Raz- 
govor z uslužbenci o organizaciji uprave; Albin Torelli: K 
odpovedi delovnega razmerja v gospodarski organizaciji; dr. 
Vilko Androjna: Upravne kazni. Slede odločbe iz prakse 
Vrhovnega sodišča LRS, članek »O predpisovanju turističnih 
taks«, »O pomanjkljivosti pri upravnem kaznovanju« ter >Nekaj 
pripomb glede upravne inšpekcije v OLO Črnomelj, Maribor oko- 
lica in Tolmin.« Odločbe iz prakse senata za prekrške, odgovori 
na zanimiva vprašanja, ki jih daje >Ljudska uprava« ter obse- 
žen pregled važnih pravnih predpisov s komentarjem dr. Vlada 
R u p n i k a   zaključujejo številko. 

»Ljudska uprava« izhaja mesečno, letna naročnina znaša 
360 dinarjev. Naročajte jo pri >Uradnem listu LRS«, Ljubljana. 
Erjavčeva Ila, poštni predal 336, št. ček.  računa 601-T. 157. 

Izšel je 
SPLOŠNI   REGISTER PREDPISOV za leto 1952. Cena 310 din. 

Državni sekretariat za proračun in državno administracijo 
LRS je v založbi >Uradnega lista LRS« izdal priročnik 

ZAČASNA NAVODILA ZA PISARNIŠKO POSLOVANJE 
LJUDSKIH ODBOROV 

Uslužbenci, ki so zasedli pisarniška mesta predvsem pri 
občinskih ljudskih odborih, v večini primerov nimajo temeljitejše 
strokovne izobrazbe, še manj pa dobre prakse v pisarniškem po- 
slovanju. Zato je nastala raznolikost v pisarniškem poslovanju, 
ki je bila marsikje vzrok neekspeditivnosti in nepreglednosti 
dela. Da bi se te težave prebredle, je izšla ta knjižica, ki naj 
pomaga uslužbencem, pa tudi tistim^ ki bodo opravljali strokovne 
izpite iz pisarniškega poslovanja. Glavna vsebina zajema pisar- 
niško poslovanje na splošno, poglavje o pripravah sej ljudskega 
odbora in drugih njegovih organov, o pisarniškem delu v zvezi z 
zbori volivcev, o vložišču, sprejemanju, razvrstitvi, odpiranju 
pošto itd., o štampiljkah, pisarniških knjigah, delovodmkih in 
drugem pisarniškem poslovanju, o evidenci inventarja in mate- 
riala, o blagajniškem poslovanju, upravnih taksah itd. Cena 90 din. 

Zavod za statistiko in evidenco LRS bo v kratkem izdal: 
»KMETIJSTVO  LR  SLOVENIJE   V  LUČI  STATISTIKE« 
Delo, ki obsega okoli 300 strani, 40 tabel in 54 grafikonov, 

obravnava vse važnejše panoge kmetijstva, kolikor so dostopne 
statističnemu opazovanju: površine zemljiških kategorij, kultur- 
nih skupin in posameznih kultur; hektarske donose in proizvod- 
njo; vremenske razmere; socialno strukturo; sektorje lastništva; 
vinogradništvo; sadjarstvo in živinorejo. 

Zbrano gradivo je analizirano in prikazano z lahko razum- 
ljivimi statističnimi prijemi z agroekonomskega in deloma tudi 
iz agrotehničnega vidika. 

Številne primerjave z državnim povprečjem, z drugimi našimi 
republikami in drugimi državami ter nakazovanje zgodovinskega 
razvoja in tendenc pa omogoča vsestransko orientacijo in presoja- 
nje našega kmetijstva; in zato bo to delo nepogrešljiv priročnik 
vsakomur, ki se peča z vprašanji našega kmetijstva. 

Cena bo okoli 500 do 600 din, naklada pa omejena, zato se 
v lastnem interesu takoj priglasite kot naročnik »Uradnemu listu 
LRS«, Ljubljana, Erjavčeva 11/a. 

Razglasi in objave 
Sprememba rodbinskega imena 
ät. IV-2831/2-53 6318 

Z odločbo državnega sekretariata 
za notranje zadeve LRS, št. IV- 
2831/2-53 z dne 22. VI. 1953 je bila 
na podlagi 21. člena zakona o oseb- 
nih imenih dovoljena sprememba 
priimka Wallnerju Milanu, roj. 27. 
VIL 1930 v Eisdenu (Belgija), • 
E r h a t i č. 
Št. IV-3270/1-53 6426» 

Z odločbo državnega sekretariata 
za notranje zadeve LRS, št. IV- 
3270/1-53 z dne 25. VI. 1953 je bila 
na podlagi 21. člena zakona o oseb- 
nih imenih dovoljena sprememba 
osebnega imena mladoletne Jakopi'5 
Alberte-Tatjane, roj. 23. H. 1946 v 
Ljubljani, v rojstno Ime Tatjana. 

Drž. sekretariat 
za notranje zadeve LRS 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Tajništva   okrajnih   oziroma  znestnUi 
ljudskih   odborov   razglagajoi 

Vpisi 

Lesno industrijski obrat. 
1221. 

Besedilo 
Sevnica. 

Poslovni predmet: Proizvodnja 
rezanega lesa iz nakupljene hlodo- 
vine iz vseh sektorjev lastništva ter 
prodaja proizvodov lastne delavno- 
sti na domačem in tujem trgu. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Krško, 
odločba št. 7.017/1 z dne 23. V. 1953. 

Za podjetje podpisuje: 
štrukelj Slavko, upravnik, samo- 

stojno, v vseh finančnih zadevah pa 
skupaj z računovodjem Pepelnja- 
kom Bogom. V odsotnosti upravnika 
podpisuje v istem obsegu Beltram. 
Anton. 

OLO Krško, 30. junija 1953. 
Št. 8.766/1-1953 4464 

1222. 
, Besedilo: »Občinsko trgovsko pod- 
jetje — Knjigarna in papirnica« 
Videm-Krško, skrajšano >Knjigarna 
in papirnica« Videm Krško (Cesta 
krških žrtev). 

Poslovni predmet: Trgovina s pi- 
sarniškim materialom in potrebšči- 
nami, s knjigami in muzikalijami, 
s papirjem in pisalnimi ter šolskimi 
potrebščnami. , 

Ustanovitelj podjetja: LO mestne 
občine Videm-Krško, odločba žtev. 
1166/1-53 z dne 17. VI. 1953. 

Za podjetje podpisuje: 
Šeler  Siankn,   poslovodja,   samo- 

stojno, v. vseh finančnih »ado.weà pa 
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skupaj   s  knjigovodjem  Kratochvi- 
lom   Josipoia, v  njegovi odsotnosti 
pa sopodpisuje Marolt Marica. 

OLO Krško, 3. julija 1953. 
Št. 8.937/1-1953 4463 

1223. 
Besedilo: Zidarsko podjetje »Re- 

mont« za nizke gradnje, s sedežem 
y Trebnjem. 

Poslovni predmet: Popravila In 
druge storitve gradbene stroke. 

Ustanovitelj in erospodarskl vodi- 
telj. Obč LÖ Trebnje. 

Za podjetje podpisujejo: 
Zore Alojzij, za vse upravne za- 

deve, Skubic Franc, predsednik in 
Miklič Pavle, tajnik Obč. LO, vsi 
po zakonitih pooblastilih. 
OLO Novo mesto, 18. junija 1953. 

Št.   5315/1-53 4337 
"1224. 

Besedilo: Gradbeno-mizarsko pod- 
jetje   »Sloga«,  Ilirska  Bistrica. 

Poslovni predmet: Gradbeništvo, 
nove gradnje, adaptacije in popra- 
vila. Stranska delavnost: mlzaTstvo, 
tesarstvo, pleskarstvo, kleparstvo, 
kovaštvo*, elektrö in vodno instale- 
terstvo in prevozništvo ter izdelava 
cementnih cevi, mizarstvo in kolar- 
stvo tudi ca široko potrošnjo. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj podjetja: LO mestne občine 
Ilirska Bistrica. 

Za podjetje podpisujeta: 
Vičič, Branislav, direktor, samo- 

stojno, v mejah zakonskih poobla- 
stil in pravil podjetja,- ter Kregar 
Slavuj, računovodja, skupaj po 47. 
členu szdgp. 

OLO Postojna, 15. junija 1953. 
UP-št. 96/117 4369 

1225. 
'.Jesedilo; Krajevno mesarsko pod- 

jetje, Lesce. 
Poslovni predmet: Klanje živine, 

Izdelovanje mesnih Izdelkov. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Lesce. 
Za podjetje podpisujeta: 
šumi Leopold, poslovodja, za vse 

pravne zadeve^ šmld Julka, računo- 
vodja, ki podpisuje listine denarne. 
ga n kreditnega pomena, skupaj s 
poslovodjem in po zakonitih po- 
oblastilih. 

OLO Radovljica, 27. junija 1953. 
Št. 2698/2-53 4413 

1226. 
Besedilo: Knjigarna In papirnica, 

Tolmin. 
Poslovni predmet: Trgovina na 

drobno • knjigami, časopisi In muzi- 
kalijami, trgovina s papirjem, pa- 
pirno galanterijo in šolskimi ter pi- 
sarniškimi potrebščinami. Trgovina 
na debelo s papirjem, papirno ga- 
lanterijo in šolskimi ter pisarniški- 
mi potrebščinami. 

Ustanovitelj In gospodarski uprav, 
ni organ podjetja: LO mestne ob- 
čine Tolmin, odločba št. 781/2 z dne 
14. VI. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Ličen Pavla, upravnik, In Fere- 

gotto Helena, knjigovodja, • mejah 
pooblastil In pravil. 

OLO  Tolmin,   23.   junija   1953. 
Št. 11/4-588/3-» 4568 

Spremembe 
1227. 

Besedilo: Pivovarna in tovarna 
kvasa Union, Ljubljana. 

Vpiše se Majheni'5 Saša, finančni 
knjigovodja, ki sopodpisuje v od- 
sotnosti gl. računovodje, v istem 
obsegu. 

Državni sekretariat 
za proračun in drž. administracijo 

LRS, Ljubljana 
dne 6. julija 1953. 

Št. UI-438/2-1953 4486 
1228. 

Besedilo: Trgovsko podjetje >Tek- 
stil«,   Ljubljana,   Ciril-Metodova   3. 

Izbrišeta se Avšič Ivan in Buko- 
vec Lojze ter vpišeta: 

Marušič Lojze, šef komerciale, ki 
podpisuje v odsotnosti direktorja, v 
istem obsegu, in Babšek Vera, fak- 
turistinja, ki podpisuje v odsotno- 
sti računovodje, v istem obsegu. 

Št. G-4483/53 4437 
Besedilo: Tovarna testenin, Ljub. 

Ijana, Tržaška 44-a. 
Izbriše se Selan Ana ter vpiše 
Barle  Olga,  knjigovodja,  ki  so- 

podpisuje listine po 47. členu szdgp. 
Št. G-4198/53 4478 

MLO Ljubljana, 29. junija 1953. 
1229. 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Ho- 
tel Slon«, Ljubljana, Titova 2. 

Izbriše se Krivenko Vladimir In 
vpiše 

Pirnat Stane, v. d. računovodje, 
ki sopodpisuje listine po 47. členu 
szdgp. 

MLO Ljubljana, 8. junija 1953. 
Št. G-4408/53 4475 

1230. 
Besedilo: Kinopodjetje, Črnomelj. 
Izbrišeta se šimec Milan in Jer- 

man Jožica ter vpišeta: 
Kramarič Božidar, upravnik, Zu- 

pančič Angela, blagajnik. 
OLO Črnomelj, 2. julija 1953. 

Št  II-2072/2 4460 
1231. 

Besedilo: Gostinsko podjetje KLO 
Dolenja vas. 

Izbrišejo se Grebene Ludvik, Pa- 
hulje Marjeta, Marlnč Ivan, Omerza 
Janez in vpišeta: 

Omerza Janez, upravnik, in Klun 
Franc, računovodja, za podpisova- 
nje listin denarnega, kreditnega In 
drugega finančnega pomena, v me- 
jah zakonitih pooblastil. 

OLO Kočevje, 30. junija 1953. 
Št. 1968/1-53 4461 

1232, 
Besedilo: Elektro-radio, Radgona. 
Izbrišeta se Klemenčič Zvonimir 

in Sušeč Janko ter vpišeta: 
Koren Viktor, upravnik, ki podpi- 

suje samostojno, v okviru zakonitih 
določb in pravil podjetje, ter Milh- 
berger JOžKO, knjigovodja, ki so- 
podpisuje listine finančnega po- 
mena. 

OLO Ljutomer, 19. junija 1953. 
Št. U-2422/1-53 4343 

1233. 
Besedilo: Občinska gostilna. Ver- 

žej. 
Besedilo odslej: Občinska gostil- 

na Veržej v likvidaciji. 
Izbrišejo se Drvarič Alojz, Far- 

kaš Anton In Ivanšič Franc. 
Za podjetje v likvidaciji bodo 

podpisovali: Farkaš Anton, predsed- 
nik, Makoter Angela, knjigovodja 
in Slavic Jožef, član komisije. 

OLO Ljutomer, 27. junija 1953. 
Št. II-189/1-53 4411 

1234. 
Besedilo: Brivski in česalnl salon 

KGP Gornja Radgona. 
Besedilo odslej: Brivski in česal, 

ni salon KGP Gornja Radgona v li- 
kvidaciji. 

Izbrišejo se Marovič Karel, Levar 
•••••, Šajnovič Avgust in so vpi- 
šejo likvidatorji: 

Štelcl Rudi, predsednik, Sušeč 
Janko _ in Marovič Karel, člana 
komisije. 

Št. II-2973/1-53 4455 
Besedilo: Krajevna klavnica, Sla- 

tina Radenci. 
Izbrišejo se Ilešič Franc, šeško 

Rudolf in Košič Jožef in vpišejo: 
Erjavec Stane, upravnik, podpisu- 

je samostojno, v mejah zak. poobla- 
stil in pravil podjetja, v finančnih 
zadevah sopodpisuje z njim Tram- 
Sek Franc ali Mlinaric Jože. 

Št. II-2936/1-53 4454 
OLO Ljutomer, 29. junija  1953. 

1235. 
Besedilo: Občinska klavnica, Ra- 

denci. 
Vpiše se poslovalnica: Občinska 

mesnica pri Kapeli. 
Poslovni predmet: Trgovina t 

mesom in mesnimi izdelki na 
drobno. 

OLO  Ljutomer,  1.   julija  1953. 
Št. II-1347/1-58 4453 

1236. 
Besedilo: Splošna menza, Marl. 

bor, Gregorčičeva 29. 
Besedilo odslej: Ljudska restav- 

racija (z obratoma: restavracija v 
Gregorčičevi 29 in gostilna v Ćafo- 
vi 5, oba v Mariboru). 

Poslovni predmet odslej: Oprav- 
ljanje gostinskih storitev. 

MLO Maribor,  14. aprila  1953. 
Št. Pov 4/43 4374 

1237. 
Besedilo: Poljska opekarna KLO 

Zg. ščavnica. 
Besedilo odslej: Poljska opekar- 

na KLO Zg. ščavnica v likvidaciji. 
Izbrišeta se Ferk Adolf in Bauman 

Alojz. 
Za podjetje v likvidaciji bodo 

podpisovali: 
Fašing  Franc,  predsednik,   Žižek 

Franc, Mlasko Franc in Kraner Ja- 
nez, člani komisije. 
OLO Maribor okol., 29. maja 1953- 

Št. 298•1-53 4234 
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1238. 
Besedilo: Trgovsko podjetje iz- 

bira«, Ptuj. 
Izbriše    se    Letič    Engelbert    In 

vpiše: 
Kraje Rudi, računovodja. 

OLO Ptuj, 6. julija 1953. 
Št. •12-2267/2-53 4480 

1239. 
Besedilo: Krajevna brivnica, Dra- 

vograd. 
Stern Sonja je s poroko spreme- 

nila priimek in se vpiše: Zavec So- 
nja. 
OLO Slov. Gradec,  1.  junija  1953. 

Št. 6/IV-137/126-53 4302 
1240. 

Besedilo: Avtoprevoznlštvo, črna. 
Izbriše se  Prodnik  Miha  in  vpi- 

šeta: 
Stakne Franc, upravnik, in Jež 

Marjan. 
OLO Slov. Gradec, 2.  junija   1953. 

Št. 4/II-137/124-53 4303 
1241. 

Besedilo:     Restavracija     »Dom<, 
Slovenj Gradec. 

Izbriše se Briški Lojze in vpiše 
Klemenčič Anton. 

OLO Slov. Gradec, 11. iunija 1953. 
Št. 116/11-157/131-53        4421 

1242. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »So- 

ča«, Most na Soči. 
Izbrišeta se Leban Alojz in Flor- 

jančič Stanko  ter vpišeta: 
Kragelj Anton, ravnatelj, ki pod- 

pisuje z istimi pooblastili, in štru- 
kelj Milan, predsednik delavskega 
sveta, ki podpisuje v odsotnosti 
ravnatelja. 

OLO Tolmin, 24. junija 1953. 
Št.  II/4-294/1/2-53 4366 

1243. 
Besedilo: Lekarna, Idrija. 
Vpišo se 
Lazar Marija, knjigovodja, ki pod- 

pisuje listine finančnega pomena po 
47. členu szdgp. 

OLO Tolmin, 50. junija 1953. 
Št. II/4-945/1-53 4450 

1244. 
Besedilo:      Krajevno      podjetje 

»Kreda«, Srpenica. 
Izbriše se Knez Matilda in vpiše 
Kravanja Ema,   računovodja,   ki 

podpisuje vse listine finančnega po- 
mena po 47. členu szdgz. 

OLO Tolmin,  1.  julija  1953. 
Št. II/4-958/1-53 4459 

1245. 
Besedilo: Okrajna opekarna, Ko- 

barid. 
Izbriše se Krajne Vida in vpiše 
Skočir Branko,    računovodja,   ki 

podpisuje v obsegu pooblastil v pra- 
vilih podjetja. 

OLO Tolmin, 4. julija 1953. 
Št. IT/4-1023/1 4469 

Izbrisi 
1246. 

Besedilo: Garaže in avtodelavnl- 
ce predsedstva vlnde LRS. 

Ker je z odločbo vlade LRS št. 
S-834/1-52 z dne 0. I. 1953 postalo v. 

ustanova  s samostojnim  financira- 
njem. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 10. junija 1953. 
Št. III-593/1-1953 4329 

1247. 
Besedilo: Podjetje za promet z 

veterinarskimi potrebščinami, Ljub- 
ljana, skrajšano: >Vetpromet«, Ljub- 
ljana. 

Ker je z odločbo vlade LRS, štev. 
II-592/1-52 z dne 30. VIL 1952 posta- 
lo gospodarska ustanova s samo- 
stojnim financiranjem. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 23. junija 1953. 
Št. III-648/1-1953 4402 

1248. 
Besedilo: Slovenija avtopromet, 

Ljubljana, skrajšano: SAP Ljub- 
ljana. 

Ker je bilo z odločbo vlade LRS, 
št. II-214/2-52 z dne 1. III. 1952 pre- 
neseno v pristojnost MLO Ljub- 
ljana. 
Dr"ivni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 24. junija 1953. 
Št. III-657/1-1955 4404 

1249. 
Besedilo: »Zabavno gledališče«, 

Ljubljana (Kolodvorska 39). 
Ker je razglašeno za gospodarsko 

ustanovo s samostojnim finansira- 
ranjem. 
MLO  Ljubljana,   12.   junija   1953. 

Št.  G-4128-1/53 4305 
1250. 

Besedilo: Pralnica rajona II, Ljub- 
ljana v likvidaciji (Ljubljana, (Mau- 
rer jeva ulica). 

Ker je likvidacija končana. 
MLO Ljubljana, 18. junija 1953. 

Št. G-4364/•• 4386 
1251. 

Besedilo:    Mavric    Edo,    državni 
obrtni  mojster  krojaške  stroke  v 
likvidaciji    (Ljubljana,    Zupančiče- 
va 8). 

Ker je likvidacija končana. 
MLO  Ljubljana,  19.  junija   1953. 

Št. G-4261/53 4390 
1252. 

Besedilo: >Lekarna Šiška«, Ljub- 
ljana (Celovška 62). 

Ker je razglašeno za gospodarsko 
ustanovo   s  samostojnim   finansira- 
njem. 

MLO  Ljubljana,  25.  junija  1953. 
Št. G-4504-1/53 4434 

1253. 
Besedilo: Krajevna gostilna v 

Levpi. 
Ker je ••••• v »klop Kmetijske 

zadruge v Levpi, 
OLO Gorica, 2. junija 1953. 

Št. Ilk-105/72-53 4266 
1294 

Besedilo:     KrojaSka     delavnica, 
Apače. 

Zaradi končane likvidacije. 
OLO Ljutomer, 30. junija 1953. 

Št. IL.1970/1-53 4452 

1255. 
Besedilo: čevljarska delavnica, 

Stogovci. 
Zaradi prenehanja poslovanja. 
OLO Ljutomer, 3. julija 1953. 

Št. II-1977/1-53 4465 
1256. 

Besedilo: Krajevna kovaška de- 
lavnica, Markovci. 

Zaradi prenehanja  poslovanja. 
OLO Murska Sobota, 3. junija 1953. 

Št.  II-5146/2-53 4238 
1257. 

Besedilo: Okrajno podjetje za od- 
kup artiklov živalske in rastlinske 
proizvodnje ter živine, Ilirska Bi- 
strica. 

Ker je bila likvidacija z dnem 20. 
V. 1S53 končana. 

OLO  Postojna,, 28.  maja   1953. 
Št. UP-457/12 4322 

Registei 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

Tajništva  okrajnih   oziroma  mestnih 
ljudskih   odborov   razglašajo: 

Vpisi 
1258. 

Besedilo: »Zabavno gledališče«, 
Ljubljana (Nazorjeva 5). 

Naloge ustanove: Prirejanje ples- 
nih vaj (plesna äola) in prireditve 
artistične scene Svengalija. 

Ustanovitelj ustanove- MLO Ljub- 
ljana, odločba Preds št. 138/52 z dne 
23. IV. 1952. 

Organ, pod katerega vodstvo spa- 
da    ustanova:    Svet    za    ljudsko 
zdravstvo in socialno politiko MLO 
glavnega mesta Ljubljana. 

MLO Ljubljana,  12. junija  1953. 
Št. G-4128-2/53 4394 

1259. 
Besedilo: Lekarna Šiška, Ljublja- 

na (Celovška 62). 
Naloge ustanove so: Oskrba po- 

trošnikov z zdravili, sredstvi za 
zdravljenje, sanitamo-higienskimi 
in higiensko-kozmetičnimi sredstvi 
1er zdravstveno prosvetno delo 
med ljudstvom. 

Ustanovitelj ustanove: MLO gì, 
mesta Ljubljana, odločba Tajn st. 
1440/52 z dne 24. IV. 1953. 

Organ, pod katerega vodstvo spa- 
da ustanova: Svet za ljudsko 
zdravstvo in socialno politiko MLO 
glavnega mesta Ljubljana. 

MLO Ljubljana. 25.  junija   1953. 
Št, G-4504-2/5S 4435 

1260. 
Besedilo: Okrajni zavod za soci- 

alno zavarovanje Krško, skrajšano 
OZSZ Krško. 

Naloge ustanove: Služba socialne- 
ga zavarovanja za zavarovance 
okraja Krško. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj ustanove: OLO KrSko, odloč- 
ba št 6813/3 z du 3. VL 1953. 
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Za ustanovo podpisujejo: 
Puhar  Jože, director. Lampe Mi- 

ra, knjigovodja, in likvidatorka Šo- 
lar Ljudmila. 

OLO  Krško,  16.  julija   1953. 
Št. 8969/1.1953 4479 

1261. 
Besedilo: Veterinarski zavod, 

Murska Sobota. 
Delovno področje: Produkcija 

vakcine proti nalezljivi ohromelo- 
sti prašičev, bakteriološka, serolo- 
ška in parazitološka diagnostika, 
zatiranje živalskih kužnih bolezni 
in bakteriološki pregled animalnih 
proizvodov; zatiranje jalovosti in 
umetno osemenjevanje krav. 

Ustanovitelj in operativni uprav- 
ni voditelj: OLO Murska Sobota, 
odločba z dne 19. V. 1953. številka 
1-4957/1. 

Ustanovo zastopata in zanjo pod- 
pisujeta v mejah pooblastil: 

vet. Trene Alfred, direktor, listi- 
ne finančnega pomena sopodpisuje 
Ficko  Marta, računovodja. 

OLO Murska Sobota, 2. julija 1953. 
" Št.  II  6002/1-55 4449 

1262. 
Besedilo: »Dom ljudske prosvete«, 

fiovo mesto (Prešernov trg 9). 
Naloge ustanove: Oddajanje v 

najem dvorane in poslovnih ter sta- 
novanjskih prostorov. 

Ustanovljen na podlagi sklepa 
LO mestne občine Novo mesto, z 
dne 23. IV. 1953, št. 110/3-53. 

Organ vodstva je LO mestne ob- 
čine Novo mesto. 

Za podpisovanje sta pooblaščena: 
Adam Franc, upravnik, in Grim- 

lič Rajko, knjigovodja, ki podpisu- 
ta v finančnih ir drugih zadevah 
skupaj. 
OLO Novo mesto, 9. julija 1953. 

Št. II 6752/1-53 4517 
1263. 

Besedilo: Mestna knjižnica in či- 
talnica, Idrija. 

Naloge ustanove: Vplivati na 
vzgojo množic z izposojevanjem 
knjig, revij in časopisov; hraniti 
knjige, revije in 'časopise ter jih po- 
sojati čitateljem, da jih čitajo v 
knjižnici. Knjige se izposojajo tudi 
na dom, izjemoma v študijske na- 
mene tudi časopise in revije; ure- 
jati biblioteko, nabavljati knjige in 
skrbeti za njihovo ohranitev; ure- 
jati prostore knjižnice in čitalnice 
ter skrbeti za inventar. 

ustanovitelj: LO mestne občine 
Idrija. 

Gospodarski voditelj: Svet za kul- 
turo pri MLO Idrija. 

Za ustanovo podpisujeta: 
Božič Talci, upravnik in Zaje An- 

gela, poslovodja. 

OLO Tolmin, 30. junija  1953. 
Št. II/4-946/1-55 4451 

Zadružni register 

Okrožna sodisfa razglašajo: 

Spremembe 
512. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Dobje. 

Na občnem zboru 22. III. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j., Dobje pri Planini. 

Zadruga obsega naselja Dobje, 
Ravno, Brezje, Gorica, Zamšljek, 
Presečno, Slatina, Repuž, Suho, Je- 
zerce, Paridol, Zapuže, Leskovec, 
Pametnik, Skarnica. Završe in Več- 
je brdo in deluje po novih pravi- 
lih. Upravni odbor èteje 5—7 čla- 
nov. Vsak član plača delež 1000 din, 
delež družinskega člana je 250 din. 
Vsak zadružnik jamči za obveznosti 
zadruge z lOkratnim zneskom svo- 
jega enkratnega deleža. 

Izbrišejo se Janša Anton, Vrečko 
Filip, Gračner Adolf, ëmid Edi, Vo- 
lasko Anton, Vrečko Konrad in vpi- 
šejo  novi  člani   upravnega odbora: 

Volasko Miha, Ravno 8, Blatnik 
Gregor Večje brdo 2, Frece Ru- 
pret, Večje brdo 7, Tržan Rudolf, 
Ravno 5. Rabuza Miha, Suho 11, 
Hrastnik Alojz, Repuž 14, kmetje. 

Celje,  30.  junija  1953. 
Zadr VII 148/8 6283 

513. 
Besedilo: Kmetijska zadruga, 

Šmartno ob Dreti. 
Na občnem zboru 21. II. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila, po kate- 
rih zadruga deluje. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j,, Šmartno ob Dreti. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov. 
Temeljni deleži znašajo: od 0—1 ha 
zemlje 250 din, od 1—4 ha 500, od 
4—7 ha 750 in od 7 ha zemlje dalje 
1000 din. Član odgovarja za obvez- 
nosti zadruge s 5kratnim zneskom 
vpisanega temeljnega deleža. 

Izbrišeta se Remic Ivan, Levar 
Martin in vpišeta nova člana uprav- 
nega odbora: 

Krivec Ivan,   kmet,    Sv. Jošt 21, 
Bele Franc, delavec, Sv. Jošt. 

Celje, 7. julija 1953. 
Zadr Vil 88/9 6564 

514. 
Besedilo: Trgovsko podjetje 

Okrajne zadružne zveze, Šmartno 
ob Paki. 

Poslovni predmet odslej še: Na- 
kup in prodaja lesnih in gozdnih 
sortimentov. 

Za podjetje podpisujeta: 
Šarb Franc, direktor, Tevž Anton, 

komercialist, Šmartno ob Paki. 
Celje, 13. julija 1953. 

Zadr VIII 33/12 6599 
515. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j. na Colu. 

Na podlagi sklepa obeh zadrug se 
je Kmetijska zadruga z o. j., Kovk, v 
zvezi z odločbo Gospodarskega sve- 

ta OLO Gorica, št. 3792/1 dne 17, 
VI. 1953 pridružila tej zadrugi. 

Gorica, 23. junija 1953. 
Zadr VI/47-10 6180 

516. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

a j. v Knežaku. 
Na občnem zboru 27. II. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. Delež 
znaša 500 din, delež družinskega 
člana 250 din. Član odgovarja za 
obveznosti zadruge s 5kratnim zne- 
skom vpisanega temeljnega oziro- 
ma 2kratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega družinskega deleža. Uprav- 
ni odbor sestavlja 7 do 11 čla- 
nov. 

Izbrišejo se Tomšič Albert, Tom- 
šič Anton, šajn Andrej, Urbančič 
Franc, Tomšič Pavel, Mihelj Anton 
in Knapec Anton, vpišejo pa novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Gustinčič Franc, Kneža> 37, škrlj 
Franc, Knežak 25. Tomšič Anton, 
Koritnice 12, Škrlj Viktor, Knežak 
110, Tomšič Franc, Knežak 24, Šajn 
Anton, Knežak 72, Kastelic Jože, 
Knežak 91, Tomšič Ivan, Knežak 
102, Keš Anton, Knežak 209. 

Zadr ITI/55-18 6617 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. na Otlici. 
Izbrišejo se Bizjak Alojz, Bizjak 

Franc, Vidmar Avgust in Bratina 
Franc, vpišejo pa novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

BolSina Ivan, Otlica 254, Likar 
Cvetko, Otlica 203, Krapež Franc, 
Otlica 252, Krapež Jožef, voznik, 
Otlica 264, Krapež Jožef, kmet, 
Otlica 247, Poiane Olga, Otlica 207, 
Prem Ivanka, Otlica. 174. 

Zadr VI/74-7 6606 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Spodnji Idriji. 
Na občnem zboru 28. II. 1953 so 

bila sprejeta  nova  pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijfka zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Spodnji 
Idriji. 

Delež znaša za kmete 1000 din, 
za mala posestva in obrtnike 500, 
za delavce 300 din. Delež družin- 
skega člana znaša 200 din. Član 
odgovarja za obveznosti zadruge z 
lOkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma dru- 
žinskega deleža. Upravni odbor se- 
stavlja 13 članov. 

Izbrišejo se Baloh Karolina, Pe- 
ternelj Peter, Bončina Franc, Pojer 
Ivan,. Bogataj Ivan, Petrič Mirko, 
Prelovec Marija, Troha Julij, Car 
Alojzij in Velikajne Anton in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Likar Franc Sred. Kanomlja 29, 
Lukan Peroslav, Sp. Idrija 24. 
Gnezda Franc, Gor. Kanomlja 20, 
Rupnik Franc, Sred. Kanomlja 21, 
Svetlik Franc, Sp. Idrija 56, Šuligoj 
Ludvik, Sp. Idrija 55, Petrič Milka, 
Sred. Kanomlja 9, Močnik Ivanka, 
Sred. Kanomlja 22, Kavčič Marko, 
Sp. Idrija 64, Uršič Ivan, Sp. Kanom- 
lja 2. 

Zadr IV/39-23 6615 
Gorica, 1. julija  1953. 
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517. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Obrovem. 
Na občnem zboru 1. III. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslef: Kmetijska zadru- 

ga z o. j. v Obrovem. 
Delež znaša 500, delež družinske- 

ga člana 15 din. Član odgovarja za 
obveznosti zadruge s 5kratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 
Upravni   odbor  sestavlja   9  'članov. 

Izbrišejo se Tomažič Franc, Va- 
lenčič Andrej, Mršnik Anton, Dodič 
Anton, Mrkolj Cvetka, Opara Jože, 
Poles Ivan, Ljubic Jože in Počkaj 
Jože, vpišejo pa novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Bubnič Jože, Obrov 14, Ivančič 
Anton,   Javorje  18.   Valenčič  Jožef, 
Javorje 16, Dodič Jožef, Obrov 16, 
uriševi'5 Jožef, Poljane 17, Kakovič 

Jožef, Ritomeče 5, Černetič Ivan, 
Brezovo brdo 14, Dodič Karlo, Gra- 
dišče 46, Šturm Amalija, Gradišče 
št. 13. 

Gorica, 8. julija 1953. 
Zadr •/47-18 6616 

518. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o.  i. v Ajdovščini. 
Na občnem zboru 1. •. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. Delež 
znaša 200, delež družinskega člana 
20 din. Član odgovarja za obvezno- 
sti zadruge z lOkratnim zneskom 
vpisanega enkratnega temeljnega 
deleža. Upravni odbor sestavlja 5 
do  U članov. 

Izbrišejo se štibelj Viktor, Štran- 
car Franc in Hrobat Darinka, vm- 
žejo pa se novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Vodopivec Viktor, Ajdovščina, 
Lokarjev drevored 2, Milic Ivan, 
Polževa 2, Ajdovščina, Baje Ivan, 
Ajdovščina, Grivče 10. 

Gorica, 9. julija  1953. 
Zadr VII/104-21 6613 

519. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, črni vrh. 
Izbrišejo se člani Božnar Andrej, 

Kožuh Frančiška, Bizjak Anton, Pu- 
stovrh Jože in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Kržišnik Jakob, kmet, Črni vrh 4, 
Krmelj Lenart, kmet, Črni vrh 88, 
Košir Frančiška, gospodinja, črni 
vrh 33, Burjek Luka, delavec, črni 
vrh 59. 

Ljubljana, 26. junija  1953. 
Zadr VI 5/5 6253 

520- 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga, Vogrlčevci. 
Izbrišejo se Lepeša Andrej, Simo- 

nie Marija, Simonič Anton in vpi- 
šejo novi Izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Filipčič Franc, Vogričevci, Slokan 
Jakob, žerovinci, Senear Stanko, 
Vogričevci,   zadružniki. 

Maribor,  23.  maja   1953. 
Zadr VI 10 5147 

521. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j, Gederovcl. 
Zadruga temelji odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih na zboru 
27. II. 1953. 

Izbrišejo se Džuhan Karel, Ne- 
mec Ernest, Ficko Pavel, Kreft Jo- 
žef, Vrečic Janez, šoštarič Koloman 
in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Kumin Ludvik, predsednik; An- 
dreje Geza, Lejko Alojz, Kolmanič 
Vlado, tajnik: Flisar Franc, Gede- 
rovci. Vrečic Rudolf. Bertalanič 
Franc, M. Petrovci. 

Maribor, 16. junija 1953. 
Zadr HI 18 5997 

522. 
Besedilo: Kmetijska in prodajna 

zadruga, Petajnci. 
Zadruga temelji odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih na zboru 
7. IV. 1953. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j., Petajnci. 

Izbrišejo se Grah Alojz, Gumilar 
Franc, Sinic Franc, Debelak Mati- 
ja, Grabar Otiliji., Drvarič Janez, 
Benkič Janez, Šafarič Alojz in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora : 

Mataj Franc, Kuhar Štefan, Kerec 
Alojz, Cigut Janez, Gabov Jože, 
Kovač Alojz. Gumilar Jože, Sinic 
Janez. Kous Ivan je predsednik. 
Kovač Alojz pa tajnik odbora. 

Maribor 19. junija 1953. 
Zadr III 77 6107 

523. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Sela pri Ptuju. 
Zadruga temelji odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih na zboru 
2. II.  1953. 

Izbrišejo se Pal Jožef, Žlahtič 
Anton, Pečnik Martin, Kolednik Jo- 
žef in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Jurgec Martin, kmet, Lancova 
vas, Miklavčič Jože, mlinar, Mohor- 
ko Marija, kmetica, Zg. Pristava. 
Murko Štefan je predsednik, Vau- 
potič Mirko, tajnik, Miklavčič Jože, 
blagajnik odbora. Kot sopodpisova- 
lec se vpiše Selinšek Mirko, knjigo- 
vodja KZ. 

Maribor, 22. junija 1953. 
Zadr IV 130 6187 

Ï24. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-pro- 

dajna zadruga, Moščancl. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z o. j., Moščanci. 
Izbrišejo se Zrinski Ludvik, Tem- 

lln Jože, Bukvič Jože, Banko Franc, 
Banko Aladar, Škramlec Matija, 
Čuk Janez, Kološa Franc, Zrinski 
Ludvik in vpišejo novi Izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Lebar Nikolaj, Banfi Dezider, Mo- 
ščanci, Cug Koloman, Dankovci, 
Burnik Jože, Moščanci, Banko Ale- 
ksander Žilavcc Aleks, Dolina, 
Smodiš Una, Dankovci, kmetje. 

Zadr HI 21 6199 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Murski črnci. 

Zadruga temelji odslej na no- 
vih pravilih, sprejetih na zboru 
3. V. 1953. 

Izbriše se Lukač Nikolaj in vpiše 
novi izvoljeni član upravnega od- 
bora: 

Perkič Koloman, delavec. Murski 
Črnci. 

Vpiše se zadružni obrat: Trgovina 
z mešanim blagom, tobačnimi izdel- 
ki, vžigalicami in cigaretnim papir- 
jem, z živino in živinsko krmo, s 
kmetijskimi pridelki, z mlekom in 
mlečnimi Izdelki, ter nakup in pro- 
daja lesa. 

Zadr III 109 6323 
Besedilo: Kmetijska nabavno pro- 

dajna zadruga z o. j., Pečarovci. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z o. j., Pečarovci. 
Pravila so se spremenila v 4., 5., 

10., 12., 18., 24., 35. in 36. členu, 
Izbrišejo se Fujs Franc, Gergek 

Karel, šeruga Anton, Bergles Franc, 
Kolar Ludvik, Fujs Peter, Horvat 
Josip, Kolar Koloman, Kovač Josip 
in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Šantavec Aleksander, predsednik, 
Bacìe Ernest, mesar, tajnik, Gorza 
Aladar, čevljar, Žekš Štefan, Pan- 
ker Franc, Ficko Alojz, Zelko Jo- 
žef, Pečarovci, kmetje. 

Zadr III 40 6101 
Maribor, 25. junija 1933. 

525. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Lenart v Slov. goricah. 
Zadruga temelji odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih na zboru 
26. IV. 1953. 

Maribor, 26. junija 1953. 
Zadr lì 127 6323 

526. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Križevci v Prekmurju. 
Zadruga temelji odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih na zboru 
20. III. 1953. 

Izbrišeta se Kerčmar Ludvik, Ča- 
huk Ernest in vpiše novi izvoljeni 
član upravnega odbora: 

Kučan  Ludvik,  kmet,  Križevci. 
Zadr III 74 6330 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Makole. 

Zadruga temelji odslej na no- 
vih pravilih, sprejetih na zboru 
15. IIÌ. 1933. 

Izbrišejo se Kotnik Blaž, Mlakar 
Bogdan Kužner Štefan, Žnider 
Franc, Kolar Anton, Pušnik Jernej, 
Kropeč Blaž in vpišejo novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Žnider Viktor, Sv. Ana, Žunkovi6 
Anton, Strug-Stopno, Kunej Vinko, 
Makole, Novak Ludvik, Varož, Esih 
Karel, Strug, Klajnšek Vinko, Dež- 
no-Varož, Babšek Anton, Sv. Ana, 
Finžgar Jože, Strug, kmetje, Gašpa- 
rič Leopold, nameščenec, Ložnica. 

Zadr Vi • «M 
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Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Murska Sobota. 

Zadruga temelji odslej na no- 
vih pravilih, sprejetih na zboru 
22   (II. 1953. 

Izbrišejo se Györfi Nikolaj, No- 
vak Jožef, Dani Franc, Lajnšček 
Franc, Zelko Mihael, Erjavec Eme- 
rik in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Kovač Alojz, Maučec Alojz, Ba- 
ko vec, škrilec Štefan, Markiševec, 
Fujs Marija, Sobota Marovska, Ka- 
lamar Elemer, Veren Ludvik Kuz- 
mič Terezija, Flisar Anton t, Fli- 
sar Anton  II.,  Murska Sobota. 

Zadr III 99 6369 

527. 
Maribor, 1. julija 1953. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Prevalje. 

Zadruga temelji odslej na no- 
vih pravilih, sprejetih na zboru 
15. III. 1953. 

Izbrišejo se GliniK. Ivan, Polajner 
Franc, Prevalnik Jože, Plesivčnik 
Franc, Herman Ivan in vpišejo novi 
izvoljeni 'Slani  upravnega odbora: 

Supanc Jože, uslužbenec KZ, Pre- 
valje, Sedej Karel, Prevalje, Valen-. 
tinčič Alojz, Lese, Merkač Anton, 
Breznica, Močilnik Matija, Lokovi- 
ca. Mori Jurij, Podkraj, Kordež 
Ivan, Breznica, Hudopisk Jurij, 
Stražišče, Navodnik Franc, Uršlja 
gora, kmetje. 

Maribor, 2. julija 1953. 
Zadr IV 85 6406 

528. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga, Razkrižje. 
Zadruga je prešla na podlagi 

sklepa obe. zbora z dne 11. V. 1953 
v likvidacijo. 

Likvidatorji so: Ščavničar Ivo, 
Ljutomer, Dežnik Stane, Ključarov- 
ci, Sever Franc in Obran Franc, 
OZZ, Ljutomer, uslužbenci; Klenar 
Jože in šajnovič Ignac, Gibana, žli- 
čar Viktor, Vescica, zb'îar Franc, 
Razkrižje, Alt Anton, Giblna, kmet- 
je, ki podpisujejo po dva skupaj. 

Likvidacijska   firma:    kakor   do- 
slej,  s   pristavkom   »v   likvidaciju. 

Maribor, 24. junija 1953. 
Zadr V 47 6198 

529. 
Besedilo: Podjetje OZZ Ljuto- 

mer >Vlnarska zadruga«, Gor Rad- 
gona. 

Izbriše se Benko Angela in vpiše 
Kozel Jože, računovodja. 

Maribor, 26. junija 1953. 
Zadr VI 120 6325 

530. 
Besedilo: Kmetijska zadrug« z 

omejenim jamstvom, Metlika. 
Na občnem zboru 15. 1•. 1953 go 

se spremenila zadružna pravila v 
18. členu. UpTavni odbor sestavlja 
7 do 15 članov. 

Izbrišejo se Brodarič Jože, Pavlo- 
vič Jože, Matjašlč Marko in poobla- 
ščenec za sopodplsovanje Omerzelj 
Slavko irr vpiäeio novi izvoljeni 
«Slani upravnega odfegraj 

Nemanič Jože, kmet, Lokvica 35, 
Pétrie Franc, uslužbenec, Trnovec4, 
Nemanič Stanko, Grabrovec 30, Ba- 
juk Anton, Drašiči 24, Matkovič Jo- 
že, Vidošiči 18, Težak Ivan, Božako- 
vo 8, Slobodnik Franc, Slamna vas 
24, kmetje; Stupar Jože, mlinar, 
Metlika 163, Vukšinič Anton, kmet, 
Križevska vas 19. Pooblaščenec za 
sopodpisovanje je Grandovec Fra- 
njo, upravnik, Metlika 42. 

Novo mesto, 7. julija 1953. 
Zadr I 29/73 6452 

531. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j. v Vel. Gabru. 
Na podlagi sklepa obč. zbora 11. 

II. 1952 so se spremenila zadružna 
pravila. Upravni odbor sestavlja 5 
do 11 članov. Članski delež znaša 
1000 din. Člani odgovarjajo za ob- 
veznosti zadruge z 20-kratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oz. družinskega deleža. 

Izbrišejo se: Jeraj Rudi, Kotar 
Mihael, Gliho Štefka in Koporc 
Alojz ter vpišejo v letu 1952 izvo- 
ljeni novi člani upravnega odbora: 

Jerlah Avgust, gostilničar, Vel. 
Gaber 2, Žafran Anton, kmet, Vel. 
Gaber 24, škrabec Ivan, kmet, Do- 
bra v ca 1, Žefran Alojz, mizar, Vel. 
Gaber 51, Zupanči'3 Jože, tesar, Pri- 
stavca 18, Pekolj Franc, poljedelec, 
Gombišče 12, Bedene Alojz, kmet, 
Sevno 14. Na podlagi sklepa Kme- 
tijske zadruge Zagorica z dno 15. 
XTT. 1951 in sklepa Kmetijske za- 
drege Primskovo z dne 11. VII. 1952 
sta se zadrugi priključili tej za- 
drugi. 

Novo mesto, 13. marca 1953. 
7adr III 143/2 2807 

Razglasi sodišč 
, .^wL-wr^f •--•• £•••£.-••**•*••• 

Oklic o skrbnikih in razpravah 
Postavljeni skrbniki bodo v toibab za- 
stopali tožence, katerih bivališče cl zna- 
no, na njihovo nevarnost In (troike, 
dokler ie sami ne zglasljo ali ne Ime- 

nujejo pooblaščence. 

Tožbe za razvezo zakona: 
G 337/53 6577 

Bečan    Marija,   delavka,   Kranj, 
Primskovo 198, proti Bečanu Karlu, 
šoferju,  sedaj  neznanega  bivališča. 
Razprava bo 1. septembra 1953 ob 
7.30 uri pri tem sodišču, v sobi št. 
79•. Skrbnik je Bečan Franc, čev- 
ljar   Trstenik 6, p. Golnik. 

Okrožno sodiSče v Ljubljani, 
dne 10. julija 1953. 

G 507/53 6709 
Pavlic Jelka, nameščenka, Ljub- 

ljana, Groharjeva 24, proti Pavlicu 
Jožetu, sedaj neznanega bivališča. 
Razprava bo dne 8. septembra 1953 
ob 8. uri pri tem sodišču, v sobi 
št. 124/11. Skrbnik je Klemene Vik- 
tor, elektromeharrik, Ljubljana, 
Rimska 8. 

Okrožno sodišče v Ljubljani, 
das 13. julija 1953, 

G 346/53-8 6574 
Horvat Ivan, poljedelec. Gomilice 

112, p. Turnišče, proti Horvat Ma- 
riji roj. Raščan, sedaj neznano kje 
v Franciji. Skrbnik je Guček Jan- 
ko, nižji prav. referent pri tem so- 
dišču. Razprava bo 29. VII. 1953 ob 
12. uri pri tem sodišču, soba 86/11. 
G 497/53-4 6575 

Zorjan Martin, upokojenec, Mari- 
bor, Koroška 12, proti Zorjan Ani, 
gospodinji, neznano kje v Avstriji. 
Skrbnik je Orozel Ivanka, usluž- 
benka pri tem sodišču. Razprava bo 
12. VIII. 1953 ob 11.30 uri pri tem 
sodišču, soba 86/11. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 10. julija 1953. 

G 427/53-7 6710 
Berki Marija, gospodinja, Novi 

Vrbas, Klare Fe ješ Mire ulica 11, 
okraj Kula, proti Berkl Aleksandru, 
kmetu v Adrijancih, sedaj neznano 
kje na Madžarskem. Skrbnik je 
Orozel Ivanka, uslužbenka Okrož- 
nega sodišča v Mariboru. Razprava 
bo 12. VIII. 1953 ob 12.30 uri pri 
tem  sodišču,  soba 86/11. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dno  13.   julija   1953. 

G 555/53-2 6576 
Krajevna gostilna Selnica ob 

Dravi proti Kaube Pavli, poslovo- 
dlnji, sedaj neznano kje, zaradi 
plačila 261.609 din s pp. Skrbnik je 
Cilenšek Milko, obč. tajnik, Selnica 
ob Dravi. Razprava bo 12. VHI. 1953 
ob 12. uri pri tem sodiSču, soba 
86/11. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 10. julija 1953. 

Amortizacije 
uvede te postopanje za amortizacijo 
vrednotnlc, katerih Imetniki ie pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodiScn svoje 
pravice, sicer se bodo vrednotnice Izrekle 

za neveljavne. 
II R 247/53-2 6495 

Dr. Grobelnik Ludvik, sodnik v 
Kranju, prosi za amortizacijo iz- 
gubljene zavarovalne police št. 9618 
z dne 11. III. 1927 bivše Splošne za- 
varovalne družbe v Beogradu ^Ju- 
goslavija«) za zavarovano vsoto 
predvojnih 30.000 din, ter zavaro- 
valne police št. 9617 z dne 11. III. 
1927 isto zavarovalne družbe, z za- 
varovano vsoto predvojnih 40.000 
dinarjev. Priglasitveni rok: dva 
meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Kranju, 
dne 9. julija 1953. 

R 677/51-2 2955 
Šuligoj Marija roj. Kričej, upo- 

kojenka, Vuzenica 54 prosi za amor- 
tizacijo izgubljene hranilne knji- 
žice št. 333 z vlogo 2.031 din na 
ime Šuligoj Marija, izdano od bivše 
Hranilnice in posojilnice v Vuze- 
nici. Priglasitveni rok: dva meseca 
od te objave. 

Okrajno sodišče v Slov. Gradcu, 
dne 9. februarja 1952. 
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Oklic dedičem 
na] v danem roko priglasijo sodUCu 
«voje dedne pravice 'ali Imenujejo po- 
oblaščenca, ker jlb bo licer pri capa* 
SCinsUl razpravi zastopal skrbnik, nespre- 
Je« dcleïl pa bodo lzrotcni drïavl ozi- 
roma Jih bo za dediče, ki so znani, a 
neznanega bivališča, hranil skrbstveni 

organ. 
;.    240/53-34 6289 

Pire Teodor, upokojenec, Bistrica 
92 pri Tržiču, je umrl 9. III. 1953, 
brez sporočila poslednje volje. Nje- 
gova sestrična Pretnar Tvana se po- 
greza. Priglasitveni rok: šest me- 
secev od te objave. 

Okrajno sodišče v Kranju, 
dne 25. junija 1953. 

O 153/52-11 6495a 
Robas Jožef, Cerklje 7 pri Kra- 

nju, je umrl 15. II. 1953. zapustfvšl 
naredbo poslednje volje. Njegov sin 
Robas Anton se pogreša. Prigla- 
sitveni rok: šest mesecev od te ob- 
jave. 

Okrajno sodišče v Kranju, 
dne 4. julija 1953. 

Zemljiškoknjižni oklic 
Dražbe 

Pri podpisanem sodišču bodo v 
sobi št. 1 tele javne dražbe: 

dne 27. VIII. 1053 ob 9.30 uri, v 
sobi št. 1 ideelne polovice nepre- 
mičnin, zemljiška knjiga Janežovci, 
vi. Št. 321; cenilna vrednost 222.803, 
najmanjši ponudek 148-534, varščina 
22.280 din (J 672/5-11) 6595 

dne 3. IX. 1953 ob 8. uri, ideelne 
polovice nepremičnin, zemljiška 
knjiga Rjavci, vi. št. 22, Hvaletinci, 
vi. žt. 262 in Zagorci, vi. Št. 332; 
cenilna vrednost 254.097, vrednost 
iritiklin 7.850, najmanjši ponudek 
69.898, varščina 25.410 dinarjev 

(J 23/53) 6594 
dno 3. IX. 1953 ob 9.80 uri, ideelne 

polovico nepremičnin, zemljiška 
knjiga Polenci, vi. št. 253; cenilna 
vrednost 184.545, najmanjši ponu- 
dek 184.545, varščina 18.455 din 
(J 866/52-22) 6593 

dne 10 IX. 1953 ob 8. uri, nepre- 
mičnin, zemljiška knjiga k. o. De- 
sternik, vi. št. 51; cenilna vrednost 
1S0.856, vrednost |-ritiklin 28.838, 
najmanjši ponudek 130.134, varšči- 
na 26.027 din (T 862/02-28) 6592 

dne 10. IX. 1953 ob 9.30 uri, ne- 
premičnin, zemljiška knjiga Apače, 
vi. št. 406; cenilna vrednost 566.574, 
vrednost pritiklin 10.200, najmanjši 
ponudek 244.383, varščina 36.658 din 
(J 89/52-22) 6591 

Pravice, ki bi ne pripuščale zgo- 
raj navedene dražbe je treba pri- 
glasiti sodišču najpozneje pri draž- 
benem naroku pred začetkom draž- 
be, sicer bi se ne mogle več uve- 
ljavljati glede nepremičnin v Škodo 
zdražitelja, ki je ravnal v dobri 
veri. Sicer se pa opozarja na draž- 
bene oklice, ki so nabiti na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 29. junija 1953. 

Razne objave 

Poziv upnikom in dolžnikom 
aa]   »   danim   roka   priglasijo   terjatve 
oziroma  poravnajo  svoje  obveznosti  do 
podjetij   v   likvidaciji,   sicer - se   bodo 

dolgovi sodno Izterjali. 
Št. 1331/53 5243 

Delavsko uslužbenska restavra- 
ciji, Gorenjska predilnica. škofja 
Loka preide na podlagi skjepa DS 
podjetja s 1. IV. 1953 v likvidacijo. 
Priglasitveni rok: do 30. VI. 1953. 

Likvidatorji 
Št. 755/756 6620 

Po odločbi Ob2. LO Sodražica št. 
805/3-63 in 828/5-53 z dne 1. VII. 1953 
sta gospodarski podjetji »Lesostru- 
garstvo Sodražica« in >Mizarstvo 
Sodražica« prešli v likvidacijo. Pri- 
glasitveni rok: 30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
preklicujejo 

F, 

Blaži'5 Anica roj. Oman, Ljub- 
ljana, osebno izkaznico, reg. štev. 
41502/51, ser. št. F-0063612, izdano 
v Ljubljani. 6724 

Brence Ivan, Ljubljana, Soteska 
4. delovno knjižico, iedano v Ljub- 
ljani. 6755 

Cepič Matilda, Medvode, osebno 
izkaznico, reg. ät. 25200, izdano od 
OLO Ljubljana okolica, in sindi- 
kalno knjižico, izdano v Medvo- 
dah. 6736 

Černelč Drago, Tržič, Glavni trg 
27, osebno izkaznico, reg. št. 1363, 
ser. št. G-0136073, in sindikalno iz- 
kaznico št. 139481. 6409 

Cernie Milan, Šentvid 49 nad 
Ljubljano, osebno izkaznico, reg, št. 
10.433, ser. it 0186743, Izdano v 
Kranju. 6794 

Dežman Franc, Zalog, Zadružni 
dom, osebno izkaznico, reg. št. 10003, 
ser. št, F-0168307, osebno invalid- 
sko izkaznico in Invalidske izkaz- 
nico za znižano' vož-njo in orožni 
list št. 525 za pištolo barato, kal. 
9 mm. •   6737 

Dlmic Vera, Ljubljana, Blok 18, 
oseLno Izkaznico, reg. it. «0856/52, 
izdano v Ljubljani. 6764 

Dremelj Janez, Ljubljana, Novi 
blok 2, osebno izkaznico, reg. št. 
75344/51, ser. št. F-0097654, izdano 
v Ljubljani. 6738 

Farkaš Franc, Vitomarci 62, oseb- 
no izkaznico, reg. šf. 11780, ser. št. 
0254093. 6386 

Gačnik Ernest, Velka 29, osebno 
Izkaznico, reg. št. 7268, ser. št. G- 
0064068, izdano v Radgoni.       6218 

Golob Rudolf, Brengova 82, p. 
Cerkvenjak, O6©bno Izkaznico, reg. 
št. 14135/5, izdano v Radgoni.    6295 

Gorenc Alojzij-Slavko, Ljubljana, 
osebno  izkaznico,  reg. št. 85487/52, 

ser. §t. F-0107797, izdano v Ljub- 
ljani. 6740 

Grilj Duša, Ljubljana> osebno iz- 
kaznico, reg. št. 83436/51, ser. gt. 
F-0105746, izdano v Ljubljani.   6626 

Hafner Slavko, Srednje Bitnje 50, 
p. Žabnica, osebno izkaznico, reg. 
ät. 13531, izdano v Kranju.       6791 

Iglic Jože, črni vrh 35, p. Polhov 
Gradec, osebno izkaznico, reg. št. 
13377/51, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 6795 

Imperi Jožefa, Gor. Leskovec, 
osebno izkaznico, reg. štev. 45833, 
ser. št. F-390113, izdano od TN Z 
Krško. 6623 

Jane Frančiška, Sv. Ana 100, p. 
Tržič, osebno izkaznico, reg. št. 565, 
izdano v Kranju. 6386 

Jakobčič' Anica, Ljubljana, Jan- 
ševa 15, osebno izkaznico, reg. št. 
40403-51, Izdano v Ljubljani.     67• 

Jančič Janko, Sv. Ana 63, p. Ma* 
kole, osebno izkaznico, reg. št. 17771, 
ser. št. 0773291, ter orožni list, reg. 
št. 131 za lovsko puško, izdano v 
Poljčanah. 6339 

Jerman Justina, Ljubljana, Drav- 
lje, osebno izkaznico, reg. št. 212921, 
izdano v Radovljici. 6725 

Jerše Matevž, Bočna, Otok 22, 
osebno in sindikalno izkaznico, iz- 
dano v Šoštanju. 6431 

Jontez Stanislav, Podbransko 20, 
p. št. Janž na Dol., osebno izkaz- 
nico, reg. št. 13941, ser. št. 0518251, 
izdano v Trebnjem. 60SS 

Jus Jožefa. Dobrina 21, p. žetale, 
osebno izkaznico, ser. št. 0287749, 
reg. žt. 48512, izdano v Ptuju.   6581 

Kartin dr. Herbert, Št. Jurij pri 
Celju, Gornji trg 19, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 87119, ser. štev, 
0671829, 6387 

Kastelle Vida, Jesenice, osebna 
izkaznico, reg. št. 43479, ser. štev. 
F-65789, izdano v Ljubljani.    6716 

Kaube Franc, Prepolje 60, • p. 
Starše, osebno izkaznico, reg. Štev. 
37125, ser. št. 0281363, izdano v 
Ptura. 6502 

Klančnik Cvetka, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. štev. 84264/52, 
ser. štev. F-0106574, izdano v Ljub- 
ljani. 6743 

Kogoj Pavla, Rut 4, p. Grahovo 
ob BaČi, osebno izkaznico, reg. št. 
16379, ser. št. G-0394689, izdano v 
Tolminu. 6699 

Kokalj Vinko, Golica 3, p. Selca 
n/Škofjo Loko, osebno izkaznico, 
reg. št. 39258. 6802 

Kolar, Feliks, Zavrstnik, Šmartno 
pri Litiji, osebno izkaznico, reg. Št. 
4079, ser. št. F-M62395, izdano od 
OLO Ljubljana okolica. 6726 

Kolman Štefka, Ljubljana, osebno 
Izkaznico, reg. št. 78245/51, »er. št. 
F-0100585, izdano v Ljubljani.   6743 

Korenin Frančiška, Ljubljana, 
osebeo iskaznico, reg. št 68977/51, 
ser. št. F-0086287, izdaao v Ljub- 
ljani. 6627 

Koritnik Ljudmila, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. JSt. 498Ì8/51, 
ser. št. F-0072123, iadano v Ljub- 
ljeni, 6744 
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Kos Karel, Sv. Primož na Pohorju Jn   člansko   izkaznico   lovske   za- Sluga Zdenka, Sežana 212, osebno 
7, osebno izkaznico, reg. St. 17491, druge.                                          6341 Izkaznico, reg. št 18351, eer. Štev. 
ser. St. 0687595, Izdano v Celju.  6700 Novak Vinko, Ljubljana, Bohori- 0219061.                                          6356 

Kovač  Pavla, Ljubljana,  Linhar- 'Seva 24, osebno izkaznico, reg. Štev. SoboSan Jožef, Lipovci 81, p. Bel- 
tova 47, preklic o izgubljeni  voja- 87152/51,  ser. St.  F-0109462, in  sin- tinci,   osebno izkaznico,    reg. štev. 
ški izkaznici, ser. D št 6928, Izdani dikalno   knjižico,   izdano   v   Ljub- 14101, ser. št. 0094911, izdano v M. 
26. VI. 1949 v Ljubljani, objavljen ljani.                                              6727 Soboti.                                           6588 
v  Ur.  listu  LRS,   St.  16/53   z  dne OnuSlč Terezija, Stari trg 25 pri Srčnlk Marjan, Ljubljana, osebno 
28. V. 1953. ker se je našla.     6765 Rakeku,  osebno izkaznico,  reg.  St. izkaznico,  reg. št. 85323/52,  ser. št. 

Kovačič Amalija roj. Dolinšek, 4907, ser. Št. F-0615217. 6721 F-0107633, izdano v Ljubljani. 6630 
Glinek 11, osebno izkaznico, reg. Pahor Alojz, Sela na Krasu 48, Stepišnik Vida, Ljubljana, Do- 
it. 33085, ser. št. F-0159095, izdano roj. 20. II. 1932, osebno izkaznico, lenjska 14, osebno izkaznico, reg. 
od OLO Ljubljana okolica, knjižico reg. št. 41527, ser št. 0303442. 6585 št. 5234/50, ser. št. 002754A, izdano 
za kolo, št. 20781, sindikalno knji- Paravinja Jožefa roj. Mam, Ljub- v Ljubljani. 6S01 
žico, izdano v Škofljici in izkaznico ljana, Cankarjeva 11, osebno izkaz- Stropnik Franc, Zagrad 12, Pre- 
ža znižano vožnjo na železnici za nlco, reg. št. 3085/51, ser. št. F- valje, osebno izkaznico, reg. števil- 
letni dopust 1953.                          6745 0025395,  in  sindikalno  knjižico, iz- ka 14005, ser. št. 0363115.           6392 

Kralj   Silvester,    Ljubljana,   Po- dano v Ljubljani.                        6799 Sušek Maks, Ljubljana, osebno iz- 
ljanski  nasip  40, osebno  izkaznico, Pirš Franc, Ljubljana, Podjunska kaznico, reg. številka 17523, izdano 
leg. št. 29999, izdano na Reki.   6746 12, osebno  izkaznico,  reg.  številka od OLO  Slovenj  Gradec.          6749 

Kramar    Anica,    Ljubljana,    Za- 10121/51,   ser.  št.  F-0032431,   izdano Samec Marija, Ljubljana, osebno 
družna  15,  osebno  izkaznico,    reg. v Ljubljani.                                  6747 Izkaznico, reg. št. 45372, ser. številka 
ït. 81275-52, izdano v Ljubljani.  6766 Pišek Feliks,    Zlatoličje  102,    p. 0047558, izdano v Mariboru.       6631 

Križaj   Franc,  Ljubljana.   Vodni- Starše, osebno izkaznico, reg. štev. šaucr Jože, Ljubljana, osebno iz- 
kova 54, osebno izkaznico, reg. št. 36179, ser. št. 0261416.                6391 kaznico,  reg. št.  103023,  ser. St.  F- 
47093,  izdano  v  Ljubljani, vojaško Platnar Alojzija, Ljubljana, oseb- 0477333,  Izdano  v  Ljubljani,  sindi- 
knjlžico, izdano od VP 3395/L, Raj- no izkaznico, reg. št. 85526/52, ser. kalno knjižico, izdano v Ljubljani, 
lovac, tovarniško izkaznico št. 1512, številka F-0107836,  izdano  v  Ljub- In Izkaznico za znižano vožnjo na 
izdano od »Litostroja«, in partijsko ljani.                                              6748 železnici   za   letni   dopust   za   leto 
Izkaznico št. 797978.                    6767 Poglavnik Rudi, Selnica ob Dra- 1953.                                               6632 

Kuhelj   Anica, • Soc.   zavarovanje, vi,    osebno izkaznico  reg.  številka Ščukovt Iva, Dolga vas 20 pri Ko- 
Novo mesto, osebno Izkaznico, reg. 35869.                                             6586 čevju, osebno izkaznico, reg. števil- 
Št. 11740, ser. št. 0384959.             6434 Povšnar Jože, Kokra 20, p. Kranj, 1799, ser. št. 0548109.                   6437 

I. es jak   Konrad,   Zg.   Hajdina   16 osebno izkaznico, reg. št. 21488, ser. Šmigoc Alojz, Pobrežje 38, p. Vi- 
pri  Ptuju,    osebno izkaznico,    reg. št. 222688.                                      6752 dem  pri   Ptuju,   osebno  izkaznico, 
št. "2784, ser. št. 0235344.           6413 Prosen Pavle, Plrniče 1, p. Med- reg.   številka   46844,   ser.   številka 

Upnik Ivan, Celje, Bukovžlak 19, vode, osebna izkaznico, Teg. števil- 0291131.                                          3960 
osebno izkaznico, reg. št. 8243, ser. ka 26609, ser. št. F.0130919,  izdano Tavčar Sonja,  Ljubljana,   osebno 
Št. O67105S.                                   6755 od OLO Ljubljana okolica.       6628 izkaznico, reg. št. 96686/51, ser. št. 

Liubič Dimitrij, Ljubljana, oseb- Pucko Ana, Renkovci 122, p. Tur- F-0118996, izdano v Ljubljani.   6633 
nu  i/kaznico reg. številka 27189/51, nišče v Prekmurju, osebno izkazni- Tot Jožef, Dolina 68 pri Lendavi, 
Ser   številka   F-00499508,    izdano  v co za obmejni  pas,  reg.  št.   15482, osebno izkaznico, reg. št. 8801, ser. 
Ljubljani.                                        6796 ser. št. 0239792.                              6103 št. G-0231511.                                   6357 

Lnskovec    Marta     roj.    Ankele, Račič Anton, Čatež 54 pri Brezi- Vider  Hanica, Ljubljana,  osebno 
Šenčur 227 pri  Kranju,  roj.  11. V. cah, osebno izkaznico, reg. št. 13475, izkaznico, reg. št. 53108/51, ser. št. 
19"0, osebno izkaznico št. 2714.   6625 ser. št. 0378785, in osebno izkaznico, F-0075418. izdano v Ljubljani.   6769 

Magajna Andrej,    Famlje 25,    p. reg. št. 13474, ser. št. 0378784, izda- Vidina Angela, Ljubljana, osebno 
Vrrmski  Britof,    osebno  izkaznico, no na ime Račič Neža, oboje izdano izkaznico, reg. št. 86415/51,  šer. št. 
ree. št. 15960. izdan« v Sežani.    6720 no v Krškem.                               6734 F-0108725, Izdano v Ljubljani.    6635 

Markovic Franc, Foiana 39, p. Do- Ramšak Ivan, Celje, Vrunčeva 3, Vrenk Ana, Tomišelj, Ig pri Ljub- 
brovo v Brdih, dovolilnico za pre- osebno izkaznico, reg. Št. 13423, ser. ljani. osebno izkaznico št. 34982, in 
hod preko meje Jugoslavija—Itali- št. 060372. 6753 sindikalno izkaznico prosvetnih dé- 
jà, št. 202.                                     6389 Ramšak  Marija,  Celje,  Vrunčeva lavcev, št. 44316.                          6589 

Markun Lado. Ljubljana, vojaško 3, osebno izkaznico, reg. št.  13136, Vuk  Marija  roj.  Jeranko,  Ljub- 
kniižico rezervnega oficirja številka ser. št. 0751446.                            6754 ljana, osebno izkaznico, reg. števil- 
13757,   ser.   B/PU,   izdano   20,   X. Rug Anka, Cerklje ob' Krki, spri- pa 66023/51, ser. številka F-0088333, 
1951.    ,                                       6797 čevalo V. letnika Državnega učite- izdano v Ljubljani.                    6770 

Mere Andrej, Vel. Varnica 10, p. ljišča   v   Ljubljani   za   šolsko   leto Zalar Marica por.  Bračko, Črnu- 
Leskovec   v   Halozah,   roj.   18.   XI. 1944/45.                                           6728 če,    zdaj na Galjevicl,    Ljubljana, 
1928, osebno izkaznico, reg. št. 30934, Sašek   Josip, _ Ljubljana,   Gornji osebno izkaznico, reg. št. 11946, lz- 
ser. št. 074244, In vojaško knjižico, trg 31, osebno izkaznico, reg. štev. dano    od    OLO    Ljubljana    oko- 
izdano    od    vojaškega    odseka    v 60626/51,   ser.   št.  F-0082936,  izdano lica.                                                6636 
Ptuju.                                            6263 v Ljubljani.        #                        6729 Zdravkovič    Predrag,   Ljubljana, 

Novak  Aleksander, Otovci 88, p. Sef ran   Antonija   roj.   Dernuljec, Wolf ova 1,   osebno izkaznico,    reg. 
MP čkovci, osebno izkaznico, reg. št. Ljubljana, osebno izkaznico, reg. št. št. 212326, izdano v Beogradu.    6758 
44-S2. ser. št. 0126492.                 6297 73509/51, ser. št. F-0095819, izdano v Zlosel Miroslav, Vir 12, osebno iz- 

Novak Jože, Tešanovci 67, Mart- Ljubljani.                                      6629 kaznico,    reg. št. 24025,    Izdano od 
ja nei, osebno izkaznico, reg. Št. 8487, Severka Hedvika, Ljubljana, Hra. OLO Ljubljana okolica.             6637 

- ser.  št. 0090197, Izkaznico  ZKS,  št. nilniška 6, osebno izkaznico, reg. St. Žagar Marija, Ljubljana, Jeranova 
348005,   orožni list,    reg. št. 122/20, 32327/51, ser. št. F-0054637, izdano v 9, osebno Izkaznico, reg. št. 53357/51, 
dovoljenje za lov v obmejnem pa- Ljubljani.                                      6800 izdano v Ljubljani.      •               6759 
su.   št. 3/106,   izdano v M. Soboti, Skušek Alojz, Loka pri Zidanem žgavc Franc,   Ljubljana,   osebno 
lovsko  karto, izkaznico občinskega mostu, osebno  izkaznico, reg. štev. Izkaznico, reg. št. 62628/51, ser. Ste- 
odbornika št. 15, potrdilo v meda- 37947, ser. številka F-0751257. izda- vilka   F-0084938.    izdano    v   Ljub- 
lji dola, izdano od Prezidija FLRJ, no v Trbovljah.                           6768 ljani.                                              6638 
• i a 

Izdaja  »Uradni  Ust  LRS« r~. Direktes U»  odgovorni    irednik:  dr. Rastlco  Motal*  —   tiske   tiskarna  »Toneta  TomJlca« 
X UuhUanl 
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H 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« In 

D .volilni enoti štev. XVI. 
St. 1/1-4557/2-53 
Celje, dae 2. julija 1953. 

Za  predsednika  OLO 
1 podpredsednik: 

Alojz Krivec 1. r. 

dei ponarejene listine ali onemogoči pristojnemu ••- 
ganu, da bi pregledal porabo izplačanih prispevkov, 

4. člen 
Odlok dobi veljavo takoj. 
Št. 18/18-1 
Tolmin, dne 29. aprila 1953. 

Podpredsednik OLO; 
Franc Skok Lr,   - 

262. 

Na podlagi 13. in 88. člena zakona o volitvah in 
odpoklicu odbornikov ljudskih odborov (Uradni list 
LRS, št. 19-91/52) je okrajni ljudski odbor Celje 
okolica na skupni seji okrajnega zbora in zbora 
proizvajalcev dne 2. julija 1953 sprejel 

ODLOK 
o razpisa nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

štev. XIX, katero sestavljajo predstavniki trgovine in 
gostinstva, ker je prenehal mandat Alojzu Libniku, 
ki je bil izvoljen v tej volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo, dne 23. avgusta 1953. 
II 

Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« In 
v volilni enoti št. XIX. 

Št. 1/1-4557/3-53 
Celje, dne 2. julija 1953. 

Za   predsednika  OLO 
podpredsednik: 

Alojz Krivec 1. r, 

263. 

Okrajni ljudski odbor Tolmin izdaja na podlagi 
drugega odstavka 15. člena zakona o okrajnih ljud- 
skih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) in po določ- 
bah uredbe o delitvi sklada za vzdrževanje hiš 
(Uradni list FLRJ, št. 12/53) na seji dne 29. aprila 1938 

ODLOK 
o razdelitvi sklada za vzdrževanje hiš na območju 

okraja Tolmin 

1. člen 
Določi se 75% sredstev iz sklada plačanih sred- 

stev po določbah uredbe o zvišanju najemnin za sta- 
novanjske in poslovne prostore (Uradni list FLRJ, 
št. 54/52) in po navodilu k tej uredbi (Uradni list 
FLRJ, št. 58/52), da jih lastnik lahko uporabi za 
vzdrževanje hiše, iz katere sredstva Ì2 vira jo, in 25% 
teh sredstev, ki jih lahko uporabi pristojna občina 
za vzdrževanje in zidavo stanovanjskih hiš na svo- 
jem območju. 

2. člen 
Svet za komunalne zadeve OLO Tolmin Izda na- 

tančnejša  navodila o  načinu  uporabe  teh  sredstev. 

3. člen 
Z denarno kaznijo do 3.000 din se kaznuje za 

prekršek, kdor izplačanih prispevkov ne uporabi za 
odobrena dela oziroma v namene, določene v tem 
odloku in v pravilniku, ki bo izdan' na podlagi 2. člena 
tega odloka, ali  kdor predloži v dokaz opravljenih 

264. 
Na podlagi 23. člena in 2. točke 78. člena zakona 

o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19/52) In 8. člena zakona o prekrških zoper 
javni red in mir (Uradni list LRS, št. 16/49 in 40/51) 
ter v skladu s predpisi temeljnega zakona o prekr- 
ških (Uradni list FLRJ, št. 46/51) je ljudski odbor 
mestne občine v Novi Gorici na četrti seji dne 22. 
aprila 1953 izdal 

ODLOK 
o javnem redu in miru 

L Splošne določbe 

1. člen 
Državljani morajo uravnavati svoje vedenje in 

ravnanje tako, da ne motijo dela, počitka in razve- 
drila sodržavljanov, da varujejo javno moralo, pazijo 
na čistočo, ne kazijo lepote in zunanjega lica naselij, 
ne delajo škode na javnih prostorih In ne ogrožajo 
zdravja ljudi. 

Dobrine iz prednjega odstavka uživajo upravno- 
kazensko varstvo po predpisih tega odloka, kolikor 
ni za kršitev predpisana strožja kazen po drugih 
predpisih. 

»Javni prostoTc po tem odloku pomeni prostore, 
ki se uporabljajo za javni promet, kakor tudi jav- 
nosti dostopne prostore. 

•. Varstvo miru 
2. člen 

Prepovedano je vsako dejanje na javnem ali za- 
sebnem  prostoru,  ki  moti  mir  okolice,  in  sicer  je 
prepovedano: 

1. uporabljati zvočnike, radioaparate, gramofone, 
glasbila ali kakršnekoli druge naprave na tak način, 
da občutno motijo okolico; 

2. uporabljati motorna vozila, ki niso opremljena 
z izpuSno dušilko; 

3. razgrajati ali na drug način po nepotrebnem 
delati večji hrup ali ropot; 

4. imeti pse, ki po nepotrebnem delajo ponoči 
hrup. 

S. člen 
Od 22. do 5. ure so prepovedana vsa dejanja, ki 

kakorkoli motijo nočni mir. Izvzete so motnje, ki 
izvirajo iz nujnega dela. 

Prireditve in zabavni sporedi, ki trajajo čez 23. 
uro, se morajo izvajati v zaprtih prostorih in tako, 
da ne motijo nočnega miru. Izjeme dovoljuje LO 
mestne občine v Novi Gorici. 

4. člen 
Cerkveno zvonjenje je dovoljeno samo v zvezi z 

rednimi cerkvenimi obredi in ne sme trajati več kot 
tri minute. Pritrkavanje t zvonovi ni dovoljeno. Prav 
tako ni dovoljeno zvonjenje v nočnem času. 

Če je to nujno potrebno zaradi reda in miru ali 
zaščite nemotenega dela in počitka državljanov, po- 
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sebno pa še v bližini Sol, tovarn in drugih naprav, 
sme LO mestne občine v Novi Gorici na določenih 
krajih in v določenem času predpisati nadaljnje ome- 
jitve zvonjenja. 

Izjeme dovoljuje LO mestne občine v Novi 
Gorici. 

Prepovedano je z zvonjenjem ali drugimi napra- 
vami motiti javno zborovanje. 

•. Varstvo družbene discipline 

6. člen 
Vsak državljan se mora na javnih prostorih vesti 

dostojno in se izogibati dejanj, s katerimi se krši 
družbena disciplina, moti gibanje, delo ali razvedrilo 
sodržavljanov ali se ti zavajajo v nedisciplino, zbuja 
javno zgražanje ali žali javna morala, in sicer je 
prepovedano: 

1. kaditi v kinematografih, gledališčih in drugih 
prostorih, v katerih je kajenje iz upravičenih razlo- 
gov prepovedano; 

2. peti nedostojne ali žaljive pesmi, govoriti ne- 
dostojno, preklinjati, žaliti z nedostojnim vedenjem 
čut dostojnosti drugih, kazati nedostojne slike ali 
predmete; 

3. motiti javne shode, zborovanja, sestanke ali 
druge javne prireditve; 

4. ovirati promet na pločnikih ali drugih javnih 
prostorih z zlaganjem kuriva ali drugih predmetov 
preko Časa, ki je nujno potreben za odstranitev teh 
predmetov, aH pa uporabljati javni prostor za odla- 
ganje kakršnegakoli materiala; 

5. stopiti bre2 dovoljenja v zgradbe ali kraj, ka- 
mor je vstop prepovedan, če je prepoved pravilno 
označena ali 6e je to iz okoliščin mogoče razbrati; 

6. kljub ponovnemu pozivu zadrževati se v go- 
stinskem lokalu po končanem obratovalnem času. 

IV. Varnost ljudi in premoženja 
6. člen 

Prepovedana so vsa dejanja, s katerimi se ogroža 
varnost ljudi m premoženja, in sicer je prepovedano: 

1. poškodovati aH odstraniti napisne table ali dru- 
ge javne znake; 

2. ugasniti ali poškodovati ali odstraniti svetilko, 
nameščeno za razsvetljavo javnega prostora; 

8. opustiti popravilo zgradb in naprav, ki ogro- 
žajo varnost; 

4. pustiti ob javnih poteh ograjo ali živo mejo v 
takem stanju, da ogroža varnost, ovira promet ali 
kazi zunanje lice; 

3. z metanjem kamenja ali drugih predmetov 
Ogrožati varnost; 

6. opustiti namestitev varnostnih naprav pri grad- 
njah ali popravilih, poškodovati ali odstraniti take 
naprave ali druga varnostna znamenja; 

7. sežigati odpadke ali vobče kuriti ogenj na od- 
prtih prostorih v bližini zgradb ali drugih naprav ta- 
ko, da je ogrožena njih varnost, odmetavati goreče 
cigaretne ali druge ogorke na kraju, kjer se lahko 
zaneti požar; 

8. poškropiti ali pomazatl ljudi ali pročelja stavb 
z brezobzirno vožnjo; 

9. uporabljati javna pota za športne igre. 

V. Varstvo zdravja, čistoče in zunanjega lica mesta 
7. člen 

Prepovedana so vsa dejanja, ki ogrožajo zdravje 
ljudi, nasprotujejo pravilom čistoče ali kazijo zuna- 
njo lice mesta, in licer je prepovedano: 

1. odlagati odpadke in gnoj na mestih, ki niso 
zato določena; 

2. voziti nepokriti gnoj po mestnih ulicah in 
cestah; 

3. imeti v strnjenih naseljih odkrite gnojne jame; 
4. pustiti greznice nezadostno zaprte aH jih iz- 

praznjevatl, kadar to povzroča okolici čezmeren 
smrad; 

5. spuščati odplake na javno pot ali v odprt cestni 
jarek; 

6. metati v kanalske požiralnike predmete, ki 
utegnejo zamašiti kanal; 

7. poškodovati, uničiti ali odstraniti posode za 
odpadke,   nameščene   na   javnih   prostorih; 

8. onesnažiti vodo, namenjeno ljudem ali živalim; 
9. zanemariti snaženje javnih prostorov in 

naprav; 
10. zanemarjati osebno snago v stanovanju ozi- 

roma v delavnici v taki meri, da to moti okolico ali 
da utegne spraviti v nevarnost zdravje ljudi; 

11. prevažati mrhovino, kosti ali kože v vozilih, 
ki niso zaprta ali dobro pokrita; 

12. voditi pse v javne lokale; 
13. iztepati karkoli na javna pota, zračiti po- 

steljnino ali sušiti perilo preko uličnih oken in bal- 
konov ali na ulicah samih; 

14. poškodovati obcestne jarke ali ceste pri 
oranju; 

15. opustiti popravilo smetišč, greznic ali odtoč- 
nih kanalov. 

8. člen 
Lastniki oziroma upravitelji nepremičnin so 

dolžni skrbeti, da se zastave, transparenti, parole, le- 
paki In drugi priložnostni okrasi odstranijo naj- 
kasneje v enem dnevu po končani proslavi oziroma 
prireditvi. 

VI. Varstvo mladine 
9. člen 

Mladina pod 16. letom ne sme obiskovati zaba- 
višč, gostiln, kavarn ali drugih podobnih lokalov, v 
spremstvu staršev ali drugih odraslih oseb pa v po- 
letnem času le najdalje do 21. ure, v zimskem Času 
pa do 20. ure. 

Mladina pod 16. letom ne sme obiskovati javnih 
prireditev, razen če so namenjene za mladino, ali 
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 sprem- 
stvu staršev ali drugih odraslih oseb, vendar ne po 
24. uri. 

Mladine ni dovoljeno zavajati k pijančevanju. 
Zaradi prekrškov po tem členu se kaznujejo tudi 
'tarsi, lastnik, zakupnik ali odgo-omi uslužbenec 
obrata ozitom.t prireditelj zabave, če so zanemarili 
potrebno nadzorstvo. 

VII. Končne določbe 
10. člen 

Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo do 2000 
dinarjev, kdor prekrši prepovedi in dolžnosti, naštete 
v 2. členu (razen 2. in 3. točke), v 3. Členu, v 4. členu, 
v 5. členu (razen 1., 2., 5. in 6. točke), v 6. členu (ra- 
zen 5., 8. in 9. točke), v 7. členu (razen 2., 6., 7., 8., 
12. In 13. točke) in v 9. členu. 

Dejanja Iz zadnjega odstavka 4. člena in 3. točke 
5. člena se kaznujejo kot prekršek po tem odloku 
samo, kolikor ne gre za kazniva dejanja. 
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11. ölen 
Pripadniki ljudske milice in druge osebe, ki Jih 

pooblasti LO mestne občine, smejo takoj na mestu 
Izterjati denarno kazen, od tistih, ki jih zalotijo pri 
storitvi lažjih prekrškov, določenih s tem odlokom. 

Za lažje prekrške, ki se kaznujejo po prednjem 
odstavku, veljajo tiste kršitve po predpisu tega od- 
loka, zaradi katerih ni bilo škodljivih posledic ali pa 
so bile posledice neznatne. 

Denarne kazni po 1. odstavku tega člena se sme- 
jo izterjati na samem kraju za tele prekrške in v 
tehle zneskih: 

1. po 50 din: po 1., 2. in 5. točki 5. člena, 5. in 9. 
točki  6. člena, 6. in 8. točki 7. člena; 

2. po 100 din: po 2. in 3. točki 2. člena, 6. točki 
5. (člena, 8. točki 6. člena, 2., 7., 12. in 13. točki 
7. člena ter 8. členu. 

12.'člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 

stu LRS«. 
Št. 667/1-53 
Nova Gorica, dne 22. aprila  1953. 

Predsednik LO MO: 
Ludvik Gabrijelčič 1. r, 

265. 

Ljudski odbor mestne občine škofje Loka je na 
podlagi 2. odstavka 23. člena zakona o ljudskih od 
borih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/52) 
v zvezi s 2. in 4. členom uredbe o dajanju poslovnih 
prostorov v najem (Uradni list FLRJ, št. 13/53) ter 
3. in 8. členom temeljnega zakona o prekrških (UTadni 
list FLRJ, št. 46/51) na seji dne 19. junija 1953 sprejel 

ODLOK 
o dajanju poslovnih prostorov v najem na območju 

mestne občine škof ja Loka 
1. člen 

Vsi poslovni prostori se dajejo v najem prosto 
na podlagi najemne pogodbe med najemodajalcem in 
najemnikom, ki mora biti sklenjena v pismeni obliki. 
Najemne pogodbe, ki so bile ustno dogovorjene pred 
uveljavitvijo uredbe o dajanju poslovnih prostorov 
v najem, se morajo sestaviti v pismeni obliki. 

Vse do sedaj sklenjene pismene In ustne najemne 
pogodbe se lahko razderejo z enomesečnim odpoved- 
nim rokom, kolikor najemodajalec in najemnik spo- 
razumno ne uredita novega najemnega razmerja. 

Vsi do sedaj veljavni predpisi o razdeljevanju 
poslovnih prostorov so odpravljeni. 

2. člen 
Če v najemnih pogodbah odpovedni rok ni iz- 

recno dogovorjen, velja obojestranski odpovedni rok( 

8. čl«n 
Najemodajalec mora po en izvod pismenih pogodb 

najkasneje v 8 dneh po uveljavitvi tega odloka pred- 
ložiti tajništvu mestne občine škofja Loka. 

Prav tako morata najemodajalec in najemnik v 
8 dneh priglasiti tajništvu mestne občine škofja Loka 
vsako spremembo glede višine dogovorjene najem- 
nine za poslovne prostore. 

4. člen 
V sporu aH je določen prostor poslovni prostor 

ali ••, odloči tajništvo mestne občine škofja Loka, 

5. člen 
Z denarno kaznijo do 2000 din se kaznujeta na- 

jemnik in najemodajalec, če v predpisanem roku ne 
skleneta pismene najemne pogodbe ali ne sporočita 
spremembe višine  najemnine za poslovni  prostor. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRSc. 
Št. 1052/2-1953 
Škofja Loka, dne 24. junija 1933. 

Predsednik LO MO: 
Ivan Brodar 1. r. 

266. 
Ljudski "odbor mestne občine škofja Loka je na 

podlagi 1. odstavka 23. člena in 2. točke 78. člena 
zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19/90-1952) in v zvezi z 2. in 8. 
členom temeljnega zakona o prekrških (Uradni list 
FLRJ, št. 46-428/51) sprejel na seji dne 19. junija 1953 

ODLOK 
o poletnem obratovalnem času gospodarskih podjetij 

na področju mestne občine škofja Loka 

A. OBRATOVALNI CAS 

L Ob delavnikih 

Trgovinske  obratovalnice 

1. člen 
1. Trgovinske obratovalnice so odprte, če v na- 

' slednjem ni drugače določeno od ponedeljka do petka 
od 7. do 12. in od 15.30 do 18.30 ure, ob sobotah pa 
«amo od 7. do 12. ure, medtem ko so popoldan vse 
obratovalnice zaprte. Pri tem se obvezni osemurni de- 
lovni čas ne skrajša, temveč se preostali čas uporabi 
ta notranje delo v obratih. 

2. Prodajalne svežega in prekajenega mesa ter rib 
so odprte od ponedeljka do četrtka od 6. do 11. in 
od 14. do 18. ure, ob petkih od 6. do 12 In od 14. do 
19. ure, ob sobotah pa od 6. do 12. in od 14. do 18. ure. 

3. Prodajalne kruha so odprte od ponedeljka do 
petka od 630 do 11. in od 13.30 do 18. ure, ob sobotah 
pa od 6.30 do 11. in od 13.30 do 19. ure. 

4. Prodajalne slaščičarskih izdelkov so odprte od 
8. do 12. in od 14. do 18. ure. 

5. Prodajalne sadja in zelenjave so odprte od 7< 
do 12. in od 15.30 do 18.30 ure. 

6. Prodajalne mleka so odprte ob delavnikih od 
7.30 do 12. in od 13. do 15. ure, ob nedeljah pa od 
7.30 do 10.30 ure. 

7. Prodajalne tobačnih izdelkov so odprte od 6.80 
do 11. in od 14.30 do 17. ure. Dežurne trafike obdrže 
dosedanji delovni čas. 

Obrtni  obrati 
2. člen 

1. Obrtni obrati so odprti, 'če v naslednjih členih 
ni drugače določeno, od ponedeljka do petka od 7. do 
12. in od 14. do 17.30 •••, ob sobotah pa od 7. do 
12.30 ure. 

2. Brivski in frizerski obrati so odprti, ob pone- 
deljkih od 7.30 do 11. ure, ob sobotah od 7.30 do 12. 
in od 14. do 20. ure, druge dneve pa od 7.30 do 12. 
in od 15. do 19. ure. 

3. Pekarne (delavnice) obratujejo od 4. do lfi.ure, 
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3. člen 
Za prodajalne obrtnih obratov velja obratovalni 

čas,   določen   za   ustrezne   trgovinske   obratovalnice. 

Gostinske   obratovalnice 

4. člen 
Gostinske obratovalnice so odprte: 
1. hoteli, nočišča, penzioni iu drugi obrati, koli- 

kor gre za oddajanje sob, časovno  neomejeno; 
2. restavracije in gostilne ter vsa penzionska go- 

stišča do 23. ure, razen restavracije »Krona<, ki je 
ob dnevih pred praznikom, na praznik in ob nedeljah 
odprta do 1. ure po polnoči; 

3. bifeji do 22. ure; 
4. menze in delavsko uslužbenske restavracije le 

y 'času, ko se izdajajo redni obroki hrane. 
Če zgoraj ni drugače določeno, se gostinske obra- 

tovalnice ne smejo odpirati pred 5. uro, morajo pa 
se odpreti najkasneje ob 7. uri. 

5. člen 
Gostinske obratovalnice pri železniški postaji v 

Škofji Loki in gostinske obratovalnice s prenočišči 
smejo gostom, ki pridejo z vlakom, postreči tudi po 
času, določenem za zapiranje po prednjem členu, a 
najdalje eno  uro po prihodu  vlaka. 

6. člen 
Po uri, ki je določena za zapiranje, se ne sme 

postreči niti z jedjo niti s pijačo, kolikor ni izrecno 
določena izjema v 5. čleuu. Najkasneje četrt ure po 
uri, ki je določena za zapiranje, je treba obratne 
prostore izprazniti in  zapreti. 

7. člen 
Dovoljene igre n. pr. balinanje, kegljanje itd., 

se smejo na prostem igrati do 22. ure. V zaprtih pro- 
storih, v katerih se ne moti nočni počitek sosedov 
in kolikor sme biti gostinska obratovalnica dalj časa 
odprta, ta omejitev ne velja. 

8. člen 
Posameznim obratom in za posamezne dni sme 

načelnik gospodarskega oddelka po izkazani potrebi 
in na prošnjo podaljšati obratovalni čas. 

9. člen 
Gospodarski svet bo določil po potrebi za posa- 

mezne gostinske obrate po en dan prosti delavnik 
v tednu, razen sobote in nedelje; ta dan naj obrati 
po določenem turnusu izkoristijo za čiščenje lokalov 
in za odpočitek strežnega osebja. 

II. Ob nedeljah in praznikih 

10. člen 
Ob nedeljah in priznanih praznikih morajo biti 

vse trgovinske in obrtne obratovalnice zaprte, koli» 
kor v naslednjem niso dovoljene izjeme. 

11. člen 
Ob nedeljah in praznikih morajo obratovati: 
1. prodajalne sadja in zelenjave od 8. do 11. ure, 
2. prodajalne mleka od 6. do 9. ure, 
3. brivski in frizerski obrati od 1. do 10. ure. 

•   12. člen 
Gostinske obratovalnice so ob nedeljah in praz- 

nikih odprte, kot je to določeno v 4. 'členu. 

B. SPLOŠNE DOLOČBE 
13. člen 

Določbe tega odloka se nanašajo na vse trgo- 
vinske, obrtne in gostinske obratovalnice, ne glede 
na to, ali pripadajo državnemu, zadružnemu ali za- 
sebnemu sektorju, ali drugim ustanovam in ali je v 
ujih zaposleno pomožno osebje. 

Odlok ne velja za: 
1. industrijske obrate, 
2. pogrebna podjetja, 
3. žagarska podjetja, 
4. dimnikarska podjetja, 
5. mlinarska podjetja. 

14. člen 
Ob času predpisanem za zapiranje obratovalnic, 

se morajo zapreti vsi dohodi v poslovne prostore, ki 
so določeni za promet s strankami. 

Strankam, ki so ob zapiranju v obratnem pro- 
storu, je treba postreči. 

15. člen 
Obrati morajo biti odprti ves čas, ki je predpi- 

san, ob istem času morajo delati vse delavnice, ki 
spadajo k obratu. 

16. člen 
Obratovalni čas, predpisan s tem odlokom, velja 

samo za poletni 'čas, ki traja od 1. maja do 30. sep- 
tembra. 

17. člen 
Svet za gospodarstvo ljudskega > Ibora mestne 

občine škofja Loka sme po potrebi in na prošnjo 
določiti za posamezne obratovalnice tudi drugačen 
obratovalni čas. 

18. člen 
Lastniki in odgovorni upravniki In poslovodje 

obratovalnic, ki bi imeli proti predpisom tega odloka 
odprte svoje poslovalnice izven časa, določenega za 
odpiranje in zapiranje ali bi imeli obratovalnice za- 
prte v času, ki je določen za obratovanje, se kaznu- 
jejo z denarno kaznijo do 2.000 din. 

D. ZAKLJUČNE   DOLOČBE 

19. člen 
Ta odlok začne veljati takoj ter se z njim raz- 

veljavljajo vsi dosedanji predpisi, ki so v nasprotju 
z določbami tega odloka. 

Št. 685/9 
Škefja Loka, dne 19. junija 1953. 

Predsednik LO MO: 
Ivan Brodar 1. r. 

POPRAVEK 
V uredbi o začasni pomoči vojaškim vojnim in- 

validom iz 8. točke XIV. priloge k mirovni pogodbi 
z Italijo (Uradni list LRS, št. 14-53/53) je treba popra- 
viti tiskovno napako in se četrti odstavek 7. člena 
pravilno glasi: 

»Ob Istih pogojih imajo pravico do začasne po- 
moči tudi očim ali mačeha, posvojitelj ali posvoji- 
teljica, rednik ali rednica, če so za padlega, umrlega 
ali pogrešanega skrbeli najmanj 5 let pred njegovo 
smrtjo ali če je ta zanje skrbel v zadnjih petih letih 
pred svojo smrtjo.i Uredništvo 

Izdaja »Uradni list LHS« — Direktor In odgovorni urednik: dr Eastko Močnik - tiska .iskarna »Toneta Tomšiča« — VE) 
v LJubljani — Naročnina: letno 720 din — Posamezna Številka: 8 din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani i din već, pc 
posti 8 din vcö -• Vceàniàtvo In uprava: Ljubljana,  Erjavčeva ulica Ila, poštni predal 336 — Telefon uprave 23-579  - 

Čekovni račun: eoi-»T«-157 
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VSEBINA: 

84. Odlok o razporedu In plačevanju akontacij dohodnine 
kmetijskih gospodarstev za razdobje Januar—«eptember 
1953. 

85. Odlok o dopolnitvi sestave Sveta za zdravstvo In socialno 
politiko LRS. 

8«. Navodilo o priznanju strokovne Izobrazbe polkvallfTclra- 
nlm delavcem v zadružnih, zakupnih In zasebnih gostin- 
skih obratih. 

Odloki  ljudskih  odborov: 
267. Odlok o obvezni tuberkullnlzacijl goveje živine v okraju 

Celje okolica. 
268. Odlok o spremembi odloka o delitvi sklada za vzdrževanje 

hll z dne 21. IV. 1953 v okraju Celje okolica. 
269. Odlok o dajanju poslovnih prostorov v najem v območju 

okraja Celje okolica. 
270. Odlok o načinu sklepanja kreditnih pogodb glede Inve- 

sticij v letu 1953, ki spadajo med Investicije gospodar- 
skega pomena v okraju Črnomelj. 

84. 

Na podlagi odloka Zveznega izvršnega sveta o 
določanju akontacije dohodnine kmetijskih .gospodar- 
stev za leto 1953 in o rokih njenega plačevanja (Urad- 
ni list FLRJ, št. 26-191/1953) in v zvezi z 38. členom 
temeljnega zakona o družbenem prispevku in o dav- 
kih (Uradni list FLRJ, št. 1-5/52) izdaja Izvršni svet 
Ljudske  skupščine Ljudske  republike Slovenije 

ODLOK 
o razporedu in plačevanju akontacij dohodnine kme- 
tijskih     gospodarstev   za   razdobje   januar-septem- 

ber 1953 

Ljudski odbori okrajev, mest in mestnih občin s 
posebnimi pravicami določijo za kmetijska gospodar- 
stva na svojem območju akontacije dohodnine za čas 
od 1. januarja do 30. septembra 1953 v odstotkih od 

jim je  bila  odmerjena za leto  1952 dohodnine, 
tako: 

ki 

Okraji: 

to 

i«. 

Celje okolica 
Črnomelj . | 
Gorica . ; 
Kočevje . ,. -, 
Kranj okolica ,. 
Krško .... 
Ljubljana okolica 
Ljutomer . . 
Maribor okolica 
Murska Sobota ,. 
Novo mesto . r. 
Postojna .   :. 
Ptuj . . . ,. 
Radovljica .. -. 
Sežana ... ., 
Slovenj Gradec ,. 
Šoštanj . . r. 
Tolmin . ., ,.-. 
Trbovlje   k.. 

i«, io io io tv: ro :o co ro 

e-. 
!• 
i«. 

!• 
•-• 

C-. 

r« 
r« 
I. 

l'I 

IO 

[•1 

!•• •» 
lo .•- 

!.. ... 
:•: r« 

. -•- ^.- *•_ i • 

•- L«- k« 

f. 

.1 IO ro IO ,-J 

r. t.   r.   ro . 

'_ -Jk   kA. 4-   Uà 

f. r. 
ro r. 
•• r. '• 

.«1 CO •• •• !•' 

ro m ro ro • 
. <••-. ro r,-  r. 

• ' ." .-« ro •. 

kl- -• > ?• ». 

73% 
80% 
77% 
77% 
77% 
77% 
75% 
77% 
77% 
77% 
80% 
73% 
77% 

.80% 
80% 
77% 
77% 
77% 

271. Odlok o skladu za kreditiranje investicij po družbenem 
planu OLO Krško za leto 1953. 

272. Odlok o varstvu hldrotehničnlh objektov In čiščenju po- 
tokov na območju okraja Krško. 

273. Odlok o načinu kreditiranja in sklepanja kreditnih po- 
godb glede Investicij, ki spadajo med Investicije gospo- 
darskega pomena v okraju Murska Sobota. 

274. Odlok o dajanju poslovnih prostorov v najem na"območju 
okraja Postojna\ 

275. Odlok o načinu sklepanja kreditnih pogodb glede Inve- 
sticij, ki spadajo med investicije gospodarskega pomena 
o okraju Ptuj. 

276. Odlok o delltvP sredstev sklada za vzdrževanje his v mest- 
ni občini Maribor. 

277. Odlok o razglasitvi 1. Junija za ljudski praznik mestne 
občine Trbovlje. 

— Popravek. 

Mesta; 
Ljubljana      ro ro ro t«. t>: i», ro ro ro ro ra r«- 80% 
Celje     .   tO ro r»- r»- ro to ro ro r« •• r«' r»' !• 80% 
Maribor     («i {•„ i«   (•- (•_ i»   io r*   r« :•   ;• z*   .• 80/» 

Mestne občine s posebnimi pravicami; 

Bled to ro co io fi to ro »i ro co t4 >i t« to 
Idrija <o to io ro io to to .•• 20 10 ro :o ro ro 
Jesenice • ro ro 10 to 10 ..3 ro co :o :o ro :o 
Kamnik     to ro to ro 10 to :o ro ro co ro t.; *•., 
K.ranj ..,.-. r.i iö t>1 ;#J t.j -,| tm3 -.j :.j I#1 .ti t.j 
Murska Sobota ro to to to ro to ;o co ro to 10 
Nova Gorica t.t (o ro 10 L 

Novo mesto ro ro to .0 :• 
Postojna    ,0 to to ro :o co co ro ro 
Ptuj .      . • ro   "O   O   VI   o IO .O "O 
âkofja Loka ro ro o :o ro 10 -.3 ro 
Trbovlje ro r.-» ro 'o o ro ro ••: 10 
Tržič    io LO to »o .0  .0 :o 10   ..j, 10 

s ro ro ro to to co 
1 co io o 10 10 to 

o co to t». 
O •• ro !•' 
•1 tO IO to 
•1 ro ro t»! 
-I •• IO I«] 

77% 
77% 
77% 
77% 
77% 
77% 

•80% 
77% 
80% 
73% 
77% 
77% 
77% 

Vsako kmetijsko gospodarstvo mora placati akon- 
tacijo dohodnine v višini, ki se dobi tako, da se od. 
stotek, ki je po 1. točki tega odloka določen za posa- 
mezni okraj, mesto oziroma mestno občino, uporabi 
na dohodnino, ki je bila odmerjena kmetijskemu go- 
spodarstvu za leto 1952. 

3 

Ljudski odbori okrajev se poob'laščajo, da lahko 
doloïijo akontacije za posamezne občine na svojem 
območju v različnih odstotkih od dohodnine, ki jim 
je bila odmerjena za leto 1952, vendar tako, da do- 
sežejo v povprečju akontacij odstotek, ki je določen 
v 1. točki tega odloka. 

4 

Od davčnega zavezanca, ki ne plača predpisane 
akontacije v roku, določenem po 6. točki odloka Zvez- 
nega izvršnega sveta o določanju akontacije dohod- 
nine kmetijskih gospodarstev za leto 1953, in o rokih 
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njenega plačevanja, se akontacija prisilno izterja in 
se pri tem zaračunajo doloïenl stroški. 

••  odlok   velja  od  dneva  objave   v   >Uraduem 
listu LRS«. 

St. 893/1-53 
Ljubljana, dne 28. julija 1953. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Miha Marinko 1. r. 

S5. 

Na podlagi 6. člena zakona za izvršitev ustavne- 
ga zakona o temeljih družbene in politične ureditve 
In o.organih oblasti Ljudske repuhlike Slovenije je 
Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske republike 
Slovenije izdal 

ODLOK 
o dopolnitvi sestave Sveta za zdravstvo in socialno 

politiko 

1. Farmacevtsko društvo Slovenije je delegiralo 
v Svet za zdravstvo in socialno politiko kcrt svojega 
zastopnika mr. Leona Bakarčiča. 

2. Ta odlok velja takoj. 

Št. U-9/3-53 
Ljubljana, dne 20. junija 1953. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
MIha Marinko 1. t. 

86. 
Da bi lahko tudi delavci v. zadružnih, zakupnih in 

zasebnih gostinskih obratih dobili priznanje strokov- 
ne izobrazbe polkvalificiranega delavca po 2. točki 
splošnega aavodila o pridobitvi strokovne Izobrazbe 
delavcev s praktičnim deiom v podjetju (Uradni list 
FLRJ, št. 54-635/52), izdaja državni sekretar za gospo- 
darstvo na podlagi drugega odstavka 8. člena uredbe 
o trgovinskih in gostinskih zbornicah ter na predlog 
Gostinske zbornice LRS tole 

NAVODILO 
o   priznanju   strokovne   Izobrazbe   polkvallficiranlm 
delavcem v zadružnih, zakupnih in zasebnih gostinskih 

obratih 
1. Izobrazbo polkvalificiranega delavca prizna 

posameznemu delavcu v zadružnih, zakupnih in za- 
sebnih gostinskih obratih okrajna (mestna) gostinska 
zbornica, na katere območju je gostinski obrat, na 
podlagi mnenja posebne izpitne komisije. 

Izpitno komisijo po prednjem odstavku Imenuje 
pristojna gostinska zbornica. 

O priznanju strokovne izobrazbe polkvalificira- 
nega delavca izda gostinska zbornica delavcu potr- 
dilo, obenem pa vpiše to priznanje v njegovo delovno 
knjižico. 

2. Evidenco o strokovni Izobrazba delavcev, za- 
poslenih v zadružnih, zakupnih in zasebnih gostinskih 
obratih, vodijo po 9. točki omenjenega splošnega na- 
vodila pristojne okrajne (mestne)  gostinske bornice. 

3. Gostinska zbornica LRS se pooblašča, da skrbi 
za pravilno poslovanje okrajnih (mestnih) gostinskih 
sbornie po tem navodilu. 

4. To navodilo velja od dneva objave v >Urad- 
nem listu LRS<. 

St. 1/1-258/2-53 
Ljubljana, dne 14. julija 1953. 

Državni sekretar 
za gospodarstvo LRS: 

Ing. Marjan Teplna 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
267. 

Da se izvede tuberkulinizacija goveje živine v 
okraju Celje okolica, je okrajni ljudski odbor Celje 
okolica na podlagi drugega odstavka 15. člena in 
zadnjega odstavka 64. člena zakona o okrajnih ljud- 
skih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in • zvezi 
z 48. in 49. Členom pravilnika za Izvajanje uredbe 
o zatiranju in preprečevanju živalskih kužnih bolezni 
(Uradni list FLRJ, št. 51/49) na skupni seji okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 2. julija 1953 sprejej 

ODLOK 
o obvezni . tuberkulinizaclji goveje  živine v okraju 

Celje okolica 

1. člen 
Zaukazuje se obvezno razpoznavno cepljenje vse 

goveje živine • starosti nad 4 mesece s tuberkulinom. 
_ Cepljenje in pregled goveje živine opravijo pri- 

stojni področni veterinarji ob sodelovanju občinskih 
ljudskih odborov, 

2. člen 
Tuberkulinizacija goveje živine se izvrši tako, da 

se ji ob prvem pregledu vbrizgne cepivo, pri drugem 
pregledu pa ugotovi uspeh cepljenja. 

3. člen 
Živina, prt kateri se ob drugem pregledu ugotovi, 

da je okužena s tuberkulozo, se mora vidno zaznamo- 
vati s preluknjanjem desnega ušesa ter takoj ločiti 
od druge živine ali pa se mora določiti v treh me- 
secih za .zakol. Breje krave se smejo zaklati šele 
6 mesecev po telftvi. 

4. člen 
Bolno govejo živino smejo lastniki uporabljati 

za delo, nikakor pa je ne smejo pripuščati ali odtu- 
jiti, razen za zakol. 

Občinski ljudski odbori smejo izdajati bolni ži- 
vini živinski potni list le, če je namenjena za zakol. 

5. člen 
Pristojbina za dvakratni pregled vi.ikega goveda 

je 30 din. Plačati jo mora lastnik živine fivinozdrav- 
niku že ob prvem pregledu. 
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Vsa druga sredstva za izvršitev tuberkulinizacije 
so brezplačna. 

6. člen 
Svet za gospodarstvo se pooblašča, da izda za. 

izvrševanje tega odloka podrobnejša navodila o teh- 
nični izvršitvi tuberkulinizacije in o evidenci o cep- 
ljeni in okuženi živini. 

7. člen 
Kdor prekrši določbe tega odloka, se zaradi isto- 

časne prekršitve 48. in 49. člena pravilnika za izva- 
janje uredbe o zatiranju in preprečevanju živalskih 
kužnih bolezni v zvezi s 54. 'členom uredbe o izrav- 
navi posebnih predpisov o prekrških (Uradni list 
FLRJ, št. 51/49 in 56/51) kaznuje z denarno kaznijo 
do 10.000 din. 

8. Člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Trd- 

nem listu LRS<. 
Št. 1/1-4563/1-53 
Celje, dne 2. julija 1953, 

Podpredsednik OLO: 
Alojz Krivec 1. r. 

268. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena z&kona <t 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni Ust LRS, štev. 
19-89/52) v zvezi s 1. in 2. členom uredbe o delitvi 
sklada za vzdrževanje hiš (Uradni list FLRJ, št. 12/53) 
je okrajni ljudski odbor Celje okolica na skupni seji 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 2. julija 
1953 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o delitvi sklada za vzdrževanje 

hiš. It 1/1-4429/1 z dne 21. aprila 1953 

- 1. člen 
3. člen odloka se spremeni ter se glasi: 
Ta odlok velja od osmega dneva po sprejetju; 

objavi se po vseh občinah ter v >Uradnem listu LRS«, 
uporablja pa se od 1. januarja 1953. 

št. 1/1-4429/2-53 
Celje, dne 2. julija 1953. 

Za predsednika OLO 
podpredsednik: 

Alojz Krivec 1. r. 

269. 

Na podlagi drugega odstavka 15. in 108. člene 
zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni Ust LRS, 
it. 19-89/52) v zvezi z uredbo o dajanju poslovnih 
prostorov v najem (Uradni list FLRJ, št. 12/53) in 
glede na določbe 3. in 8. člena temeljnega zakona o 
prekrških (Uradni list FLRJ, št. 48/51) je okrajni 
ljudski odbor Celje okolica na skupni seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 2. julija 1953 
sprejel 

ODLOK 
o dajanja poslovnih prostorov v najem na območju 

okraja Celje okolica 

1. člen 
•Najemne pogodbe, po katerih se dajejo poslovni 

prostori v najem po pogodbi med najemodajalcem in 
najemnikom, morajo biti sklenjene v pismeni obliki. 
vse najemne pogodbe, ki so bile ustno dogovorjene 

pred uveljavitvijo uredbe o dajanju poslovnih pro- 
storov v najem, se morajo sestaviti v pismeni obliki. 

Po en izvod pismenih najemnih pogodb, ki so bile 
sklenjene pred 1. aprilom 1953 aH po tem datumu, 
je treba do 1. avgusta 1953 predložiti pristojnemu ob- 
činskemu ljudskemu odboru. 

Vsi do sedaj veljajoči predpisi o oblastvenem 
razdeljevanju poslovnih prostorov so odpravljeni. 

2. člen 
če v najemnih pogodbah odpovedni rok ni iz- 

recno dogovorjen, velja obojestransko trimesečni 
odpovedni rok. 

5. člen 
Najemodajalec In najemnik morata v 15 dneh 

sporočiti pristojnemu občinskemu ljudskemu odboru 
vsako spremembo glede višine najemnine za poslov- 
ne prostore. 

Pristojni občinski ljudski odbor lahko oprosti te 
obveznosti državne organe, zavode in podjetja ter 
družbene organizacije, ki upravljajo poslovne zgrad- 
be, če vplačujejo prispevek za sklad za vzdrževanje 
hiš v skupnem znesku in če sami vodijo evidenco o 
predpisih in o vplačilu prispevka za posamezne 
zgradbe. 

4. člen 
Z denarno kazn/jo do 3.000 din se kaznujete za 

prekršek najemodajalec in najemnik, Če v predpisa- 
nem roku ne skleneta pismene najemne pogodbe aH 
ne sporočita v določenem roku spremembe glede vi- 
šine najemnine za poslovni prostor. 

5. člen 
Ta odlok  začne veljati osmi dan  po sprejetju, 

razglasi,pa se z objavo v >Uradnem listu LRS« in po 
vseh občinskih ljudskih odborih. 

št. 1/1-4562/1-53. 
Celje, dne 2. julija 1953. 

Podpredsednik OLO: 
Alojz Krivec 1. r. 

2?e. 

Na podlagi drugega In tretjega odstavka 15. člena 
in 64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih v 
zvezi z 19. členom uredbe o začasnem finansiranju 
investicij v letu 1953 (Uradni list FLRJ, št. 2-8/53) sta 
okrajni zbor in zbor proizvajalcev okrajnega ljud- 
skega odbora Črnomelj na seji dne 10. junija 1953 
sprejela 

ODLOK 
o načinu sklepanja kreditnih pogodb glede investicij 
v letu 1953, ki spadajo med Investicije gospodarskega 

pomena za okraj Črnomelj 

1. člen 

Po predpisih tega odloka se dovoljujejo Iz sklada 
za kreditiranje investicij okraja Črnomelj z« leto 
1963 krediti za investicije, ki spadajo po družbenem 
planu okraja med Investicije gospodarskega pomena. 
Za temeljne investicije po republiškem družbenem 
planu za leto 1953 v območju okraja se krediti is 
tega skleda m dovoljujejo. 

2. člen 
Sklad za kreditiranje Investie*,' iz prvege ol«ea 

se formira iz sredstev, predvidenih v družbenem piano 
okraja za leto 1953, ter iz izrednih dohodkov, ki jft 
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v ta "amen določi okrajni ljudski odbor. Taki do- 
hodki so zlasti presežki amortizacije gradbenih pod- 
jetij po 17. členu uredbe o zaključnih računih gospo- 
darskih organizacij za leto 1952 (Uradni list FLRJ, 
et. 12/53). 

3. člen 
Kredite iz 1. člena tega odloka dovoljuje komi- 

sija za dovoljevanje investicijskih kreditov iz okraj- 
nega sklada za kreditiranje investicij; ima 5 članov, 
med njimi direktorja podružnice Narodne banke in 
vsaj dva tehnična strokovnjaka. Člane komisije ime- 
nuje in razreši predsednik okrajnega ljudskega od- 
bora. 

4. člen 
Investitorji (gospodarske in družbene organizacije) 

predlagajo navedeni komisiji utemeljene vloge za 
investicijske kredite. 

Za nova podjetja priložijo investicijski elaborat, 
ki obsega: 

1. investicijski program, 
2. generalni investicijski projekt, 
3. glavne projekte gradbenih objektov. 
Investicijski  program    za   Investicije   gospodar- 

skega pomena obsega: 
a) strukturo predvidene proizvodnje z analizo 

možnosti plasiranja; 
b) materialno bilanco predvidene proizvodnje z 

analizo zagotovitve surovinskih virov; 
, c) splošno razporeditev objektov s tehnološkim 

procesom na podlagi splošnih normativov ali analogije 
s podobnimi projekti; 

č) potrebna osnovna sredstva po strukturi In po- 
trebna obratna sredstva; 

d) potrebno energijo z analizo zagotovitve ener- 
gije; 

e) potrebne kadre z analizo zagotovitve kadrov; 
f) izbiro lokacij; 
g) strukturo  cene   predvidenih   proizvodov; 
h) predračun amortizacije investicijskega ob- 

jekta; 
i) ekonomsko obrazložen obračun rentabilnosti s 

primerjalnimi kazalniki (pokazatelji); 
j) gradbene skice s približno naprejšnjo izmero 

in predračunom. 
Investicijski program mora biti tehnološko in 

ekonomsko razčlenjen, tako da se da presoditi tehno- 
loška In gradbena zamisel in opravičenost investicij. 

Generalni investicijski projekt obsega vse ele- 
mente In podatke iz Investicijskega programa, teh- 
nično in ekonomsko podrobno obdelanega in specifi- 
ciranega, specifikacijo in predračun opreme in pa 
idejni projekt tgradbenih del. 

Glavni projekt gradbenih objektov obsega načrte, 
natančno caprejšnjo izmero in predračun del. 

Za rekonstrukcijo, adaptacijo in razširitev obsto- 
ječih podjetij priložijo investitorji prav tako Investi- 
cijski elaborat, ki obsega smiselno spredaj naštete 
podatke, potrebne za presojo gospodarske utemelje- 
nosti. 

Za opremo je treba vlogi priložiti ponudbe aH 
predračun o dobavi opreme, rentabilitetni račun, pri 
uvoženi opremi pa še podatke o zagotovljenih deviz- 
nih sredstvih. 

5. člen 

Komisija za dovoljenje investicijskih kreditov 
pregleda in presodi gospodarsko utemeljenost investi- 

cij ter pravilnost tehnološke in gradbene zamisli 
objekta. Za koristne investicije izda odločbo o potr- 
ditvi investicijskega programa ter o višini letne transe 
za leto 1953, ki se da za ta kredit na razpolago iz 
razpoložljivih sredstev okrajnega sklada za krediti- 
ranje investicij. Prednost pri tem imajo investicije, 
ki so poimensko predvidene v okrajnem družbenem 
planu za leto 1953, od drugih investicij pa tiste, ki 
so po presoji komisije največjega gospodarskega po- 
mena za okraj. 

Vračilne roke dovoljenih kreditov in obrestno 
mero bo predpisal okrajni ljudski odbor po izdaji 
posebnih predpisov Izvršnega sveta Ljudske skup- 
ščine FLRJ iz 20. člena uredbe o začasnem finansi- 
ranju investicij. 

6. člen 
Na podlagi potrjenega investicijskega programa 

sklene Narodna banka FLRJ z investitorjem kreditno 
pogodbo.Predpise o besedilu kreditne pogodbo ter o 
'črpanju in vračanju kreditov izda v okvira prednjih 
določb Narodna banka FLRJ. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRSc 
Št. 1-2285/13-53 
Črnomelj, dne 10. junija 1953. 

Predsednik OLO: 
Janez Žnnič 1. r. 

271. 

Na podlagi 2. točke 64. člena v zvezi s 96. členom 
zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
št. 19-89/52) in v zvezi z uredbo o začasnem finansi- 
rànju investicij v letu 1953 ter z odlokom o druž- 
benem planu OLO Krško za leto 1953 z dne 13. fe- 
bruarja 1953 je okrajni ljudski odbor Krško na 
V. seji obeh zborov dne 3. junija 1933 sprejel 

ODLOK 
o skladu  za kreditiranje   investicij   po   družbenem 

planu OLO Krško za leto 1953 
1. člen 

Za finansiranje investicij v letu 1953 se ustanovi 
sklad za kreditiranje investicij po družbenem planu 
OLO Krško za leto 1953. 

2. člen 
Sredstva, ki se bodo po družbenem planu stekala 

v sklad za kreditiranje investicij za leto 1953, se 
določijo na 4,410.000 din. 

3. člen 
Sklad za kreditiranje investicij se uporablja po 

odloku okrajnega ljudskega odbora Krško o načinu 
sklepanja pogodb glede investicij, ki spadajo med 
investicije gospodarskega pomena okrajnega ljud- 
skega odbora Krško za leto 1953 z dne 3. junija 1953. 

4. člen 
Odlok  dobi  veljavo z dnem sprejetja po obeh 

zborih okrajnega ljudskega odbora Krško. 
Št. 6813/2 
Krško, dne 3. junija  1953. 

Pr-dsednik OLO: 
Tone Zupančič 1. r. 
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Izšel je 
SPLOŠNI   REGISTER PREDPISOV za leto 1952. Cena 310 din. 

Državni sekretariat za proračun in državno administracijo 
LRS je v založbi >Uradnega lista LRS< izdal priročnik 

ZAČASNA NAVODILA ZA PISAKNIšKO POSLOVANJE 
LJUDSKIH ODBOROV 

Uslužbenci, ki so zasedli pisarniška mesta predvsem pri 
občinskih ljudskih odborih, v večini primerov nimajo temeljitejše 
strokovne izobrazbe, Še manj pa dobre prakse y pisarniškem po- 
slovanju. Zato je nastala raznolikost v pisarniškem poslovanju, 
ki je bila marsikje vzrok neekspeditivnosti in nepreglednosti 
dela. Da bi se te težave prebredle. je izšla ta knjižica, ki naj 
pomaga uslužbencem, pa tudi tistim, ki bodo opravljali strokovne 
izpite iz pisarniškega poslovanja. Glavna vsebina zajema pisar- 
niško poslovanje na splošno, poglavje o pripravah sej ljudskega 
odbora in drugih njegovih organov, o pisarniškem delu v zvezi z 
zbori volivcev, o vložišču, sprejemanju, razvrstitvi, odpiranju 
pošte itd., o štampiljkah, pisarniških knjigah, delovodnikib in 
drugem pisarniškem poslovanju, o evidenci inventarja in mate- 
riala, o blagajniškem poslovanju, upravnih taksah itd. Cena 90 din. 

Od  doslej  izdanib  knjig  ima založba »Uradni lisi LRS< med 
drugimi oa zalogi Še te publikacije: 
C4AJEMN1NE IN  VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH  POSLOPIJ, 

.   Cena 80 di» 
UVOD V FINANCE. Dr. Jože Pokorn. •• delo naj poveže stro- 

kovnjaku vse različne finančne pojave v enoten finančni 
sistem, laiku naj razloži poglavitne pojme in vprašanja 
iz splošne teorije, študentu pa nudi tisto znanje, kj je po- 
trebno kot podlaga zà študij financ. Knjigo odlikuje gladko 
tekoč jezik brez nepotrebnih tujk. Strani 150, cena 370 din. 

V tisku je: 
DEDNO PRAVO. Dr. Alojzij Finžgar, In 

PRAVA.  Dr. Viktor Korošec OČRT   kIMSKEGA 

Razglasi in objave   l& fod^ podpisujejo: 
Kralj Franjo, direktor, samostoj- 

no, v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja; Bežek Etbin, raču- 
novodja, sopodpisuje listine po 47. 
členu szdgp: žulovec Franci, vodja 
kornere, oddelka za papir in Flor- 
jančič Boris, vodja komerc. oddel- 
ka za grafični material, v odsotnosti 
direktorja ali računovodje, v istem 
obsegu kot direktor oziroma raču- 
novodja. 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Tajništva   okrajnih  oziroma  mestnih 
ljudskih   odborov   razglašajo: 

•Vpisi 
1264. 

Besedilo: Grafični nabavni zavod, 
Ljubljana  (Resljeva 26). 

Poslovni predmet: Nabavljanje 
papirja za grafično, predelovalno 
in drugo industrijo, oskrbo- anje 
grafične industrije z vsem potreb- 
nim  materialom. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, 
S-zak. št. 352 z dne 16. jul. 1947, 
prenos v pristojnost MLO glavnega 
mesta Ljubljana z odločbo VLRS, 
št. •-632/2-52 z dne  10.  fui.  1952. 

Gospodarski upravni organ: Svel 
za gospodarstvo MLO gL mesta 
Ljubljana, 

MLO Ljubljana, 11, julija 1933. 
G-5t. 4048/53 4538 

1266. 
Besedilo: Rudnik rjavega premo- 

ga, Pečovnik. 
Poslovni predmet: Pridobivanje 

in prodaja premoga. 
Ustanovitelj in organ za splošne 

naloge: MLO Celje, odločba št. 13/53 
z   '.ne 24. VI. 1953. 

Za podjetje podpisuje: 
Jošt Josip, ravnatelj, samostojno, 

v okviru zakonitih določil in pravil 
podjetja, vse listine finančnega po- 

mena   pa   sopodpisuje   Štor   Iva«, 
knjigovodja. 

MLO Celje^ 29. junija 1953. 
Št. 11-4891/2-53 4522 

1266. 
Besedilo:   »Kleparstvo«,   Kočevje. 
Poslovni predmet: Izvrševanje 

vseh kleparskih del. 
Ustanovitelj in gospodarski or« 

gan: LO mestne občine Kočevje, 
odločba št. 567/1 z dne 14. III. 1953. 

Za podjetje podpisujejo: Zamida 
Franc, poslovodja, samostojno v ob- 
segu zakonitih pooblastil in pravil 
podjetja; Kogoj Miha, predsednik 
delavskega sveta, v odsotnosti po« 
slovodje; Osvald Albina, račune 
vodja, sopodpisuje listine po 47. čle- 
nu szdgp. 

OLO Kočevje, 9. julija 1953. 
Št.  1822/2-1953 4544 

1267. 
Besedilo: Občinska mesnica, Lu- 

kavci 50. 
Poslovni predmet: Prodaja mesa 

in mesnih izdelkov. 
Poslovalnico je ustanovil: Oba 

LO Križevci, odločba St. 87/1-53 t 
dne 13. II. 1953. 

Obrat vodi in zanj podpisuje 
Makovec Marko. 

Ljutomer, 27. junija 1953. 
Št. II 830/1-53 4445 

1268. 
Besedilo: >Trgoviaa s poljedel« 

skimi stroji«, Murska Sobota, Ivano» 
cijeva 7. 

Poslovni predmet: Prodaja polje. 
delskih strojev. 

Ustanovitelj in gospodarski uprav- 
ni organ: LO mestne občine M. So- 
bota, odločba št. 1625/1953 z dne 
2. VII. 1953. 

Za podjetje podpisuje; Kseneman 
Geza, upravnik, listine finančnega 
pomena sopodpisuje Berke Štefan, 
računovodja, po 47. členu szdgp. 

Murska Sobota 3. julija 1933. 
Št. •-6035/1-53 4457 

1269. 
Besedilo: Krajevno ključavničar- 

sko podjetje, Stara Fužina (št. 108). 
Poslovni   predmet:   Ključavničar- 

ske obrtne  storitve,    splošno klju- 
čavničarstvo. 

Za podjetje podpisujejo: 
Štros Janez, poslovodja, v vseh 

pravnih zadevah do zneska 200.000 
din, nad tem zneskom pa le z odo- 
britvijo ustanovitelja; šest Anton, 
honorarni računovodja, listine de- 
narnega in kreditnega pomena, 
skupaj s poslovodjem; v odsotnosti 
poslovodje pa podpisuje samostojno 
namesto njega. ; 

OLO Radovljica, 3. julija 1953. 
Št. 2844/2-53.        •     4466 
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Spremembe 
1270. 

Besedilo: Ortopedsko podjetje 
>Soča« v Ljubljani 

Pri registriranem gl. računovodji 
se izbriše dodatno pooblastilo za 
podpisovanje v odsotnosti direk- 
torja. 

IzbriSe se Bratož Alojz, vodja ad- 
ministracije in vpiše 

ing. Jež Anton, tehnični vodja, ki 
podpisuje v odsotnosti direktorja, v 
istem obsegu. 
Državni sekretariat zu proračun In 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 3. julija 1953. 
Št. •-634/2-53 4490 

127L 
Besedilo: Tovarna elektrokovin- 

skih izdelkov, Tezno pri Mariboru, 
skrajšano: »Elektrokovina«, Tezno 
prj Mariboru. 

V. d, računovodje Rafolt Franjo 
je odslej računovodja, z istim po- 
oblastilom. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 7. julija 1953. 
Št. 111-660/3-1953 4485 

1272. 
Besedilo: Tovarna baterij »Zmaj«, 

Ljubljana, šmartinska 28. 
Izbriše se Hlebec -Jože ter vpiše 
Lavrih Stanka, v. d. glavnega ra- 

čunovodje, ki sopodpisuje listine po 
47. členu szdgp. 

MLO Ljubljana, 29. junija 1953. 
G-št. 4577/53 4436 

1273. 
Besedilo: >Oplesk< so1 jslikarsko 

in pleskarsko podjetje, Ljubljana, 
Čufarjeva  10. 

Izbriše se Ramovš J.ožs ter vpiše 
Hvastja Milan, poslovodja, ki 

podpisuje b_mostojno, v obsegu za- 
konitih pooblastil in pravil podjetja. 

MLO Ljubljana. 13   julija 1953. 
G-Št. 4941/53 4542 

1274 
Besedilo: Tovarna poljedelskih 

strojev, šentjurij pri Celju. 
Izbrišeta se Plauštajner Edo in 

Bohorč Edo ter vpišeta 
Zdolšek Franc, v. d. direktorja, 

Krajne Rozalija, računovodja in 
Fidler Jože, član u. o., ki podpisuje 
po zakonitih pooblastilih In pravilih 
podjetja. 
OLO Celje okolica, 14. julija 1953. 

Št. II-4584/1.1953 4552 
1275. 

Besedilo: Trgovsko podjetje; »Iz- 
bira«, Šempeter pri Gorici. 

Poslovni predmet: Trgovina z ži- 
vili, mešanim blagom in gospodar- 
skimi potrebščinami, tekstilnim, ga- 
la .terijsklm, kratkim in pletenim 
blagom, železnino, obutvijo, usnjem 
in usnjenimi potrebščinami na 
drobno. 

OLO Gorica, 9. julija 1953. 
Št. II/2-195/66-53 4519 

1276. 
Hesedilo: Usnjarsko podjetje, Že- 

lezniki. 
Izbriše •• Bertoncelj Franc in 

.vpise; 

Bekš Anton, upravnik, ki podpi- 
suje samostofno, v obsegu zakonitih 
pooblastil In pravil podjetja. 

OLO Kranj, 7. julija 1953. 
Št. 4707/3 4498 

1277 
Besedilo: Tovarna čokolade in 

likerjev, Brestanica (Brestanlca- 
Sotelsko). 

Izbriše se v. d. knjigovodje Pire 
Marica. 

OLO Krško, 11. julija 1953. 
Št. 9.459/1-1953 4525 

1278 
Btsedilo: Gostilna KLO Grosuplje. 
Besedilo odslej: Gostinstvo Gro- 

suplje. 
Poslovalnice so tele: Gostilna 

»Grosupeljčan« v Grosupljem, go- 
stilna »Pri mostu< v Grosupljem, 
gostilna >Polica< na Polici in go- 
stilna  >Pri  postaji«  v  Grosupljem. 

Izbriše se poslovalnica >Bife< 
Grosuplje ter Fabčič Rudi In vpiše: 

Trpin Rudi, knjigovodja. 
OLO Ljubljana okolica, 25. VI. 1953. 

.•-2-št.   24/114-1953 4500 
1279. 

Besedilo: Križevske opekarne, 
Križevci  pri  Ljutomeru. 

Vpiše se Novak Jožef, računovod- 
ja, ki sopodpisuje listin* finančnega 
pomena, v odsotnosti direktorja pa 
z istimi  pooblastili. 

OLO Ljutomer, 19. junija 1933. 
Št.  II-2935/1-53 4548 

1280. 
Besedilo:    Mestno gostinsko pod- 

jetje »Hotel Zvezda«, M. Sobota. 
Št. II 6130/1-53 4502 

Besedilo: Mestno gostinsko pod- 
jetje »Hotel Central«, M. Sobota. 

Št. II 6129/1-53 4503 
Pri obeh podjetjih se izbriše Ber- 

ke Štefan,  računovodja in vpiše: 
Žitek Elizabeta,   računovodja,   ki 

sopodpisuje   listine   finančnega   po- 
mena po 47.  členu  szdgp. 
OLO Murska Sobota, 8. julija 1953. 
1281. 

Besedilo: »Veležganjarnc« Šentilj 
v Slov. gor. 

Črtal se je dosedanji računovodja 
Volmajer Drago in njesrova pravi- 
ca do podpisovanja. 

Vpisal se je novi računovodja 
podjetja Sonenvald Anton, ki ima 
pravico sopodplsovanja v okviru 
ru zakonitih pooblastil. 
OLO Maribor okol., 4. julija 1953. 

Št. II-5218/l-53-Za 4516 
1282 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Jel- 
ka«, Ruše. 

Črtal se je dosedanji podpisnik 
v odsotnosti računovodje štanc 
Vlado in njegova pravica podpiso- 
vanja. 

Vpisala se je Možina Valerija, ki 
ima pravico do podpisovanja v od- 
sotnosti računovodje podjetja. 
OLO Maribor okol., 13. julija 1953. 

Št. II-5442/1-1953 4549 
1283. 

Besedilo: Občinsko trgovsko-go- 
stinsko podjetje, Knežak. 

Besedilo odslej: Trgovsko-gostin- 
sko podjetje, Knežak. 

OLO Postojna, 3. julija 1953. 
UP št. 1346/126 4527 

Besedilo: Trgovsko podjetje »2e- 
leznina«, Ptuj. 

Sedež odslej:  Ptuj, Krempljeva 2. 
Izbriše se Kraje Rudolf in vpiše: 

1284. 
ing. Lenart Zora, računovodja, ki 

podpisuje v odsotnosti direktorja, 
samostojno, v vseh upravnih zade- 
vah; Obran Pran jo, gl. blagajnik; 
Hlupjč Matilda, knjigovodja, ki so- 
podpisujeta v vseh finančnih zade- 
vah, z direktorjem in njegovim na- 
mestnikom. 

OLO Ptuj, 7. julija 1953. 
Št.  11/12-2218/2-53 4497 

1285. 
Besedilo: »Gorenjec«, splošno go- 

renjsko gradbeno podjetje, Radov- 
ljica. 

Izbrišeta se Obù' Mirko in ing. 
Otorepec Ivo  ter  vpišeta: 

Valant Franc, v. d. direktorja in 
Arko Vinko, šef tehničnega sektor- 
ja, ki podpisuje v odsotnosti po- 
rektorja, oba pa po zakonitih po- 
oblastilih. 

OLO Radovljica, 12. julija 1953. 
Št. 2723/1-53 4467 

1286. 
Besedilo: Krojaška in •šiviljska 

delavnica, Radlje ob Dravi. 
Izbriše se Zlatar Franc in vpi- 

šeta: 
Maček Franc, poslovodja, in Zla- 

tar Anica, predsednik u. o. 
OLO Slov. Gradec, 2. julija 1953. 

Št. 191/11-137/154-53        4564 
1287. 

Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 
Radlje ob Dravi. 

Izbriše se Istenič Miran in  vpiše 
Hefler Baltazar, računovodja. 

OLO Slov. Gradec, 12. julija 1953. 
Št.  123/11-137/157-53        4563 

1288. 
Besedilo: Splošna kolarska delav- 

nica »Kvaliteta«, Radlje ob Dravi. 
Izbrišeta se Rokavec Franc in 

Viltužnik Franc ter vpiše: 
Urnavt Franc. 

OLO Slov. Gradec, 13. julija 1953. 
Št. 196/11-137/149-53       4566 

1289. 
Besedilo: Mestno trgovsko pod- 

jetje »Mestni magazin«, Zagorje. 
Izbriše se poslovalnica št. 10 Čol- 

niše, ker je prenehala s poslova- 
njem. Poslovalnica št. 9 šklendro- 
vec se prenese v Zagorje, Gasil- 
ska 33. 

Vpišeta se: 
Rus Hinko, pomočnik upravnika, 

in Golob Zora, pomočnik računo- 
vodje, ki bosta podpisovala v okvl- 
zakonitih pooblastil. 

OLO Trbovlje, 27. junija 1953. 
Št. 3374/1-53 4372 
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Izbrisi 
1?90. 

Besedilo: Slovenija avtopromet 
Celje,  skrajšano:  SAP  Celje. 

Ker je bilo z odločbo vlade LRS, 
•. II-214/2-52 z dne 1. III. 1952 pre- 
neseno y pristojnost MLO^Çelje. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracHo LRS  Ljubljana 

dne 3. julija 1953. 
št. IIL664/2-53 4488 

1291. 
Besedilo: Lekarna Šentjakob, 

Ljubljana, Levstikov tre; 9. 
Ker je razglašena za gospodar- 

sko ustanovo g samostojnim finan- 
siranjem. 

St. G-4493-1/55 4430 
Besedilo: Lekarna Tabor, Trubar- 

jeva 78. 
Ker je razglašena za gospodar- 

sko ustanovo g samostojnim finan- 
sirenjem. 

Št. G-4494-1/53 4432 
MLO  Ljubljana,  25.  junij i   1953. 

1292. 
Besedilo: Lekarna Vič, Ljubljana, 

Tržaška 48. 
Ker je razglašena za gospodar- 

sko ustanovo s samostojnim finan- 

Register 
astanov s samostojnim 

ünansiranjem 

siranjem. 
Št. G-4815-1/53 4496 

Besedilo: Lekarna Polje, Ljub- 
ljana, Polje. 

Ker je razglašena za 'gospodar- 
sko ustanovo g samostojnim finan- 
sirenjem. 

Št. G-4817-1/53 4494 
MLO Ljubljana, 6. julija 1953. 

1283, 
Besedilo: Lekarna Šentvid, Ljub- 

ljana, Šentvid. 
Ker je razglašena za gospodar- 

sko ustanovo s samostojnim finan- 
siranjem. 

MLO Ljubljana, 7. julija 1953. 
Št. G-4816-1/53 4504 

1294. 
Besedilo: Okrajna lekarna, škof- 

ja Loka. 
Ker je podjetje postalo ustano- 

va  a  samostojnim   finansiranjem. 
OLO Kranj, 9. julija 1953. 

Št. 5192/2-53 4524 
1295. 

Besedilo: čevljarska delavnica. 
Grahovo, v likvidaciji. 

Ker je likvidacija z dnem 13. VI. 
1963 končana. 

Št. UP-1346/121 .4330 
Besedilo: Kovaška delavnica, v li- 

kvidaciji. 
Ker je likvidacija z dnem 13. VI. 

1953 končana. 
Št. UP-1346/120 4531 

OLO Postojna, 29. junija 1953. 

Tajnlitva  okrajnih  oziroma  rnestnm 
ljudskih  odborov  rusUiaJo: 

Vpisi 
1296. 

Besedilo: Lekarna Šentjakob, 
Ljubljana, Levstikov trg 9. 

Naloga ustanove je: Oskrba po- 
trošnikov z zdravili, sredstvi za 
zdravljenje, sanitarno-iigiensklmi 
in higiensko-kozmetičnimi sredstvi 
ter zdravstveno prosvetno delo med 
ljudstvom. 

Ustanovitelj ustanove: MLO gl. 
mesta Ljubljana, odločba Tajn št. 
1440/52 z dne 24.  IV/1953. 

Organ, pod katerega vodstvo 
spada ustanova: Svet za ljudsko 
zdravstvo in socialno politiko MLO 
gl. mesta Ljubljana. 

Št. G-4493-2/33 4431 
Besedilo: Lekarna Tabor, LJub- 

ljana, Trubarjeva 78. 
Naloga ustanove je: Oskrba po- 

trošnikov z zdravili, sredstvi za 
zdravljenje, sanitarno-higiensklmi 
in higiensko-kozmetičnimi sredstvi 
ter zdravstveno prosvetno delo med 
ljudstvom. 
.Ustanovitelj, ustanove: MLO gl. 

mesta Ljubljana, odločba Tajn št. 
1440/52; z dne 24.  IV.  1953. 

Organ, pod katerega vodstvo 
spada ustanova: Svet za ljudsko 
zdravstvo in socialno politiko MLO 
gl, mesta Ljubljana. 

Št. G-4494-2/53 4433 
MLO  Ljubljana, 25.  junija  1953. 

1297. 
Besedilo: Lekarna Vič, Trža- 

ška 48. 
Naloga ustanove je: Oskrba po- 

trošnikov z zdravili, sredstvi za 
zdravljenje, sanitarno-higienskimi 
in higiensko-kozmetičnimi sredstvi 
ter zdravstveno prosvetno delo med 
ter zdravstveno prosvetno delo med 
ljudstvom. 

Ustanovitelj ustanove: MLO gl. 
mesta Ljubljana, odločba Tajn št. 
1440/52 z dne 24. IV. 1953. 

Organ, pod katerega vodstvo 
spada ustanova: Svet za ljudsko 
zdravstvo in socialno politiko MLO 
gl, mesta Ljubljana. 

Št. G-4815-2/53 4495 
Besedilo: Lekarna »'olje, Ljublja- 

na, Polje. 
•Naloga ustanove je: Oskrba po- 

trošnikov z zdravili, sredstvi za 
zdravljenje, sanitarno-higiensklmi 
in higiensko-kozmetičnimi sredstvi 
ter zdravstveno, prosvetno delo med 
ljudstvom. 

Ustanovitelj tistnnove: MLO gl. 
mesta Ljubljana, odločb- Tajn It. 
1440/52 z dne 24. IV, 1953, 

Organ, pod katerega vodstvo 
spada ustanova: Svet za ljudsko 
zdravstvo in socialno politiko MLO 
gl. mesta Ljubljana. 

Št G-4817-2/53 4495 
MLO Ljubljana, 6. julija 1953. 

1298. 
Besedilo: Lekarna Šentvid, Ljub. 

ljana, Šentvid. 
Naloga ustanove je. Oskrba po- 

trošnikov z zdravili, sredstvi za 
zdravljenje, sanitarno-higiensklmi 
in higiensko-kozmetičnimi sredstvi 
ter zdravstveno prosvetno delo med 
ljudstvom. 

Ustanovitelj nstanove: MLO gl. 
mesta Ljubljana, odločba Tajn št. 
1440/52 z dne 24. IV. 1953. 

Organ, pod katerega vodstvo 
spada ustanova: Svet za ljudsko 
zdravstvo in socialno politiko MLO 
gl. mesta Ljubljana.    . 

St. G-4816-2/53 4505 
MLO Ljubljana, 7. julija 1953, 

1299. 
Besedilo: Klavnica Ljubljana, 

Ljubljana, Mesarska 1. 
Naloge ustanove so: Vzdrževanje 

klavničnih nepremičnin, strojev in 
drugih premičnin, v stanju, ki 
ustreza zakonitim predpisom, ter 
omogoča v mestu Ljubljani pravil- 
no Klanje govedi, telet, prašičev, 
drobnice in konjev. Skrb, da se bo- 
do vse klavniške naprave razvijale 
in da bodo odgovarjale potrebam 
Ljubljane po Izključno določenem 
kraju dovoljenega klanja, kolikor 
v tem pogledu ne predpisuje dru- 
gače odredba o klanju živine. Do- 
ločiti in .predpisati s klavniškim. 
pravilnikom pogoje in način upora- 
be klavnice, klavničnih hlevov, ce- 
lic v predhladilnici, hladilnici, zmr- 
zovalnlcl in nasoljevalnici, dalj» 
klavničnih.tehtnic ter sploh klavne- 
ga reda in odkazovanja klavnih 
prostorov. Ogledovanje in pregled 
klavnih živali, mesa in Izdelkov po 
veterinarskih organih po določbah 
(Ur. list FLRJ, št. 47/1948 in št, 
16/1949) ter drugih obveznih pred- 
pisih. Stranska delavnost: Izdelova- 
nje in razpečavanje ledu. 

Ustanovitelj ustanove: MLO gl. 
mesta Ljubljana, Tajn št. 1056/53 * 
dne 22  V.  1953. 

Organ, pod katerega vodstvo spa- 
da ustanova: Svet za gospodarstvo 
MLO gl. mesta Ljubljana. 

Št. G-4907/53 4540 
Besedilo: Poliklinika v Ljublja- 

ni, Ljubljana, Miklošičeva 20. 
Naloge ustanove so: Delovno pod.- 

ročje ustanove ju soclalno-zdrav- 
stveno; njena naloga je nuditi pre- 
bivalstvu terapevtsko-profilaktično, 
ambulantno splošno in specialistično 
pomoč in se izvaja na polikliniki 
ter v sektorskih in obratnih ambu- 
lantah. 

Ustanovitelj ustanove: MLO gk 
Ljubljana, odločba Tajn it. 660/53 * 
dne 26. V. 1953. 

Organ, pod katerega vodstvo 
sf da   ustanova:   Svei s«  ljudske 
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zdravstvo in socialna politike MLO 
gl. mesta Ljubljana. 

St.  G-4004/53 4396 
MLO Ljubljana,  11.   junija 1953. 

1300. 
Besedilo: Okrajni zavod za soci- 

alno zavarovanje, Šoštanj. 
Poslovni predmet: Vse zadeve v 

zvezi z izvajanjem zakona o soci- 
alnem zavarovanju delavcev in 
uslužbencev in njih družin. 

Gospodarski upravni voditelj so: 
Skupščina, upravni in nadzorni od- 
bor. 

OLO Šoštanj, 10. julija 1953. 
Št 64/39153 4536 

Register 
invalidskih podjetij 

Spremembe 
1301. 

Besedilo: Invalidsko podjetje >Fo- 
tolik«, Ljubljana. 

Izbriše se Hrausky Edvard, nižji 
komercialist in vpišeta: 

Bernik Vinko, komercialist, ki 
podpisuje v odsotnosti direktorja, v 
istem obsegu, in Žitnik Mari ja, knji- 
govodja, ki sopodpisuje v odsotno- 
sti knjigovodje Perovška Vinka, v 
istem obsegu. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 7. julija  1953. 
Št. III-532/1-1953 4483 

•••••••  »odisia razgUSajo: 

Vpisi 
532. 

Besedilo: Zadružno rigolno pod- 
jet'e  >Vlnerol«,  Gorica. 

Podjetje se je ustanovilo na 
podlagi sklepa redne letne skup- 
ščine OZZ Gorica z dne 22. VI. 1952 
v zvezi z odločbo OZ^ Gorica, štev. 
973/1-52 z dne 18. IX. 1952. 

Poslovni predmet: Obnova vino- 
gradništva in sadjarstva. 

Pooblaščenca za podpisovanje 
sta: 

Hojak Valdi, upravnik) Solkan, 
Povšič Miro, računovodja, Vrtoj- 
ba 296. 

Gorica, 7. julija 1953. 
Zadr  VIII/36-6 6779 

Spremembe 
533. 

Besedilo: Kmetijska zadruga, Sv. 
Peter na Medvedjem selu. 

Na občnem zboru zadruge 1. III. 
1953 so bila sprejeta  nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j., Sv. Peter na Medvedjem 
«eia. 

Zadruga obsega področje Kri- 
stanvrh, Kačji dol, Eajnsko, Grlice 
in Lase in deluje po novih pravi- 
lih. Upravni odbor šteje 5 do 11 
članov. Delež zna? 500 din. član 
lahko vplača več deležev. Družinski 
delež znaša 10% vplačanega deleža. 
Vsak zadružnik jamči za obvezno- 
sti zadruge z tokratnim zneskom 
enkratnega deleža. 

Izbrišejo se Kolar Ivan, Strašek 
Alojz, Turnšek Anton, Žerak Blaž, 
Vehovar Jožef in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Štruklec Leopold. Krlstanvrh, Ma- 
j t Konrad, Kačji dol, Turnšek Ju- 
rij, Kristan vrh, Jaçer Mihael, Gr- 
lice, Bele j Mihael, Lase, kmetje. 

Celje, 3, julije 1953. 
Zadr Vu 157/5 6604 

934. 
Besedilo: Kmetijska zadruga, Re- 

čica ob Savinji. 
Na občnem zboru zadruge 24. II. 

1953 s« bila sprejeta nova pravila, 
po katerih zdaj zadruga deluje. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z omejenim jamstvom. Rečica ob 
Savinji. 

Upravni odbor sestavljajo pred- 
sednik, tajnik in 5 do 7 članov. Te- 
meljni delež znaša za 'člane do 20 
arov zemlje 250 diu, od 20 arov do 
3 hà 500 din, nad 3 ha 1000 din. 
Družinski delež znaša 250 din. 
Jamstvo za plačane deleže je 10- 
kratno. Jamstvo je samo na osnov- 
ni delež. 

Izbrišejo se Gomlršek Ludvik, 
Rakun Ivan, Krančič Ivan, Jurak 
Franc, pos. sin, Št. Janž, Venek 
Ivan, pos., Dol-Suha, Žunter Martin, 
kmet, Prihova. Za podpisovanje se 
pooblaščajo: Turnšek Anton, Jeraj 
Alojz, Slatinšek. Koren Jože in Ra- 
kun Franc. 

Zadr   VII 92/5 6602 

Besedilo: Kmetijska zadruga. Zg. 
Ponikva. 

Na občnem zboru 22. II. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j., Zg. Ponikva. 

Zadruga obsega naselja Zg. Poni- 
kva, Brezovo, Sp. Ponikva, Studen- 
ce, Vrhe, Marof, Stobenik in Pod- 
kraj in deluje po novih pravilih. 
Upravni odbor šteje 5 di 7 članov. 
Vsak član mora plačati delež 100Ò 
dinarjev, družinski delež zpaša 100 
dinarjev. Vsak zadružnik jamči za 
obveznosti zadruge z 10-kratnim 
zneskom svojega deleža. 

Izbrišejo se Hrustelj Ivan, Ogra- 
jenšek Albin, Štorman Franc, Roz- 
man Franc, Vasle Anton, Satler Jo- 
že, Razdevšek Vinko in vpišejo no- 
vi člani upravnega odbora: 

ČokanMiha, uslužbenec, Marof 9, 
Super Ivan, Sp. Ponikva 4,< Zupane 
Alojz, Studence 33, Vasle Miha, Bre- 
zovo 23, Tkavc Rafael, Zg. Ponikva 
14, kmetje. 

Celie, 7. julija 1953. 
Zadr Vil 75/5 6562 

535. 
Besedilo: Kmetijska zadruga * 

o. j. Razbor. 
Izbrišejo se Kosem KaroL Gabrič 

Marko, Frece Marko, Vresk Franči- 
ška in Senica Franc ter vpišejo no- 
vi člani upravnega odbora: 

Kreže   Jože,   upravnik, Trbovlje, 
Klenovšek  Franc,  kmet, Okroglice 
21, Vidmar Jože, kmet, Podgorica 8. 

Celje, 8. julija 1953. 
Zadr VII 173/7 6566 

536. 
Besedilo: Kmetijska zadruga Ce- 

lje mesto. 
Na oblnem zboru zadruge 8. IL 

1953 so bila sprejeta nova pravila, 
po katerih zdaj zadruga deluje. . 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j. Celje. 

Upravni odbor šteje 7 do 13 čla- 
nov. Vsak član plača delež 1000 din, 
družinski člani vplačajo 250 din. 
Vsak zadružnik jamči za obvezno- 
sti zadruge z lOkratnim zneskom en- 
kratnega deleža. 

Izbriše se Skamen Alojz in vpi- 
šeio^novi  člani upravnega odbora: 

Lun Ervin, kmet, Lisce, Toman 
Anton, kmet, Košnica, Fazarinc Fa- 
ni, gospodinja, Medlog, Zupane 
Berta, gospodinja, Zagrad, Turnšek 
Anton, kmet, Zg. Hudinja. 

Celje, 11. julija 1953. 
Zadr VIII 95/4 6605 

537. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j. v Brezovici. 
Na občnem zboru 22. III. 1933 so 

bila sprejeta nova pravila. Delež 
znaša 300, delež družinskega člana 
50 din. Član odgovarja za obveznosti 
zadruge s 5kratnim zneskom vpisa- 
nega enkratnega temeljnega oziro- 
ma družinskega deleža. Upravni od- 
bor sestavlja 7 do 11 članov. 

Izbrišejo Stančič Ivan, Koblar An- 
ton, Škerjanc Franc in Vatoveç 
Franc, vpišejo pa novi Izvoljeni 
člani  upravnega odbora: 

Cevna. Ivan, h. št. 46, Hotež Josip, 
št. 39, Gerželj Karol, Št. 8, Klun 
Ivan, št. 61, Kastelic Josip, št. 31, 
Mikolj Franc, št. 24, Ivanovič Ma- 
rija, št. 53 in Blokar Karlina, št. 38, 
vsi v Brezovici. 

Zadr VII/62-6 6610 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j. v Herpeljah.Kozlnl. 

Na občnem zboru 22. III. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila. Delež 
znaša 1000, prav toliko delež dru- 
žinskega člana. Član odgovarja za 
obveznosti zadruge z 5kratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 
Upravni odbor sestavlja 7 do 9 čla- 
nov. 

Izbrišejo se: Fonda Karel, Sožič 
Stanko, Dobrila Franc, Benčič Jo- 
sip, Rapotec Rudolf in Mihalič Al- 
bert, vpišejo pa novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Mihalič Zmago, Mihsle 13, Čebohin 
Anton, Kozina b, Resinovič Karlo, 
Herpelje 62, šegulin Karlo, Tublje 
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1. Tul Zonka, Herpelje 17, Cergonja 
Elza, Herpelje 38, Rapotec Danica, 
Kozina 11. 

Zadr VII/49-8 6611 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Logo pod Mangartom. 
Na občnem zboru 1. III. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej} Kmetijska za- 

druga z omejenim jamstvom, v Lo. 
gu pod Mangartom. 

Delež znaša 1000 din. član odgo- 
varja za obveznosti zadruge s 
5kratnim zneskom v isanega en- 
kratnega deleža. Upravni odbor se- 
»tavlja 5 do 9 članov. 

Izbrišejo se Cernuta Jožef, Valas 
Albert, Mrakič Ivan, cernuta Alojz 
in Cernuta Andrej, vpišejo pa novi 
izvoljeni  'člani   upravnega   odbora: 

Cuder Izidor, h. št. 5, štrukelj 
Franc, št. 30, Stergulc Andrej, št. 19, 
Cernuta Anton, št. 26, Vencelj An- 
drej, št. 4, vsi v Logu pod Mangar- 
tom. 

Zadr VII/11-26 6614 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. na Vogrskem. 
Na občnem zboru 22. II. 1953 so 

bila spremenjena pravila v 18. in 
32. členu. Delež znaša 500 din, delež 
družinskega člana zadružnika 100 
dinarjev. Član odgovarja za obvez- 
nosti zadruge g 5kratnim zneskom 
vpisanega enkratnega temeljnega 
oziroma družinskega deleža. Uprav- 
ni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 

Izbrišejo se Gregorio Ivan, Mar- 
vin Andrej in Zižmond Andrej,, vpi- 
šejo pa novi izvoljeni člani «uprav- 
nega odbora: 

Lukežlč Štefan, h. št. 9, Beltram 
Albert, Št. 20, Beltram Rudolf, št. 
106, Furlan Angela, št.'19, Fornaza- 
ri? Angela, št. 30, Fornazarič Jožef, 
št 39, Lutman Jožef, št. 10, vsi v Vo- 
grskem. 

Zadr VII/84-9 6612 
Gorica, 1. julija 1953. 

53«. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Dolenji vasi pri Cerknici. 
Na občnem zboru 5. III. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska za- 

druga z o. j. v Dolenji vasi 
Delež znaša 1000 din. Član odgo- 

varja za obveznosti zadruge z to- 
kratnim zneskom vpisanega enkrat- 
dega deleža. Upravni odbor sestav- 
lja 5 do 9 članov. 

Izbrišejo se Šparemblek Matija, 
HrovatinMarija In Martinčič Franc, 
vpišejo pa novi izvoljeni 'člani 
upravnega odbora: 

Martinčič Jože, h. št. 61, štrukelj 
Matija, št. 60, Kovšca Franc, št. 35, 
špaTemblek Franc, št. 1, Mule Ja- 
nez, št. 82, Žnidaršič Jože, št. 103, in 
Petrovčič Janez, št. 80. vsi v Dolenji 
rasi. 

Zadr VI/46-25 6618 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o, j., Nova vas. 
Na občnem zboru .3. III. 1953 so 

bila  sprejeta  «ova  pravila. 'Delež 

znaša 1000. delež družinskega čla- 
na 200 din. Član odgovarja za ob- 
veznosti zadruge z lOkratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 
Upravni odbor sestavlja 9 do 13 čla- 
nov. 

Izbrišejo se Zabukovec Jože, Le- 
narčič Zofija, Bartol Alojz in Kra- 
ševec Jakob, vpišejo pa novi izvo- 
ljeni Člani upravnega odbora: 

Lavrič Aleksander, Nova vas 15, 
škrabec Janez, Vel. Bloke 4, Kraše- 
vec Rafael, Studenec 13, Knavs Mi- 
hael, Metulje 3, Mazi Karel, Vel. 
Bloke 47, Maček Andrej, Ulaka 4, 
Anzeljo Matija, Glina 3, Marinšek 
Matija, Vel. Vrh 20, Mllavec Janez, 
Topol 24, Zakrajšek Ivan, Runar- 
sko 6. 

Zadr VI/33-16 6619 
Gorica, 7. julija 1953. 

539. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Iga vasi. 
Na občnem zboru 22. II. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z o. j. v Iga vasi. 
Delež znaša 500, delež družinskega 

člana 100 din. Član odgovarja za 
obveznosti zadruge z lOkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega de- 
leža. Upravni odbor sestavlja 7 do 
13 članov. 

Gorica, 8. julija 1953. 
Zadr V/35-24 6607 

540. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • 

Gračišču. 
Na občnem zboru 1. HL 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska za- 

druga z o. j. v Gračišču. 
Delež znaša 50 din. član odgo- 

varja za obveznosti zadruge z lO- 
kratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega deleža. Upravni odbor sestav- 
lja 7 do 9 članov. 

Izbrišejo se Franca Josip, šukljan 
Peter, Kocjančlč Mirko, Lazar Stan- 
ko, Mihec Karel in Ražman Josip, 
vpišejo pa novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Jakomin Ivan, Kubed 32, Marsič 
Anton, Trebeše 22, Bočaj Ivan, Tru- 
ške, 5, Babic Rafael, Smokvica 32, 
Franca Anton, Gračišče 10, Savtič 
Zofija,  Zabavlje, Črnac Ivana, Tr- 

Gorica, 9. julija 1953. 
Zadr VII/18-12 6609 

541. 
Besedilo: Kmetijska zadruga, Cer- 

knica. 
Na občnem zboru 1. HI. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska za- 

druga z o. j, v Cerknici, 
Delež' znaša 1000 din. Član odgo- 

varja za obveznosti zadruge z lO- 
kratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega deleža. Upravni odbor sestav- 
lja'5 do 13 Članov. 

Izbrišejo se Kran je Franc, Me- 
den   Franc,   Marolt   Alej«,   Mivec 

Matevž in Kebe Franc,, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Klančar Jože, Dol. Jezero 22, Ke- 
be Ivan, Dol. Jezero 16, Mele Franc, 
Cerknica 62, Urbas Franc, Cerkni- 
ca 141, Vidrih Janko, Cerknica 154, 
Homovec Jože, Cerknica 145, Mele 
Janez, želše 1. 

Zadr VI/20-39 6780 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j.» v Podkrajn. 
Izbrišejo se Baje Janez, škvarča 

Anton, Kobal Alojzij in Hočevar 
Ivan, vpišejo pa novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

Rovan Alojzij, Podkraj 52, Mikuž 
Štefan, Višnje 14, Trkman Franc, 
Podkraj 29. 

Zadr VI/67-9 6777 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., v Prestrankn. 
Na občnem zboru 15. III. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. Delež 
znaša 500. delež družinskega člana 
125 din. Član odgovarja za obvez- 
nosti zadruge z lOkratnim zneskom 
vpisanega enkratnega temeljnega 
deleža. Upravni odbor sestavlja 9 
do 11 'članov. 

Izbrišejo se Oražen Ivan, Klemene 
Maks in Bole Franc, vpišejo pa novi 
izvoljeni   člani   upravnega odbora: 

Poženel Franc, Rakitnik 27, Vad- 
njal Ivan, Matenja vas 5, česnik 
Andrej, Koče 44, Ambrožlč Jože, 
Slavina 6, žele Peter, Prestranek 
št. 12. 

Zadr VI/54-29 6784 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Rožni dolini. 
Izbrišejo se Figelj '.Emil, Mlado- 

van Jožef, Ferrari Peter, Batič Te- 
rezija, Konic Anton, Hlede Anton, 
Vižin Franc, vpišejo pa novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Susič Ciril, Stara gora 95. Rija- 
vec Mirko, Rožna dolina 106, Stanič 
Jože, Rožna dolina 66, Komel Emil, 
Ajševica 67, Komel Leopold, Rožna 
dolin« 114, Gruden Aloiz, Mandrija 
81, Ipavec Jože, Rožna dolina 10. 

Zadr VI/16-8 6774 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

St Vidu pri Vipavi. 
Na občnem zboru 1. •. 1953 so 

bila »prejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska za- 

druga z omejenim jamstvom v Pod- 
nanosu. 

Delež znaša 500 din. član odgo- 
varja za obveznosti zadruge s 5- 
kratnim zneskom vpisanega enkrat 
nega deleža. Upravni odbor sestav- 
lja 7 članov. 

Izbrišejo se Urdih Franc, Semenič 
Janez in Mislej Anton, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Mislej Franc, Orehovica 9, Potoč- 
nik Ferdinand, Podbreg 40, Ferjan- 
'žič Alojz, Poreče 8. 

Zadr VI/71-29 6778 
Goriea, M, ••£• UH, 
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542. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

a j. T Budanjah. 
Izbrišejo se Koren Silvester, Žga- 

••• Cvetko, Krasna Jožef, Pire Vik- 
tor in Božič Valentin, vpišejo pa no- 
vi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

štefančič Alojz, Budanje 69, 
Krasna Alojz, Budanje 123, Ličen 
Janez, Budanje 120, Curk Jožef, 
Dolga Poljana 47, Curk Pavel, Dol- 
ga Poljana 65. 

Zadr VII/110-9 6919 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Dobravljah. 
Na občnem zboru 22. III. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska za- 

druga z omejenim jamstvom v Do- 
bravljah. 

Delež znaSa 150 din, delež dru- 
žinskega člana 20 din. Član odgo- 
varja za obveznosti zadruge z 10- 
kratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družin- 
skega deleža. Upravni odbor sestav- 
lja 7 do 9 članov. 

Izbrišejo se Zgonik Rudolf, Jer- 
kič Avgust, Volk Franc, Remec Ed- 
v.ard, črnigoj Stanko in Vrčon Ra- 
do, vpišejo pa novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Troha Mirko, Velike Žablje 78, 
Štokelj Rado, Velike Žablje 30, Kra- 
vos Maks, Skrilje 70, Vrčon Viktor, 
Dobravlje 110, Stopar Anton, Do. 
bravlje 6, Valič Jožef, Skrilje 100. 

Gorica, 15. julija 1953. 
Zadr VI/51-10 6786 

m. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

b. j, v Dutovljah. 
Na izrednem občnem zboru 4. VIL 

1-53 so bila sorejeta nova pravila. 
D '?ž znaša 650, delež družinskega 
člana 100 din. Član odgovarja za 
obveznosti zadruge s 5kratnim 
zneskom vpisanega enkratnega dele- 
ža. Upravni odbor sestavlja 7 do 11 
članov. 

Fzbrišejo se Gomizelj Stanko, Go~ 
mizeli Jože, Arabec Ivan, Tavčar 
Ludvik, škrlj Leopold, Brundula 
Alojz in Tavčar Zoro, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

ing. Vouk Herman, Dutovlje 74, 
Brundula Alojz, Kreplje 18, Orel 
Franc, Kreplje 19. Lisjak Milena, 
Dutovlje 30, Kjuder Herman, Du- 
tovlje 79, Petelin Franc, Dutovlje 
122, Vrabec Franc, Godnje 4, Lah 
Viktorija, Dutovlje 69, ščuka An- 
ton, Dutovlje 68. 

Goiica, 17. julija 1953. 
Zadr VI/62-5 6908 

544. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Pečah. 
Izbrišejo se Kos Mirko, Smerkolj 

Ivan, Jesenšek Ciril st., Avbelj 
Franc, Barlič Janez in vpišejo novi 
člani  upravnega  odbora: 

Jesenšek Ciril, mizar, Peče, La- 
zar Ivan, Križate, Stegnar Anton, 
Preterž,    Lovrinc Vinko,   Križate, 

kmetje in Brate Franc, miz. pomoč- 
nik, Koseze. 

Na izrednem zboru 25. V. 1953 so 
bila spremenjena zadružna pravila. 

Besedilo odslej; Kmetijska za- 
druga z omejenim jamstvom, Peče 
pri Moravčah. 

Delež znaša 500, delež družinske- 
ga 'člana zadružnika 100 din. Člani 
odgovarjajo za obveznosti zadruge 
z lOkratnim zneskom vpisanih de- 
ležev. 

Ljubljana, 17. junija 1933. 
Zadr VI 214/5 5992 

545. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Predoslje. 
Na zboru 8. II. 1953 so bila spre- 

jeta nova pravila, po katerih za- 
druga deluje. Delež znaša za člane 
do 1 ha zemlje 250, za člane s 5 ha 
zemlje 500 ter za člane z več ha 
zemlje 1000 din. Delež družinskega 
člana zadružnika je 250 din, za ka- 
terega ni jamstva. Člani odgovarja- 
jo z obveznosti zadruge s 5kratnim 
zneskom obveznih deležev. Uprav- 
ni odbor sestavlja 3 do 11 članov. 

Izbrišejo se Snedic Franc, Žibert 
Franc, Eržen Pavel in vpišejo novi 
člani  upravnega odbora: 

Kalan Janez, kmet, Suha 16, Rib- 
nikar Janez, nameščenec, Predos- 
lje 56, Sajovic Franc, kmet, Bri- 
tof 19. 

Ljubljana, 20. junija 1953. 
Zadr VI' 55/3 6142 

546. 
Besedilo: _ Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v  Velesovem. 
Na zboru 25. I. 1953 so bila spre- 

jeta nova pravila, po katerih zadru- 
ga deluje. Člani odgovarjajo za ob- 
veznosti zadruge s petkratnim zne- 
skom svojih obveznih deležev. 
Upravni odbor sestavlja 5 do 11 
članov. 

Izbrišejo se Žnidar Jože, Jenko 
Franc, Gašpirc Janez. Kosem Jože, 
Tušek Julka, vpišejo pa novi člani 
upravnega odbora: 

Vidic Ciril, kmet, Praprotna poli- 
ca, Ribnikar Jože, kmečki delavec, 
Praprotna polica 22, Juvan Andrej, 
Češnjevk 21, šink Franc, češnjevk 
27, Selan Franc, Trata 16. Ropret 
Janez, Adergas 34, kmetje. 

Zadr VI 232/6 6811 
Besedilo: >Niko<, obrtniško proiz- 

vajalna in predelovalna zadruga 
kovinarjev z omejenim jamstvom 
v Železnikih. 

Izbrišeta se Torkar Josip in We- 
ber Milan ter vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Pfajfer Franc, ključ, pomočnik, 
Lajše 20, Polajnar Peter, ključ, po- 
močnik, češnjica 10, Blaznik Franc, 
klepar, Železniki 127, Taler Franc, 
ključ, pomočnik, Železniki 110, Pri- 
možič Štefan, strugar, Železniki 157, 
Benedičič Marija, knjig., Železniki 
it. 53. 

Na podlagi zapisnika seje uprav- 
nega odbora z due 20. V. 1951 v zve- 
zi z zapisnikom občnega zbora z 
dee 8, •, 1959 ter dovoljenja za 

dèlo, izdanega od Okrajnega ljud- 
skega odbora v Kranju, št. 2129/1 z 
dne 25. IV. 1953 se vpiše obrtni 
obrat Opekarna <Niko< zadruge Že- 
lezniki. 

Zadr V 90/3 6819 
Ljubljana, 4. julija 1953. 

547. 
Besedilo: Trgovsko podjetje OZZ 

Kranj v Kranju. 
Z odločbo OZZ v Kranju, štev 

1880/52 z dne 1. VII. 1952 se je spre 
menil 4. člen pravilnika, z dostav 
kom: »Prav tako more upravnik 
pooblastiti še dve osebi, ki lahko 
podpisujeta za upravnika in raču- 
novodju v njuni odsotnosti. Za po- 
oblastila je potrebna soglasnost z 
OUV.< 

Za podjetje podpisuje še Vreček 
Ivan, ekonomist, Kranj, Cesta na 
Rupo 18. 

Zadr VIII 79/3 6807 
Besedilo: Zadružna mlekarna 

Kranj — Čirče v Kranju. 
Izbriše se računovodja Grims El- 

frida in vpiše 
Hajdinjak Martin, nameščenec, 

Čirče št. 116. 
Zadr Vni 77/2 6808 

Ljubljana, 6. julija 1953. 

548. 
Besedilo: Oblač'na produktivna 

zadruga z omejenim jamstvom v 
Medvodah. 

Izbrišeta se Tornič Albin, Pod- 
lunšek Milan in vpišeta nova člana 
upravnega odbora: 

Makovec     Štefan,     Medvode     9, 
Osredkar Ciril, Topol 13, krojača. 

Ljubljana, 7. julija 1953. 
Zadr VI 257/3 6806 

549. 
Besedilo: >Agroobnova«, Ljub- 

ljana. 
Z odločbo predsedstva Glavne 

zadružne zveze LRS, št. 10•6 z dne 
22. VI. 1953 se torč.b) poslovnega pred- 
meta dopolni takole: Po naročilih 
investitorjev bo izvrševalo çeome- 
trske posnetke zemljišč in izdelo- 
valo ustrezne načrte za obnovo vi- 
nogradov, sadovnjakov, za izvrše- 
vanje melioracij, za gradnjo objek- 
tov vodne4 preskrbe v vinogradih 
in sadovnjakih, za gradnjo silosov 
in gnojničnih jam; č) Z lastno spe- 
cialno ekipo in opaži bo gradilo in- 
vestitorjem objekte vodne preskr- 
be, silose in gnojnične jame.c 

Ljubljana, 9. julija 1953. 
Zadr VIII 85/3 6836 

550. 
Besedilo: Mizarska proizvajalna 

zadruga z o. j., Žiri. 
Na zboru 5. VII. 1953 so se spre- 

menila zadružna pravila. Delež zna- 
Sa 2000 din. Vsak zadružnik jamči 
za obveznosti zadruge s petindvaj- 
setim zneskom svojih obveznih de- 
ležev. 

Ljubljana, 10. julija 1953. 
Zadr VIII 90/2 6810 
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551. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

a j.. Vi tornerei. 
Zadruga temelji odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih na zboru 
8. III. 1953. 

Izbrišejo se Kelc Vinko, Bezjak 
Anton, Kukovec Rudolf, Bratkovič 
Brane, Mohorič Janez in vpišejo no- 
vi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Zorko Uršula, Bezjak Ivan, Vito- 
merci, Kovačec Anton, SlavŠina, 
Rajter Martin, Smolinci, Šamperl 
Ivan, Drbetinci, Golob Franc, Vito- 
merci, kmetje. 

Maribor, 13. junija 1953. 
Zadr VI 9 6004 

552. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., KraščL 
Izbrišejo se Harž Alojz, Barbaric 

Alojz, Barbaric Franc, Bernad An- 
ton, Drvarič Anton, šadl Janez in 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Kolomanko Jože, Grlec Anton, 
Geder Janez, kmetje, Kražči, Pod- 
nevar Jože, Čerpnjak Kari, Haužar 
Vendei, kmetje, Ropoča. Hari Franc 
je predsednik. Čerpnjak Kari, taj- 
nik odbora. 

Vpiše se prememba zadružnih 
pravil v 4., 5.. 11., 12., 18., 24. in 35. 
členu. 

Maribor, 22. junija 1933. 
Zadr III 96 6121 

553. 
Besedilo: Kmetijsko obdelovalna 

zadruga, Branoslavci. 
Zadruga je prešla na podlagi 

sklepa obč. zbora z dne 6. II. 1953 
v likvidacijo. Likvidatorji so: No- 
vak Franc, kmet. sin, Cezanjevci, 
predsednik, Heric Janez, kmet. sin, 
Jurša Janez, kmet, Slavic Janko, 
kmet. sin, Jurša Jožko, kmet. sin, 
Branoslavci, ščavničar Ivan, usluž- 
benec, Ljutomer, Dešnik Stane, 
uslužbenec, Ključarovci, Sever 
Franc, uslužbenec, Gibina, Obran 
Franc, knjigovodja, Tomaž, ki pod- 
pisujejo po dva skupaj. 

•Likvidacijska firma, kakor doslej; 
s pristavkom >v likvidaciji«. 

554. 

Maribor, 30. junija 1953. 
Zadr V 56 6375 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Fllovci. 

Zadruga   temelji   odslej   na   no- 
vih   pravilih,   sprejetih   na   zboru 

• 17. Ilf. 1953. 
Izbrišejo se Petek Štefan, Berden 

Jožef (3), Lovrenčič Jože, Horvat 
Štefan, Lovrenčič Janez in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora; 

Horvat Franc, Meričnjak Jceef, 
Vaš Henrik in Trajbarič Jožef, Fi- 
lovci. 

Zadr 1• 14 6368 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j   Kobilje. 
Izbrišejo se Bukovec Štefan, Ber- 

den Pavel, Pühaa Bek Ja vpijejo 

novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Trajber Bela, Horvat Jožef, Bu- 
kovec Pavel, kmetje, Kobilje. 

Zadr III 87 6S74 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Markovci. 
Zadruga temelji odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih na zboru 
14. IL 1953. 

Izbrišejo se Solina Simon, Simojrič 
Alojz, Juhnar Alojz, Ferčič Jakob 
in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Strafela Marko Markovci, šegula 
Jože, Zabovci, Cvetko Jože, Mar- 
kovci, Ranfl Peter, Borovci, kmetje. 

Zadr IV 122 6367 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Podgorje. 
Zadruga temelji odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih na zboru 
& III. 1953. 

Izbrišejo se Glasečnik Ivan, Seč- 
njak Anton, Skobir Jurij, štumpfl 
Milan, DeteČnik Franc, Pečeler An- 
ton in vpišejo novi izvoljeni 'člani 
upravnega odbora: 

Perse Ivan, Klančnik Franc, Kot- 
nik Franc, Pajenk Jože. Razbor, 
kmetje. 

Zadr IV 119 6333 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. Rogoznlca. 
Zadruga temelji odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih na zboTU 
2. II. 1953. 

4 Izbrišejo se štebih Alojz, Kuhar 
Štefan, Letonja Martin, Skale Joži- 
ca in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Kolenko Jože, Toplak Franc, No- 
va vas, Kekec Ignac, žabjek, Arnuš 
Alojz, Rogoznica. Brenčič Ignac, 
Žabjek, kmetje. 

Zadr IV 42 6372 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., št IIj pod Turjakom. 
Zadruga temelji odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih na zboru 
22. II. 1953. 

Izbrišeta se Turičnik Jože in Lov- 
renci- Lojzka ter vpišejo novi iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Černič Anton, kmet, Št. Ilj, Kac 
Avgust, kmet. sin, Ramšak Ivan, 
kmet, M. Mlslinja. 

Zadr   IV 79 6568 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Tišina. 
Zadruga temelji odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih na zboru 
2; IV. 1953. 

Izbrišejo se Horvat Ivan, Vogrin- 
čič Franc, Koltaj Ludvik, Cipot 
Ludvik, Koren Ana, Pok Štefan in 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Ozvatič Viktor. Flegar Alojz, Iva- 
nek Viktor, Lejko Viktor, Granfol 
Jožef, Gider Franc, Tropovci. 

Zadr • 64 6371 
Maribor, 1, julija 1953. 

555756. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • 

o. j., Dolena. 
Izbrišeta se Orešek Martin, An- 

gel Franc in vpišeta nova izvolje- 
na člana upravnega odbora: 

Marinič Janez, Ribič Anton, kme- 
ta, Dolena. Zadružni delež znaša 
300 din z 20kratnim jamstvom.. 

Zadr VI 81     .        6405 
Besedilo: Kmetijska zadruga Z 

o» j« Markovci. 
Zadruga temelji odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih na zboru 
25. •. 1953. 

Izbrišejo se Knaus Karel, Casar 
Jožef, Filo Štefan, Trplan Jožef in 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Gomboc Koloman, Korpič Niko- 
laj, Svetec Viljem, GaŠpar Karel,- 
kmetje, Markovci. 

Zadr HI 33 6404 
Maribor. 2. julija 1953. 

557. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Bukovci. 
Izbrišejo se Markovič Franc, Ko- 

stanjevec Janez, Forštnarič AJojz, 
Ma jar Franc Strelec Franc. Petro- 
vič Frano, Korošec Franc, Žnidarič 
Franc in vpišejo novi izvoljeni 'Ha- 
ni upravnega odbora: 

Šmigoc Franc, Verlak Jožef, Ke- 
kec Miha, Majer Franc, Hameršak 
Jožef, Kekec Janez, kmetje, Krajn- 
čič Martin, delavec. Cvetko Janez, 
kmet, vsi v Bukovcih. 

Zadr III 48 6407 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Cirkovce. 
Zadruga temelji odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih na zboru 
23. •. 1953. 

Zadr I 143 6408 
Maribor, 3. julija 1953. 

558. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Cirkulane. 
Zadruga temelji odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih na zboru 
8. II. 1953. 

Izbrišejo se Klajdarič Jože, Fajt 
Peter, Kokol Anton In vpiše no- 
vi izvoljeni član upravnega od- 
bora: 

Rajher Stanko, kmet. Cirku- 
lane. 

Zadr • 1 6428 
Besedilo: Okrajna zadružna zve- 

za z o. j., Dravograd. 
Zadruga temelji odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih na zboru 
19. V. 1953. 

Izbrišejo se Kotnik Beno, Razgor- 
šek Franc, Leskovšek Ivan, Prapot- 
nik Olga in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Hajnc Ivan, nameščenec, Radlje 
ob Dravi, Lampret Franc, uprav- 
nik, Šmartno, Slavic Jožko, predsed- 
nik OLO Slovenj Gradec, Kristl 
Mirko, nameščenec, Slovenj Gra- 
dec, Šmarčan Franc, predsednik'K Z 
Tolsti vrh, Mnzgan Ivan, kmet: sin, 
Gortina, 

Zadr • 68 6420 
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Besedilu: Kmetijska zadruga z 
o. j., Slovenja vas. 

Zadruga temelji odslej na no- 
vih pravilih, .sprejetih na zboru 
22. II. 1953. 

Izbrišejo se Svenšek Ernest, Kaj- 
zersberger Martin, Topolovec Jo- 
žef, Nahberger Pavla, Bombek Ja- 
kob in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Jerenko Jakob. Slovenja vas, Me- 
glic Martin, Skorba, Lubec Janez, 
Hajdoše, Intihar Rudolf, Kungota, 
Mlakar Franc, Skorba, Pečnik To- 
maž, Gerečja vas. Serdinšek Mar. 
tin, Kungota, kmetje. 

Zadr VI 53 6427 
Maribor, 4.  julija  1953. 

559. 
Besedilo: Zadružno lesno trgovsko 

podjetje OZZ Maribor. 
Izbriše se Slanic Franc in vpiše 
Kalan  Ana,  računovodja." 

Zadr VI 116 6449 
Maribor, 4. julija 1953. 

560. 
Besedilo: Kmetijsko obdelovalna 

zadruga, Negova. 
Zadruga je prešla na podlagi skle- 

pa obe. zbora z dne 10. IV. 1953 v 
likvidacijo. Likvidatorji so: Jud Vi- 
ljem, Radgona, predsednik. Pod- 
krajšek Franjo, Ljutomer, Stojko 
Albin, Mota, Slavic Lojze, Ljuto- 
mer, uslužbenci; Mlakar Janez, de- 
lavec, Ješovnik Jakob, sodar, Ro- 
škar Edvard, delavec, Sajhar Mari- 
ja, knjigovodja in Pintanč Ljudmi- 
la, delavka, Negova. ki podpisujejo 
po dva skupaj. 

Likvidacijska   firma,   kakor   do- 
slej, s pristavkom »v likvidaciji«. 

Zadr II 111 6446 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga, Sp. ščavnica. 
Zadruga je prešla na podlagi skle- 

pa obč. zbora z dne 20. IV. 1953 v 
likvidacijo. Likvidatorji so: Jud Vi- 
ljem, Radgona, Podkrajšek Franjo, 
Slavic Alojz in Stojko Albin, Lju- 
tomera uslužbenci; Lempl Ivan, Iho- 
va, Kociper Jože, Sp. Stavnica, 
kmeta; Flisar Jože, delavec, Flisar 
Antonija, delavka, Sp. Ščavnica, 
Ploj Marija, delavka, Plitvički vrh, 
ki podpisujejo po dva skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej, 
s pristavkom »v likvidaciji«. 

Zadr VI 48 6450 
Maribor, 6. julija 1953. 

561. 
Besedilo: Stanovanjska zadruga z 

o j., Cven. 
Izbriše se Bencek Štefan in vpi- 

se novi izvoljeni član upravnega 
odbora: 

Lah Ciril» delavec, Strocja vas. 
Cajnko Franc je predsednik, Lah 
Ciril, tajnik, Makoter Franc pa bla- 
gajnik odbora. 

Zadr V * 6477 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Oplotnica. 
Zadruga temelji odslej na novih 

pravilih, sprejetih na zboru 8. III. 
1955. 

Izbrišejo se: Jelen Blaž, Pozne 
Adolf, Potočnik Jože, Črešnar Ivan, 
Adam Albin, Ratej Valentin, Dečar 
Franc in vpišejo novi izvoljeni čla« 
ni upravnega odbora: 

Rakovnik Maks, kmet, Malahorna, 
Pukl Ludvik, kmet. sin, Markačica, 
Oblonšek Anton, kmet, Brezje, Rajh 
Vinko, delavec, Božje, •••••• Franc, 
kmet, Čad ram, Muc Jože, namešče- 
nec, Čadram, Justinek Henrik, na- 
meščenec, Oplotnica, Rakovnik An- 
ton, kmet, Oplotnica, Zadek Jožef, 
kmet, Straža, Bobik Helena, kmeti- 
ca, Brezje, Ivanuša Maks, namešČ., 
Čadram, Leskovar Leopold, kmet, 
Zlogona, Pavlic Katica, kmet. hči. 
Malahorna. 

Zadr VI 83 6474 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Polenšak. 
Zadruga temelji odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih na zboru 
15. II. 1953. 

Izbrišejo se Majcen Jožef, Slod- 
njak Jožef Gracer Matilda, Bec, 
Martin, Kokol Jože in vpišejo novi 
izvoljeni   člani   upravnega   odbora: 

Kovačič Ivan, Polenšak, Visenjak 
Simon, Hlaponci, Čuš Alojz, Žamen- 
ci, Hojnik Jože, Hlaponci, Čuš Ig- 
nac, Braslavci, kmetje. 

Zadr III 63 6937 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Renkovci. 
Zadruga temelji odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih na zboru 
25. II. 1953. 

Izbrišejo se Draskovic Franc, 
Matjašec Franc, Kalina Ludvik, Ci- 
gut Martin in vpišejo novi izvolje- 
ni  upravnega odbora: 

Pučko Štefan, Magdič Štefan, 
Tratnjek Ludvik, Režonja Martin, 
kmetje, Renkovci. 

Zadr III 36 6475 
Besedilo: Kmetijska zadruga z. o. 

j, Vadarci. 
Izbrišejo se Zilavec Avgust, Ma- 

ric Koloman, Tanacek Ernest, Ber- 
talanič Jožef in vpišejo novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Merklin Ludvik, predsednik, Mer- 
klin Koloman, podpredsednik, Ta- 
nacek Franc. Kuzmič Franc, Mor- 
sič Anton, Vadarci, Dervarič Alojz, 
Beznovci, Benkič Ernest je tajnik 
odbora. 

Zadr III 79 6476 
Maribor, 7. julija 1953. 

562. 
Besedilo: >Vinarska zadruga«, 

zadružno vinarsko podjetje, Mari- 
bor. 

Vpišeta se nova izvoljena podpl- 
sovalca za podjetje: 

Lipovec Bogomir, tehn, upravnik, 
Maribor in Rudi Vilko, enolog, Ma- 
ribor. 

Zadr VI 145 6572 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Žetale. 
Zadruga temelji odslej na novih 

pravilih, sprejetih na zboru 5. III. 
1953. 

Izbrišejo se Vogrinc Janez, Skok 
Anton, Kores Anton, Butolen Jakob, 

Letonja Stanko, Skledar Stanko, Mo» 
horko Matija, Kores Janez in vpi* 
sejo novi izvoljeni Člani upravnega 
odbora: 

1'ulko Vinko, Žetale, Butolen Ja- 
nez, Čermožiše, Horvat Janez. Ko- 
člče, kmetje, Kolar Stanko, kmet 
sin, Žetale, Butolen Matevž, Dobri- 
na, Horvat Jernej, Nadole, Strile 
Julij, Čermožiše, kmetje; Pulko 
Ivan, kmet. sin, Kos Angela in Zajko 
Katarina, kmetici, Žetale. 

Zadr • 54 6569 

563. 
Maribor, 8. juiija 1953, 

Besedilo: Kmetijska zadrega z o. 
j., Negova. 

Izbrišejo so Kosar Ivan, Granfola 
Ivan, Mlinaric Ljudmila, Kaučič 
Alojz, Kaučič Albert in vpišejo novi 
izvoljeni člani   upravnega odbora: 

Kosar Franc, Radvenci, predsed- 
nik, Rozman Ignac, Lokavci, tajnik, 
Vrbnjak Alojzija, Rojko Jožef, Ne- 
gova, Horvat Lovro, Radvenci, 
kmetje, Prašiček Janez, ekonom, 
r.tler Alojz, kmet, Negova, 

Zadružni delež znaša 500 din. 
Jamstvo je 20kratno. 

Maribor,  10. julija  1953. 
Zadr IV 112 6704 

564. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Vurberg. 
Zadruga temelji odslej na novih 

pravilih, sprejetih na zboru 28. I. 
1953. 

Izbrišejo se Kegl Viktor, Črnko 
Vinko, Vodan Daniel in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Glušič Miran, kmet. tehnik, Vum- 
pah, Pirnlk Janez, Krčevina, Krajne 
Franc, Vumpah, kmeta. 

Maribor, 13. julija 1953. 
Zadr IV 23 6702 

565. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Podgrad. 
Na občnem zboru 8. III. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila, po kate- 
rih zadruga odslej deluje. Članski 
delež znaša 500, delež družinskega 
člana zadružnika 50 din. Člani jam- 
čijo za obveznosti zadruge z 10- 
kratnim zneskom vpisanega enkrat- 

•nega deleža. Upravni odbor sestav- 
lja 5 do 9 članov. 

Izbrišejo se Murgelj Jože, Bučar 
Jože, Gazvoda Jože In vpišejo novi 
izvoljeni  člani odbora: 

Kožar Franc, kmet, Vinja vas 5, 
Jeriček Ana, gospodinja, Pristava 
16, Božič Martin, kmet, Koroška vas 
št. 24. 

Novo mesto, 20. junija 1953. 
Zadr IV 14/3 6096 

566. 
Besedilo:   Kmetijska   zadruga   z 
lejenim jamstvom, Bizeljskc. 
Na občnem zboru 1. III. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila, po ka- 
terih odslej zadruga deluje. Član- 
ski delež za kmete do lha obdelo- 
valne zemlje znaša 500 din, nad 1 ha 
1000 din. Družinski delež znaša 200 
din. Vsak zadružnik jamči za ob- 
veznosti zadruge z 10-kratnim zne- 
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skom vpisanega enkratnega temelj- 
nega deleža. Upravni odbor se- 
stavlja 11 do 13 članov. 

Izbrišejo se: Ilj ". Jožko, škof 
Anton, Premelč Franc, Dernikovlč 
Feliks, Iljaž Frano. Maluz Ivan in 
pooblaščenca za sopodplsovanje Mi- 
belin Benjamin ter vpišejo novi iz- 
voljeni člani upiavnega odbora: 

Kelhar Karel, Zg. Sušica 23, Win- 
ter Rudolf, Zg. Sušica 34, kmeta, 
Lupšina Zvonko, kmet. sin, Stara 
vas 19, Mihelin Ivan, kiret, Stara 
vas S3, Kovačič Jože, kmet. sin, Vit- 
na vas 5, Drenikovič Vinko, Dreno- 
vec 23. UiČnlk Martin, Bizeljska 
vas 5, Iljaž Jože, Zg. Sušica 72, 
kmetje. 

Novo mesto, 27. junija 1853. 
Zadr IV 51/5 6202 

567. 
Besedilo: Nabavna in prodajna 

zadruga v št. Janžu na Dolenjskem. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z omejenim jamstvom, Šentjanž 
na Dolenjskem. 

Zadrutn deluje odslej po novih, 
potrjenih pravilih. Članski delež 
znaša 500 din. Vsak zadružnik jam- 
či za obveznosti zadruge z 20-krat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega 
deleža. Upravni odbor sestavlja 7 
do 9 članov. 

Izbrišejo se: Prelogar Janez, Pri- 
jatelj Mirko, Filip Jože, Zupan Jer- 
nej, Strnad Jože, Jazbec Miha, štih 
Anton in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Blas Matija, Veliki vrh 88, Repše 
Stanko, Brinje 20, Flajs Filip, Bre- 
zje 13, Zupan Ludvik, Kladje 1, 
Zupan Anton, Podboršt 9, kmetje; 
Flajs Ignacij, sin pos., Murnice 11, 
šebanc Franc, kmet, Štajngrob 2, 
Erman Franc, kmet, Gaj 21, Kos 
Beti, kmetica, Birna vas 4. 

Kmetijska delovna zadruga »Mi- 
lan Majcen« v Šentjanžu na Do- 
lenjskem se je na podlagi sklepa 
zbora z dne 1. •. 1953 spojila s 
to zadrugo. 

Novo mesto, 30. junija 1953. 
Zadr II  . ' 6322 

568. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. i. v Brusnicah. 
Na občnem zboru 22. II. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila, po kate- 
rih odslej zadruga deluje. Članski 
delež znala 200, družinski delež 
50 din. Člani odgovarjajo za obvez- 
nosti zadruge z tokratnim- zneskom 
vnisanega enkratne^- deleža. Uprav- 
ni odbor sestavlja 5 do 11 članov. 

Izbrišejo se Kraševec Martin, 
Gazvoda Anton, Brulc Franc, Vovko 
Jože, Zupln Rudolf, Božič Alojz in 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Hudoklin Jože, kmet, Vel. Brus- 
nice 21, Medle Janez, kmet, Gaberje 
3, Luzar Franc, delavec, Gaberje 
100. Božič Franc, delavec. Dol. Su- 
hadol 32, Vovko Janez, Brezje 4, 
Luzar Jakob, Jugorje 9, Erjavec 
Alojz, Gor. Suhadol 7. Gazvoda 
Franc, Vel. Brusnice 12, kmetje. 

Zadr III 65/5 6381 

Besedilo: Kmetijska zadruga z e. 
j« Dobrava. 

Na občnem zboru 22. •. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila, po kate- 
rih zadruga odslej deluje, članski 
delež znaša 200 din. Člani odgovar- 
jajo za obveznosti zadruge z 10- 
kratnim zneskom vpisanega deleža. 
Upravni odbor sestavlja 5 do 9 
članov. 

Izbrišeta se Rodič Ignac, Banič 
Alojz in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Činkole Franc, Dobruška vas 33, 
Bregar Franc, Tomažja vas 19, Se- 
lak Jože, Dobrava 31, Mencin Franc, 
Čučja mlaka 1, kmetje. 

Zadr III 115/6 6383 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j.. Dvor. 
I\a občnem zboru 1. III. 1953 so 

bila sprejeta nova potrjena pravila, 
po katerih odslej zadruga deluje. 
Članski delež znaša 500 din z to- 
kratnim jamstvom. Upravni odbor 
sestavlja 5 do 9 članov. 

Izbrišejo se' Pečavec Franc, Gu- 
če-. Franc, Legan Mohor, Kiç An- 
ton, Jarc Janez, Knafelc Jože, Iskra 
Štefan in pooblaščenec za sopod- 
plsovanje Podoreh Ivan ter vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Zupančič Alojz, kmet, Ajdovec 3, 
Bednaš Albin, delavec, Sadinja vas 
29, Glavič Jakob, Jama 1, Mežnaršič 
Karel, Vel. Lipovec 9, štravs Franc, 
Srednji Lipovec 19, Murn Jera, 
Trebča vas 26, kmetje. Plut Franc, 
krojač, Lašče 12 in pooblaščenec 
za sopodplsovanje Mišmaš Jože, 
knjigovodja, Mačkovec 2. 

Zadr  III 63/10    •       6382 
Novo mesto, 2. julija 1953. 

569./70. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j. v Cerkljah ob Krki. 
Na občnem zboru 1. III. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila, po kate- 
rih zadruga odslej deluje. Članski 
delež znaša 500, družinski delež 50 
din. Vsak zadružnik jamči za ob- 
veznosti zadruge z 20kratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega deleža. 
Upravni odbor sestavlja 5 do 9 
članov. 

Izbrišejo se Kalin Ana, Ferenčak 
Jože, Komotar Franc, Draganja 
Franc, Zlobko Tone, Grame Franc, 
Žugič Franc in vpišejo novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Butara Albin, mehanik, Cerklje 2, 
lic Jože, kmet. sin, Račja vag 3, 
Kodrič Jože, Bušeča vas 5, Lopatic 
Franc, Dol. Pirošica 6 Andrejaš 
Johan, Zasap 3, Zlobko Martin, 
Črešnjice 30, kmetje, Andrejaš Ivan, 
kmet. sin, Hrastje 6, Pavlovič Franc, 
kmet, Bušeča vas 35. 

Zadr III 97/4 6493 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Novo mesto. 
Na občnem zboru 8. III. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila, po ka- 
terih odslej zadruga deluje. Uprav- 
ni odbor   sestavlja  5 do 9 članov. 

Članski delež znaša 500 din z 10- 
kratnim jamstvom. 
' Izbriše se Hren Florijan in vpise 
novo Izvoljeni član upravnega od» 
bora: 

Dular Ivan, kmet, Cegelnica 7. 
Zadr I 20/44 6492 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Vinica. 

Na občnem zboru 29. III. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila, po ka- 
terih zadruga odslej deluje. Članski 
delež znaša 500 din z 20kratnim 
jamstvom. Upravni odbor sestavlja, 
11 članov. 

Izbriše se Kuzma Matija in vpi- 
šeta nova izvoljena člana uprav- 
nega odbora: 

Žalec Jože, Stara lipa 2 in Flajnilt 
Janez, Hrast 2, kmeta. 

Zadr III 12/3 64M 
Novo mesto. 8. julija 1953. 

571. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Veliki Kamen. 
Na občnem zboru 15. II. 1953 .*© 

bila sprejeta nova pravila, po ka- 
.terih zadruga odslej deluje. Članski 
delež znaša 500, družinski delež 
200 din. Člani jamčijo za obvez- 
nosti zadruge z lOkratnim zneskom 
vpisanega enkratnega temeljnega 
oziroma družinskega deleža. V 
upravni odbor, ki ga sestavlja 7 do 
9 članov, so ponovno izvoljeni vsi 
dosedanji člani. 

Novo mesto, 9. julija 1953. 
Zadr III 112/7 6494 

572. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., v šmarjeti. 
Na občnem zboru 8. •. 1953 so 

se spremenila zadružna pravila. 
Članski delež znaša 300 din, lahko 
pa je večkratni. Upravni odbor se- 
stavlja 7 do 13 'članov. 

Izbrišejo se Beve Franc, Bregant 
Miha, Medle Jakob, Simonič Štefan. 
Jerele Alojz, Kos Alojz in poobla- 
ščenec za sopodplsovanje Tomšič 
Martin ter vpišejo novi člani uprav. 
nega odbora: t 

Medle Franc, kmet, Šmarjeia 23, 
Macedoni Marjeta, gospodinja, Do- 
lenja vas 18, Keglovič Ivanka, go- 
spodinja, Gorenja vas 63, Vodopivec 
Alojz, mizar, Građenje 7, UdovS 
Jože, Obrh 7, Prešeren Janez, Sela 
21, Pirnar Janez, Zbure 9, Štrasber- 
ger Jože, Vinica 26, Grande Alojz, 
Čelevec 10, Kopina Franc, Radovlja. 
10, kmetje. 

Novo mesto, 11. julija 1953. 
Zadr III 2/7 6708 

573. 
Besedilo:    Kmetijska   zadruga  i 

o. j.. Vek Loka. 
i& občnem zboru 1. HI. 1953 so 

bila sprejeta novo pravila, po ka- 
terih zadruga odslej deluje, član- 
ski delež znaša 100 din, delež dru- 
žinskega člana 20 din. Člani jam- 
čijo za obveznosti zadruge s 40- 
kratnim zneskom vpisanega, en- 
kratnega temeljnega oz. družin- 
skega deleža. Upravni odbor s*» 
stavlja 5 do 9 članov. 
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Izbrišejo se Lavriha Anton, Go- 
reč (Daiko) Avguštin, Barle Ro- 
man, Rakar Anton, Bizjak Ludvik 
in vpišejo novi Izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Kotar Franc, kme' Vel. Loka 11, 
Kropivšek Metod, upravnik, Mala 
Loka, Klemenčič Karel, kmet, Vel. 
Loka 24, Bukovec Lojze, zadružnik, 
Vel. Loka 34, UrbanČIč Franc, kmet, 
Skovec 1, UrbanČIč Franc, kmet. 
Bin, Iglenik 3, Ostanek Anton, kmet, 
Mačkovec 1. 

•    Novo mesto, 13. julija 1953. 
Zadr III 141/5 6707 

Izbrisi 
374. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
a j. v Kovku. 

Zaradi pridružitve h Kmetijski 
jsadrugi z o. j. na Colu. 

Gorica, 23. junija 1953. 
Zadr VI/38-4     .     6181 

575. . 
Besedilo: Okrajna zveza kmetij- 

skih zadrug za   okraj   Ilirska Bi-- 

strica z o. j. v Ilirski Bistrici. 
Zaradi pridružitve k Okrajni za- 

družni zvezi z o. j., Postojna. 
. Gorica, 10. julija 1933. 

Zadr 16/53-2 6773 
576. 

Besedilo: Kmetijska zadruga, Za- 
gorica in Kmetijska zadruga, Prim- 
•kovo. 

Ker sta =e na podlagi sklepov z 
dne 15. XII. 1952 in •. VII. 1932 
spojili s' Kmetijsko zadrugo z o. j. 
v Velikem Gabru. 

Novo mesto, 13. marca 1953. 
Zadr III 143/2 2807 

677. 
Besedilo:   Kmetijska delovna za- 

druga »Milan Majcen« v Šentjanžu 
na Dolenjskem. 
, Ker se je spojila z Nabavno in 

È" rodàjno  zadrugo   v   št. Janžu  na 
lolenjskem. 

Novo mesto, 30. junija 1953. 
Zadr II 1S5/2 6322a 

Li Razglasi sodišč 

••      Zemljiškoknjižni oklic 
Dražbe 

(J 229/53-11 6931 
Dne 17. IX. 1953 ob 8. uri bo pri 

tem sodišču, v sobi ät. 1 javna draž- 
ba ideelne polovice nepremičnin 
zemljiška knjiga Gajevci, vi. št. 51 
in 205. Cenilna vrednost 521.156 din, 
najmanjši ponudek 347.438 din in 
varščina, 52.116 din. Pravice, ki hi 
ne pripuščale dražbe, je treba prl- 
flaaUi sodiSču najpozneje pri dr&ž- 

enein naroku pred začetkom draž- 
ba, sicer bi. se jih ne moglo več uve- 
ljavljati glede nepremičnin v škodo 
adraiitelja, ki je ravnal £ dobri veil. 

..Opozarja se na drr-žbeni oklic na 
uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, 
dne 16. julija 1953. 

J 818/52 6950 
Dne 24. IX. 1953 ob 8. uri bo pri 

tem sodišču, v sobi it 1 javna draž. 
ba nepremičnin zemljiška knjiga 
Lovrenc na Dravskem polju, vi. 
št. 280. Cenilna vrednost 1,929.612 
din, najmanjši ponudek 1,286.400 
din in varščina 193.000 din, Pravice, 
ki bi ne pripuščale dražbe, je treba 
priglasiti sodišču najpozneje pri 
dražbenem naroku pred začetkom 
dražbe, sicer bi se jih ne moglo 
več uveljavljati glede nepremičnin 
v škodo zdražitelja, ki je ravnal v 
dobri  veri. 

Opozarja se na dražbenl oklic na 
uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 18. julija 1953. 

Amortizacije 
Oveđe le postopanj« za amortizacijo 
viednotnlc, katerto Imetniki »e pozivajo, 
aaj v danem roka prlgUuUo sodUCa tvoje 
pravice, ileer te bodo vrednotnlce Izrekle 

ca neveljavne. 
I R 1108/52-4 3142 

Bohanec Franc, župni upravitelj, 
št. Ilj pod Turjakom, prosi za amor- 
tizacijo dveh izgubljenih hranilnih 
knjižic bivše rlranilnice in posojil- 
nice v št. Ilju pod Turjakom, in s> 
cer: št. 2063 na ime Farna knjižica, 
St. Ilj. v val. zneskj 1579 din, in št. 
2414 na ime Farni dom, št. Ilj v 
znesku 978 din. Priglafitveni rok: 
tri mesece od te objave. 

Okrajno sodišče Slovenj Gradec 
dne 20. februarja 1953. 

Razne objave 

Razpisi 
Št. Pers 4/15-53 " 6992 

Medicinska visoka šola v Ljublja- 
ni razpisuje: 
' 4 mesta za specializacijo iz splo- 

šne kirurgije, 
2 mesti za specializacijo iz oku- 

list Ike, 
2 mesti za specializacijo iz neu- 

rologije, 
1 mesto, za specializacijo iz or. 

topedije, 
' 1 mesto za specializacijo iz ana- 
stezlje na ortopedski kliniki, 
.   1  mesto  za  specializacijo  Iz in- 
terne medicine. 

Prošnje je treba vložiti v perso- 
nalnem oddelku Medicinske visoke 
šole do 15. avgusta 1953. 

Medicinska visoka šola 
v Ljubljani 

Št. Pers 389/53 6935 
Uprava Bolnišnice Zd duševne in 

živčne bolezni Ljubljana-Polje raz- 
pisuje 3 mesta zdravnikov na spe- 
cializaciji Iz psihiatrije. 

Prošnje je treba vložiti v 5 dneh 
po objavi razpisa v >Uradnem listu 

Bolnišnica za duševne in živčne 
bolezni Ljubljana-Polje 

Poziv upnikom in dolžnikom 
aaj   «   •••••   roko   priglasijo   terjatve 
oziroma  poravnajo svoje obveznoitt do 
podjetij   v   likvidaciji,   licer   ie   bodo 

dolgov) lodno Izterjali. 
6384 

Kmečka delovna zadruga Boleh- 
ncčicl je prešla v likvidacijo. Pri- 
glasitvenl rok: 14 dni od te objave. 

Likvidatorji 
6496a 

Po sklepu Obč. LO Prevalje št. 
1118/1 z dne 6, VU. 1933 je gostin- 
sko podjetje »Fužinar« Prevalje 
prenehalo poslovati in prešlo z 
dnem 30. VI. 1953 v likvidacijo. Prl- 
glasltveni rok: do 31. VII. 1953. 

Likvidacijska komisija 
Št. 1139/53 6579 

Vinarska zadruga z o. j. v Mari- 
boru, Trg svobode 3, je na podlagi 
odločbe sveta za kmetijstvo prešla 
v likvidacijo. Pi'.glasitveni rok: en 
mesec od te objave. 

Vinarska zadruga v Mariboru 
v likvidaciji 

6578 
Mestna komunalna podjetja v 

Murski Soboti so po odločbi LO 
mestne občine, št. 1652/1-53 z dne 
4. III. 1953 prešla v likvidacijo. Prl- 
glasitveni rok: en me^ec qd te ob- 
jave. 

Mestna komunalna podjetja 
Murska Sobota 

(zgubljene (istine 
preklicu jeju 

Andrejaši'č Kristina por. Plešnar, 
Vipava 9, osebno izkaznico, reg. št. 
30976, izdano v Gorici. 6730 

Bartol Ivan, Ljubljana, Puharje- 
va, osebno izkaznico reg. št. 91341, 
izdano v Ljubljani. 6927 

Batagelj Ana, Kranj, baraka >Tl- 
skanine«, Planina, osebno izkaznico, 
reg. št. 6475, ser. Št. 0182785.      6621 

Bekafiga Olga, Zg. Radvanje, Pe- 
runova 5 pri Mariboru, osebno Iz- 
kaznico, reg. št. 46044, ser. številka 
0048306, izdano v Mariboru.       6851 

Benje Bruno, Stara vas 39,- Krško, 
zdaj pri Gradisu IMM Vuzenlca, iz- 
kaznico rez. oficirja, izdano od voj. 
okrožja Ljubljana, ser. št. Ž/2, reg. 
št. 8698. 6840 

'" Berkopec Anton, Maribor, Tezno, 
Štrekljeva 24, knjižico o predvoja- 
ški vzgoji, "izdano v Rušah pri Ma- 
riboru. 6861 

Božnar Franc, črni vrh 111, oseb- 
no izkaznico, reg. -ät. 13361, ser. št. 
F-0123358, izdano od OLO Ljublja. 
na okolica. 6959 
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ßrglez Pavla, Lokanja vas pri 
Slov. Bistrici, osebno izkaznico, reg. 
St. 30445, ser. št. 0193295, Izdano od 
OLO Poljčane. 6858 

Cvahte Simona, Svečina nad Ma- 
riborom, osebno izkaznico, reg. št. 
26840, ser. št. G-0190159, izdano od 
OLO Maribor okolica. 6877 

Čelofiga Drago, Razvanje 30 pri 
Mariboru, knjižico o predvojaški 
vzgoji številka 27, izdano v Ma- 
riboru. 6885 

Dekleva Ludvik. Petelinje 29, p. 
Pivka, osebno izkaznico, reg. št. 
20866, ser. št. F-0631176, izdano v 
Postojni. 6965 

Dežmaii Pavla, Adergas 34, p. Cer- 
klje pri Kranju, osebno izkaznico 
ree. št. 12802, izdano v ••••••.   6341 

Dolinšek Jože. Svečina 1 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. št. 
23841, ser. številka 0030259, Izda- 
no v Mariboru. 6865 

Dvornik Viktor, Skopice 43, p. 
Krška vas, šofersko knjižico, izdano 
16. X. 1951 v Celju. 6500 

Fekonja Jožefa, Maribor, Studen- 
ci, Erjavčeva 3, osebno izkaznico, 
reg. št. 28288, ser. št. 0039980, izdano 
v Mariboru. 6869 

Garvas Milka, Kremenica 7, p. Ig 
ri Ljubljani, osebno izkaznico, reg. 
t.  45592,  ser.  št.  F-0155343,  izdano 

od 01.0 Ljubljana okolica.       6739 
Gerlič Marta, Maribor^ Tezno, Do- 

goška 5, osebuo izkaznico, reg. št. 
45476, ser. št. 0047763, izdano v 
Mariboru. 6S84 

Globočnik Marjan, Kranj, Tav- 
čarjeva 11, osebno izkaznico reg. št. 
10912. 6999 

Goznik Rudolf, Sober 49, Križ nad 
Mariborom, osebno izkaznico, reg. 
»t. 27990, ser. št. 0172909, izdano od 
OLO Maribor okolica. 6886 

Grahornik Jože, Grušova, Marje- 
ta ob Pesnici, knjižico za kolo, št. 
15293, tov. znamke >Organ< in kup- 
ljeno kolo št. 815171. 6889 

Hajnc Leopold, Maribor, Tezno, 
Ulica heroja Nandeta 43, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 52417, ser. številka 
0055336, izdano v Mariboru in knji- 
žico o predvojaški vzgoji, izdano v 
Tovarni avtomobilov, Maribor.   6890 

Hartman Stanko, Kapla 45 nad 
Kozjakom, osebno izkaznico, reg. 
št. 43336, ser. št. 0195100, izdano od 
OLO Maribor okolica. 6868 

Horvat Peter, traktorist. Nova vas 
15, p. Markovcl, sindikalno knjižico, 
izdano od sindikata »Ustroj« v Ma- 
riboru. 6879 

Hribar Milan, Bled, Zagorice 47, 
osebno izkaznico, reg. št. 22566, ser. 
št. 0813476. 6715 

Jager Iva, Zagorje, Levstikova 8, 
preklic o izgubljeni osebni izkazni- 
ci, reg. št. 14385, ser. št. F-0728195, 
objavljen v Ur. listu LRS, št. 23/53, 
ker se je našla. 6964 

Jaklič Albina, Ljubljana, Pleter- 
šnikova 26, osebno izkaznico, reg. 
številka 34227/51, Izdano v Ljub- 
ljani. 6960 

Javornik Vida, Ljubljana, Novi 
bloki  III,    osebno izkaznico,    reg. 

številka 50-50, ser. št. F-0022330, iz- 
dana v Ljubljani. 6984 

Jerič Jožica, Ljubljana, Zarniko- 
va 3, osebno izkaznico, reg. številka 
34314-51, ser. številka 0056624, iz- 
dano v Ljubljani. 6928 

Jerina Ciril, osebno izkaznico, 
reg. Številka 85599/52, ser. številka 
F-0107909, izdano v Ljubljani.    6894 

Jošt Ivan, Naklo 49, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 672, ser. št. 0189982, Iz- 
dano od OLO Kranj okolica.     6S30 

Joštl Marija, Maribor, Delavska 
15, osebno izkaznico, reg. št. 39655, 
ser. številka 0031401, Izdano v Mari- 
boru, in izkaznico za znižano vožnjo 
na železnici Maribor—Ljubljana- 
Zagreb. 6893 

Juriševič Milka roj. Ivančič, zdaj 
v Kopru, Ankaran 30, osebno izkaz- 
nico št. 0348875/L565, Izdano v Ilir- 
ski Bistrici. _ 6976 

Kajzersberger Franc, Gorečja vas 
22, p. Hajdina, osebno izkaznico, 
reg. št. 32518, ser. št. 0274978. in vo- 
jaško knjižico. 6432 

Kapun Ljudmila, Svečina 40 nad 
Mariborom, osebno izkaznico reg. 
ät. 27636, ser. št. 0172954, izdano od 
OLO Maribor okolica. 6881 

Karat Fani, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 26742/51, ser. štev. 
F-0049042, izdano v Ljubljani.    6895 

Kavci'î Stane, Ljubljana, Zarniko- 
va 3, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 69014/51, ser. št. F-0091324, iz- 
dano v Ljubljani. 6930 

Kikec Alojz, Velenje, Samski 
dom, osebno izkaznico, reg. štev. 
30934, ser. šf. F-0210394, izdano od 
OLO Kranj okolica. 6411 

Kiep Ivan, Trniče 24, p; Starše, 
osebno izkaznico, reg. št. 37560, ser. 
št.  0181798. 6478 

Kmetijska zadruga Ilirska Bistri- 
ca, prometno knjižico tov. kamiona 
znamke >Bedford<, 3,5 ton, evid. št. 
STT 4076, številka motorja 0X21157, 
številka šasije 0X69914, izdano v 
Kopru. 6717 

Koline Matilda, Celje, zdaj v Ma- 
riboru, Koroška 102, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 17382, ser. št. F-0677485, 
izdano v Celju. 6863 

Končan Klara, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 83657/52, ser. št. 
F-0105967. izdano v Ljubljani.    6S31 

Kopše Janko, Janžki vrh 49, p. 
Ptujska gora, osebno izkaznico, reg. 
št. 40348, ser. št. 084785. 6823 

Korat Anton, Muta 75, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 18014, ser. št. G- 
0279327. 6923 

Korošec Antonija, Kaniža pri St. 
Uju, osebno izkaznico, reg. št. 3351, 
ser. Št. 0189600, izdano od OLO Ma- 
ribor okolica. 6882 

Kovač Karel, Kranj, Delavsko na- 
selje, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 44323, ser. Št. 0123033, izdano 
T M. Soboti. 6718 

Kovač Štefan, Zalog 44, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 76971/51, ser. štev. 
F-0099281, Izdano v Ljubljani.    6896 

Kovačič Viljem, roj. 23. X. 1931, 
zdaj v Moravčali 65, Gabrovka. 
osebno izkaznico št. 1858, izdano v 
Trebnjem, 6505 

Kozamernik Henrik, Brezovica 26, 
osebno izkaznico reg. št. 18161. ser, 
št. F-0140471, izdano od OLO Ljub- 
ljana okolica, in davčno knjižico, 
izdano na Brezovici. 6931 

Kraner Marija, Maribor, Pobrež- 
je, Muršičeva 15, osebno izkaznico, 
reg. št. 15005, ser. št. 0006914, izda- 
no v Mariboru. 6874 

Krapec Alojzij, Račića 43, p. Lo- 
ke pri Zid. mostu, osebno izkaznico, 
reg. številka 34669, ser. Številka F- 
0747979. 6398 

Kravarič Janez, Maribor, Vinarska 
30, osebno izkaznico, reg. št. 40876, 
ser. številka 0880162, izdano r 
Mariboru. 6871 

Krebs Ciril, Raduha 38, p. Luče 
ob Savinji, osebno Izkaznico, reg. 
št. 19896, ser. št. 0443207. 6460 

Krivec Alojzij, Podgorje, p. Slov. 
Gradec, osebno izkaznico, reg. št. 
13919, ser. št. 0374628. 6506 

Kugler Miroslav, Brežice, Karde- 
ljeva 24, roj. 4. II. 1914, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 205608, ser. številka 
0403925, izdano v Zagrebu, planin- 
sko izkaznico in izkaznico Društva 

•upodabljajočih  umetnikov. 6461 
Kuhar Ana roj. Isrtenič, Ljublja- 

na, Vižmarje, osebno izkaznico, reg, 
št. 49931/51, ser. št. F-0072241, izda- 
no v Ljubljani. 6932 

Kuhar Srečko, Maribor, Tezno, 
Štrekljeva 24, osebno izkaznico, reg. 
št. 51171, ser. št 0052087, izdano r 
Mariboru. 6834 

Lah Alojz, Biš 10 pri Lenartu, 
Slov. gor., šofersko knjižico za to- 
vorni in osebni promet št. 615, iz- 
dano v Mariboru 1953. 6863 

Lah Olga, Maribor, Stro«smayer- 
jeva 28, osebno izkaznico, reg. št. 
8440, ser. št. 0004650, Izdano v Ma- 
riboru. 6860 

Lavrič Alojz, Ljubljana, Cesta v 
Mestni log 33, osebno izkaznico, reg. 
ïtev. 606/50, ser. št. F-0022916, izda- 
no v Ljubljani. 6933 

Lešnik Sava, Maribor, Prešernova 
11, osebno izkaznico, reg. št. 7057, 
izdano  v   Mariboru. 6462 

Levičnik Sonja, Ljubljana, Be- 
zenškova 28, osebno Izkaznico, reg, 
št. 18045/50, ser. št. F-0040705. izda- 
no v Ljubljani. 6961 

Likovič Marija, Gornji Ig, osebno 
izkaznico, reg. št. 34690, ser. števil- 
ka 0142700, Izdano od OLO Ljublja- 
na okolica. 6935 

LUeg Tončka, Zdolska cesta 3, 
Videm-Krško, osebno izkaznico, reg. 
It. 20521, ser. št. 0398831. 6924 

Lovko Danica, Maribor, Gregor- 
čičeva 3, osebno izkaznico, Teg. št, 
5750, ser. št. 00'11461, izdano v Ma- 
riboru. 6853 

Ložar Judita roj. Sluga, Ljublja- 
na, osebno Izkaznico, reg; številka 
95201/51, ser. ät. F-0117571, izdano v 
Ljubljani. 6899 

Malek Ivan, Lancova vas 28, p. 
Videm pri Ptuju, osebno izkaznico, 
reg. št. 46560, ser. št. 0290797.     6S44 

Mere Andrej, Vel. Varnica 10, p. 
Lesko vet v Halozah, roj. 18. XI. 1928, 
potrdilo o dvokolesu. k 6263 
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Mesojedec Ivanka, Maribor, Ptuj. 
?ka 35, osebno izkaznico, reg. štev. 
*u;T46, ser. št. 45838. 6S24 

Mihelj Alojzij, zdaj v Idriji, Ko- 
sovelova 23, osebno izkaznico, reg. 
it. 7020, ser. št. F-0540430. izdano v 
y Idriji. 6954 

Milošič Ludvik, Ljubljana, Pohli- 
miva 1, osebno izkaznico številka 

•0092787/51, partijsko izkaznico št. 
36319%, sindikalno izkaznico št. 
16132 in izkaznico Zveze borcev, iz- 
dane- vse v Ljubljani. 6962 

Močilnik Anica, roj. Žibert, Škof- 
ljica, Gomnišče 8, osebno izkaznico, 
reg. št. 68002/51, ser. št. F-W90312, 
izdano v Ljubljani, in režijsko že- 
lezniško izkaznico, izdano 1. 1952 v 
Ljubljani. 6900 

Novak Frančiška, Brezovica, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 2766/51, ser. št. 
F-00Ì5076, izdano v Ljubljani.    6936 

Novak Jože, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 17232, ser. številka 
0395542, izdano v Krškem, in voja- 
ško knjižico, izdano od voj. odseka 

•Krško. t      6982 
iVovak Milena, Ljubljana, osebno 

Izkaznico, reg. 5t. 86078/52, ser. št. 
F-0108408, izdano v Ljubljani.    6832 

Oboi Ernest, roj. 1. XI. 1931, Va- 
neča 62, p. Puconci, osebno izkazni- 
co,  reg. št. 0128974. 6463 

Osim Justina, Maribor, Studenci, 
Ulica Pohorskega bataljona 34, 
osebno izkaznico, reg. št. 24266, ser. 
številka G-0030684, izdano v Ma- 
riboru, in izkaznico za znižano vož- 
nju na železnici številka 24266, 
ser. B-807238. 6892 

Osolnik Mihaela, Ljubljana, Ga- 
lusovo ' nabrežje, osebno izkaznico, 
reg. St. 51803/51, ser. št. F-0074113, 
izdano v Ljubljani. 6988 

Pajek Kristina, Selnica ob Dravi, 
osebno izkaznico, reg. št. 35985. 6825 

Papež Albina por. Pezetta, Pra- 
gersko pri Mariboru, preklic o iz- 
gubljeni osebni izkaznici, reg. št. 
5S3, ser. št. 0567693, izdani od OLO 
Maribor okolica, objavljen v Ur. li- 
stu LRS, ker se je našla. 6876 

Pazlar Janez, Bled, Mlino 19, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 20736, ser. št. 
0811646, Izdano v Radovljici.     6701 

Peršuh Slavica por. Heric, Ljub- 
ljana, Zrinskega 9, osebno Izkazni- 
ca, reg. št. 10036, ser. št. 0014247, 
izdano v Mariboru. 6934 

Plankar Jožefa, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 58892/51, ser. 
ser. številka F-0081202, izdano v 
Ljubljani. 6901 

Pleško Jožica, Maribor, Trg svo- 
bode 6, osebno izkaznico, reg. Šte- 
vilka 78968, ser. št. F-OlOlaaS, izdano 
v Ljubljani, sindikalno knjižico, iz- 

' dano od sindikata »Mestni mline v 
Mariboru in izkaznico za znižano 
vožnjo na železnici za 1. 1953.    6891 

Podgorelec Abgela, Maribor, Stu- 
denci, Leningrajska  32, osebno  iz- 

kaznico, reg. št. 3601T, ser. številka 
G-0026529, izdano v Mariboru.    6856 

Pogačar Marjan, Mevkuš 6, . p. 
Gorje pri Bledu, osebno Izkaznico, 
reg. številka 18514, ser. številka F- 
0309424. 6481 

Popovič Milan, Hrast 27, p. Suhor, 
osebno Izkaznico, reg. št. 1791, ser. 
št. 0485101. 6092a 

Potočnik Ivan, Kamnica pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. štev. 
62399, ser. št. 0053518, izdano od 
OLO Maribor okolica. 6875 

Požegar Slavko, Rošpoh 176, Vi- 
narje pri Mariboru, osebno izkazni- 
co, reg. št. 41525, ser. št. 0043726, iz- 
dano v Mariboru. 6866 

Pristovnik Justina, Ljubljana, 
Pugljeva 16, osebno izkaznico, reg- 
st. 27411/51, izdano v Ljubljani.    6989 

Privšek Jože, Beograd, objavo za 
službena potovanja vojaške medi- 
cinske akademije v Beogradu, št. 
139578. 6833 

Rakuša Janez, Maribor, Pobrežje, 
Pobreška 38, osebno izkaznico, reg. 
št. 31796, ser. št. 0038904. izdano v 
Mariboru. 6852 

Razboršek Stanko, Maribor, Tez- 
no, Dobravska 17, osebno izkaznico, 
reg. št. 54556, ser. št. 0055428, izda- 
no v Mariboru. 6867 

Razlag Rozalija, Maribor, Studen- 
ci, Heroja šercerja 60. osebno iz- 
kaznico, reg. št, 24758, ser. številka 
0035176, izdano v Mariboru.       6855 

Repnik Marjetica, Maribor, Tez- 
no, Žmavčeva 2c, osebno izkaznico, 
reg. št. 49047, ser. št. 0049569, izdano 
v Mariboru. 6859 

Rodi Štefan, Gomilica 117. p. Tur- 
nišče, osebno izkaznico reg. številka 
16055, izdano v Lendavi. 6587 

Sabotin Alojz, Maribor, Studenci, 
Jocova 28, osebno izkaznico reg. 
št. 28467, ser. št. 0040159, izdano v 
Mariboru. 6870 

Semič Zlata, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 59957/51, ser. štev. 
F-0082267, izdano v Ljubljani.   6990 

Simonie Anton, Gradišče v Slov. 
goricah, osebno izkaznico, reg. št. 
19443, ser. številka 0575821, izdano 
od OLO Maribor okolica. 6873 

Sotlar Jože, Domžale 61, Ljub- 
ljanska cesta, osebno izkaznico, 
re'., št. 22964, ser. št. 0468874, izdano 
od OLO Ljubljana okolica.       6834 

Stradovnik Franc Maribor, Tez- 
no, Samski blok »TAM«, osebno* iz- 
kaznico, reg. št. 48732, ser. št. 49272, 
izdano v Mariboru. 6887 

Striinar Cilka, Jesenice, Murova 
14, osebno Izkaznico, rôg. št. 7874, 
ser. št. G-351984, izdano na Jese- 
nicah. 6993 

Šabeder Franc, Nova vas 88 pri 
Ptuju, osebno izkaznico, reg. štev. 
3826, ser. št. 0346139. 6510 

šajnovič Mirko, Kameuàcak 35 
pri Ljutomeru, osebno izkaznico, 
reg. št. 17582, ser. št. F-0241893, iz- 
dano v Ljutomeru. 6857 

Škalič Darinka, Sebeborci, p. 
Martjanci, osebno izkaznico, reg. št. 
15655, ser. št. 0096363. . 6298 

šušteršič Adolf, Trst, Via Catullo 
10, ;otni list Št. 121041, izdan od Tr- 
žaške delegacije FLRJ 1. 1952 in ve- 
ljaven do novembra 1. 1953.       6991 

Švarc Hari, Maribor, Koroška 81, 
osebno izkaznico, reg. št. 52204, ser. 
št. 005313, izdano v Mariboru.    6872 

Udovč Terezija, Maribor, Stu- 
denci, Ulica Pohors!--»ga bataljona, 
osebno izkaznico, reg. št. 24258. ser. 
št. 0030677, izdano v.Mariboru.   6862 

Valentan Konrad, Jablanca pri 
Rupertu v'Slov. goricah, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 18916, ser. številka 
F-0586594, izdano od OLO Maribor 
okolica. 6878 

Vendramin Dragica, Hum pri 
.-ojskem v Brdib, osebno izkaznico, 
ieg. št. 13074, ser. št. 329566.      6981 

Vesel Stane, Ljubljana, člansko 
sindikalno izkaznico št. 154607, iz- 
dano v Ljubljani. 6963 

Vevar Danijel, Mežica 2, osebno 
iz) iznico, reg. št. 9408, ser. številka 
0""4118, izdano v Slov. Gradcu.    6849 

Vogrin Jožef, Osek 35, Gradišče v 
Slov. goricah, osebno izkaznico, reg. 
št. 12440, ser. št. 0574524, izdano od 
OLO Maribor okolica. 6888 

Vogrin Stanko, Kiu:;ievo, Tabori- 
šče 3 3, osebno izkaznico, reg. št. 
15210, ser. št. 0276992, vojaško knji- 
žico in tovarniško izkaznico.     6358 

Zadružno trgovsko podjetje, Čr- 
nomelj, prometno knjižico tovorne- 
ga avtomobila >Opel-01impia«, evid. 
št. S-3821. 6590 

Zelinka Emerik, Ljubljana, evea. 
tablico za avtomobil znamke »ško- 
da< št. S-1392. 6902 

Zlatar Stanislav, Celje Drapšino- 
va 18, diplomo o dovršeni Rudarski 
srednji tehnični šoli, št. 1223/51, iz- 
dano 18. VI. 1951 v Varaždinu.   6903 

Zupančič Marija, Zg. Kašelj 83, 
osebno izkaznico, reg. št. 50602/51, 
ser. št. F-0072912, izdano v Ljub- 
ljani. 6835 

Zupančič Viktorija, Trbovlje, Trg 
revolucije 14, osebno izkaznico, 
r-r št. 3429, ser. številka F-0716730, 
in izkaznico za vožnjo številka 
714528. 6762 

žebrek Ivan, Janže> vrh, Ribnica 
na Poh., osebno izkaznico, reg. štev. 
23203, ser. št. 0569161, izdano od 
OLO Maribor okolica. 68S0 

Žerdin Cecilija. Maribor, Stross- 
mayerjeva 50, osebno izkaznico, reg. 
številka 25630, ser. številka 0021358, 
izdano v Mariboru. 6864 

Žužek Alojz, Juršče, p. Pivka, 
os«bno izkaznico, reg. št. 10153, ser. 
Številka F-0620463, izdano v Po- 
stojni. 5422 

Žvab Marija, Bled Milno 112, 
osebno izkaznico št. 0811633, izdano 
v Radovljici. 6763 

Izdaja  »Uradni Ust LBS« R Direkte! la odgovorni   urednik:  dr. Bastko  Močnik 
t LJubljani 

tiska   tfftkam»   »Toneta   Tomšiča- 
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272. 
Na podlagi 5. točke 15. in 64. člena zakona o 

okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) 
ter 8. in 51. člena temeljnega zakona o prekrških 
(Uradni list FLRJ, št. 46/51) je okrajni ljudski odbor 
Krško na VI. seji obeh zborov dne 4. julija 1953 
sprejel 

ODLOK 
o varstvu hidrotehničnih objektov la čiščenju poto- 

kov •• območju okraja Krško 

1. člen 
Da bi se zavarovali vodni tokovi, čistoča vode, 

korita, obale, nasipi in drugi objekti za urejanje 
vodotokov, ki ležijo na območju okraja Krško, je 
prepovedano: 

1. metati v korita vodnih tokov predmete, ki 
zmanjšujejo odtočnost struge; 

2. odlagati'v vodo in vodna korita smeti In druge 
odpadke, ki onečiščujejo vode in bregove vodnih 
strug; 

3. na kakršenkoli način poškodovati zavarovana 
obrežja strug; 

4. napajati živino izven določenih mest; 
5. spreminjati potočne struge in s tem ovirati 

normalni odtok voda. 
2. člen 

Zaradi zaraščenosti in neurejenosti potokov, ka- 
kor tudi mlinskih dovodnih kanalov, so dolžni last- 
niki obalnih zemljišč, kakor tudi lastniki mlinov na 
območju okraja Krško vsako leto preskrbeti; 

1. za sečnjo obrežnega drevja, 
2. za čiščenje korita potokov in kanalov. 

3. člen 
Za prekrške po 1. členu tega odloka se kaznuje 

vsak državljan na območju okraja Krško do 3.000 
din. Za prekrške zaradi neizpolnitve določenih del 
po 2. členu se kaznujejo lastniki obalnih zemljišč, in 
lastniki mlinov, ki imajo v posesti mlinski dovodni 
kanal, do 3.000 din. 

upravno kazenski postopek vodi in Izreka kazen 
na prvi stopnji sodnik za prekrške pri OLO v Kr- 
škem, po načelih temeljnega zakona o prekrških. 

4. člen 
Odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
Št. 8692/2 
Krško, dne 4. julija 1953. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1. r. 

2?3. 
Na podlagi 15. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) in 19. 
člena uredbe o začasnem finansiranju investicij vletu 
1933 (Uradni list FLRJ, št. 2/53) ter po sklepu V. seje 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev z dne 23. ju- 
nija 1953 izdaja okrajni ljudski odbor Murska Sobota 

ODLOK 
o načinu kreditiranja in sklepanja kreditnih pogodb 
glede  investicij,  ki  spadajo med  investicije -gospo- 
darskega pomena okrajnega ljudskega odbora Murska 

Sobota za leto 1953 
1. člen 

Po predpisih tega odloka se dovoljujejo iz sklada 
za kreditiranje investicij pri OLO Murska Sobota za 

leto 1953 krediti, ki spadajo med investicije gospo- 
darskega pomena družbenega plana za léto 1953. 

2. člen 
Sklad za kreditiranje investicij iz 1. člena so 

formira iz sredstev, predvidenih z družbenim planom 
za leto 1953, ter iz izrednih dohodkov, ki so določeni 
v ta namen. 

3. člen 
Kredite iz 1. člena tega odloka dovoljuje komi- 

sija, sestavljena iz petih članov, ki jih imenuje pred- 
sednik okrajnega ljudskega odbora. Člani komisije 
morajo biti direktor podružnice Narodne banke v 
Murski Soboti in najmanj dva tehnična strokovnjaka, 

4. člen 
Investitorji predlagajo komisiji utemeljene vloge 

za Investicijske kredite. Z vlogami morajo predložiti 
investicijske elaborate, kakor so to predpisani za 
temeljne investicije v uredbi o začasnem finansiranju 
investicij v letu 1953. 

Za rekonstrukcije In adaptacije ter razširitve se 
prav tako predloži investicijski elaborat, k! mora ob- 
segati podatke, potrebne za presojo družbene in go- 
spodarske utemeljenosti investicij. 

Za opremo se predloži ponudba ali predračun o 
dobavi opreme, rentabilitetni račun, amortizacijski 
načrt, pri uvoženi opremi pa še podatki o zagotov- 
ljenih deviznih sredstvih. 

5. člen 

Komisija za dovoljevanje investicijskih kreditov 
pregleda in presodi družbeno in gospodarsko uteme- 
ljenos't investicij ter pravilnot tehnološke in grad- 
bene koncepcije projekta. Za koristne investicije izda 
potrdilo o odobritvi investicijskega elaborata ter do- 
loči višino letne transe za leto 1953. Prednost imajo 
investicije po družbenem planu okraja za leto 1953, 
od drugih pa tiste, ki so po presoji komisije največ- 
jega gospodarskega pomena. 

Vračilne roke dovoljenih kreditov In cbrestno 
mero bo predpisal okrajni ljudski odbor po izdaji 
posebnih predpisov Izvršnega sveta FLRJ Iz 20. člena 
uredbe o začasnem finansiranju investicij. 

6. člen 
Na podlagi potrdila iz 5. élena sklene podružnica 

Narodne banke z investitorjem kreditno pogodbo. 
Besedilo kreditne pogodbe predpiše v okviru pred- 
njih določb Narodna banka FLRJ. 

7. «en 
Ta odlok začne veljati z dnevom objave v >Urod- 

nem listu LRS«. 

Št. 1-5.941/1-1953 * 
Murska Sobota, dne 23. juriija 1953. 

Predsednik OLO: 
Štefan sanjan 1. r. 
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274. 

Na podlagi dragega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih In 2. člena uredbe o daja- 
nju poslovnih prostorov v najem (Uradni list FLRJ, 
št. 12/53) v zvezi a 3. tn 8. členom temeljnega zakona 
o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46/51) izdaja okraj- 
ni ljudski odbor Postojna na skupni seji obeh zborov 
dne 8. julija 1953 

ODLOK 
ß dajanju poslovnih prostorov v najen- na območju 
' okraja Postojna 

1. člen 
Na območju okraja Postojna se dajejo poslovni 

prostori v najem zgolj po predpisih tega odloka. 

2. člen 
Poslovni prostori se dajejo v najem na podlagi 

proste pogodbe med najemodajalcem in najemnikom. 
Najemne pogodbe, po katerih se dajejo poslovni 

prostori v najem po pogoùbi med najemodajalcem in 
najemnikom, morajo biti sklenjeno v pismeni obliki. 
En izvod nove najemne pogodbe mora najemodajalec 
predložiti tajništvu občinskega ljudskega odbora naj- 
pozneje 15 dni po dnevu, ko je bila pogodba skle- 
njena. Prav tako pa se morajo predložiti tajništvu 
vse pogodbe, ki so bile sklenjene pred 1. aprilom 
195" ali po tem času. 

Najemodajalec In najemnik sporočita v 15 dneh 
občinskemu ljudskemu odboru višino najemnine za 
poslovne prostore in pozneje vsako spremembo v 
istem roku. 

Občinski ljudski odbori morajo voditi preglede 
o sklenjenih najemnih pogodbah in njihovih spre- 
membah. 

3. člen 
Za poslovne prostore, ki do uveljavitve te uredbe 

niso bili dani v najem, mora najemodajalec plače- 
vati kot prispevek v sklad za vzdrževanje hiš znesek, 
ki ga določi pristojni občinski odbor. Pri določitvi 
tega zneska se vzame praviloma za merilo prispevek, 
ki se običajno plača za poslovne prostore v tistem 
kraju oziroma okolišu. 

4. člen 
Za poslovni prostor velja vsak prostor, ki se upo- 

rablja oziroma je zgrajen ali urejen za poslovanje 
uradov, zavodov in podjetij, za opravljanje obrti in 
drugih poklicev ali za skladišče. 

Za poslovne prostore se ne štejejo prostori, ki 
koristijo neposredno kmetijski proizvodnji. 

5. člen 
Če nastane glede vprašanj po 3. in 4. členu tega 

odloka spor, izda pristojni občinski ljudski odbor 
pismeno odločbo, zoper katero je mogoča v 15 dneh 
pritožba na okrajni ljudski odbor. 

•        6. člen 
Z denarno kaznijo do 3.000 din se kaznujeta za 

prekršek najemodajalec in najemnik, 'če v predpi- 
sanem roku ne skleneta najemne pogodbe ali ne pri- 
glasita spremembe glede višine najemnine za poslovni 
prostor. 

7. ole« 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS<. 
Za poslovne prostore, oddane v najem državnim 

organom,   uradom ali zavodom   ter   predračunskim 

ustanovam s samostojnim finansiranjem, veljajo do- 
sedanji predpisi do konca proračunskega leta 1953. 

Žt. 1218-7/27 
Postojna, dne 8. julija 1953. 

Predsednik OLO: 
Miro Jelerčič 1. r. 

275. 
Na podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 

odborih in 19. člena uredbe o začasnem finansiranju 
investicij v letu 1953 (Uradni list FLRJ, št. 2/52) je 
sprejel okrajni ljudski odbor Ptuj na sejah obeh 
zborov dne 9. junija 1953 

ODLOK 
o načinu sklepanja kreditnih pogodb glede investicij, 
ki spadajo med investicije   gospodarskega   pomena 

okrajnega ljudskega odbora Ptuj za leto 1953 

1. člen 
Po predpisih tega odloka se dovoljujejo iz sklada 

za kreditiranje investicij okrajnega ljudskega odbora 
Ptuj za leto 1933 krediti za investicije, ki spadajo 
med investicije gospodarskega pomena družbenega 
plana okrajnega ljudskega odbora Ptuj za leto 1953. 
Za temeljne investicije družbenega plana LRS za 
leto 1953 v območju okraja Ptuj se krediti iz tega 
sklada ne dovoljujejo. 

2. člen 
Sklad za kreditiranje investicij iz 1. člena se for- 

mira Iz sredstev, predvidenih z družbenim planom 
OLO Ptuj za leto 1953, ter iz izrednih dohodkov, ki 
jih v ta namen določi okrajni ljudski odbor, presežek 
amortizacije (po 17. členu urpdbe o zaključnih raču- 
nih gospodarskih organizacij za leto 1952). 

3. člen 
Kredite iz 1. člena tega odloka dovoljuje komi. 

sija za dovoljevanje Investicijskih kreditov iz okraj- 
nega sklada za kreditiranje investicij; ima pet čla- 
nov, med njimi direktorja podružnico Narodne banke 
in vsaj dva tehnična strokovnjaka. Člane komisije 
imenuje in razreši predsednik okrajnega ljudskega 
odbora Ptuj. 

4. Člen 
Investitorji (gospodarske in družbene organiza- 

cije) predlagajo navedeni komisiji utemeljene vloge 
za investicijske kredite. 

Za nova podjetja priložijo investicijski elaborat, 
ki obsega: 

investicijski program; 
generalni investicijski projekt; 
glavne projekte gradbenih objektov. 

^Investicijski   program   za   Investicije   gospodar- 
skega pomena obsega: 

materialne bilance predvidene proizvodnje z ana- 
lizo zagotovitve strrovinskih virov; 

splošno razporeditev objektov s tehnološkim pro- 
cesom na podlagi splošnih normativov ali analogije 
s podobnimi projekti; 

potrebna osnovna sredstva po strukturi in po- 
trebna obratna sredstva; 

potrebne energije z analizo zagotovitve energije; 
potrebne kadre z analizo zagotovitve kadrov; 
izbire lokacij; 
predračun   amortizacije   Investicijskega   objekta; 
ekonomsko obrazložen račun rentabilnosti s pri- 

merjalnimi kazalniki (pokazatelji); 



St. 25 — 30. VII. 1953 URADNI LIST Stran 319 

gradbene skice s približno naprejänjo izmero in 
predračunom. 

Investicijski program mora biti tehnološko in 
ekonomsko razčlenjen, tako da se da presoditi tehno- 
loška in gradbena zamisel in opravičenost investicij. 

Generalni investicijski projekt obsega vse ele- 
mente in podatke iz investicijskega programa, teh- 
nično in ekonomsko detajlno obdelanega in specifi- 
ciranega, specifikacijo in predračun opreme in pa 
Idejni projekt gradbenih del. 

Glavni projekt gradbenih objektov obsega na- 
črte, detajlno naprejšnjo izmero in predračun del. 

Za rekonstrukcijo, adaptacijo in razširitev obsto- 
ječih podjetij priložijo investitorji prav tako inve- 
sticijski elaborat, ki .obsega smiselno spredaj naštete 
podatke, potrebne za presojo družbene in gospodar- 
ske utemeljenost] investicij. 

Za opremo je treba vlogi priložiti ponudbo ali 
predračun o dobavi opreme, rentabilifefni račun, 
amortizacijski načrt, pri uvoženi opremi še podatke 
o zagotovljenih deviznih sredstvih. 

5. člen 
Komisija za dovoljevanje investicijskih kreditov 

pregleda in presodi družbeno in gospodarsko uteme- 
ljenost investicij ter pravilnost tehnološke in grad- 
bene koncepcije projekta. Za koristne investicije izda 
potrdilo 

a) o potrditvi investicijskega elaborata; 
b) o višini letne transe za 1. 1953, ki se da za ta 

kredit na razpolago iz razpoložljivih sredstev okraj- 
nega (mestnega) sklada za kreditiranje investicij. 
Prednost pri tem imajo investicije, ki jih določi svet 
sa gospodarstvo OLO Ptuj. 

Vračilne roke dovoljenih kreditov in obrestne 
mere bo predpisal svet za gospodarstvo po izdaji po- 
sebnih predpisov Izvršnega sveta Ljudske skupščine 
FLRJ in 20. člena uredbe o začasnem finansiranju 
investicij. 

6. člen 
Na podlagi potrdila iz 6. Člena sklene Narodna 

banka FLRJ z investitorjem kreditno pogodbo. Pred- 
pise o besedilu kreditne pogodbe izda v okviru pred- 
njih določb Narodna banka FLRJ, 

?. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 
Št. I 2215/1-55 
Ptuj, dne 9. junija 1953. 

Podpredsednik OLO: 
Lojzka Stropnik 1. r. 

276. 
Na podlagi drugega odstavka 23. čleiia zakona o 

ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19-90/52) v zvezi z uredbo o delitvi sklada 
za vdrževanje hiš (Uradni list FLRJ, št. 12-58/53) ter 
3. in 8. členom temeljnega zakona o prekrških (Uradni 
list FLRJ, št. 46-428/51) je mestni ljudski odbor v 
Mariboru sprejel na predlog sveta za komunalne in 
gradbene zadeve na X. skupni seji mestnega zbûra 
in zbora proizvajalcev z dne 1. junija 1953 s spre- 
membami, sprejetimi na XII. skupni seji mestnega 
zbora in zbora proizvajalcev z dne 27. junija 1953 

ODLOK 
o delitvi sredstev sklada  za vzdrževanje hiš 

1. člen 
Na področju mestnega ljudskega odbora Maribor 

z vključenim ozemljem občinskega ljudskega odbora 

Kamnita se delijo is uporabljajo plačani prispevki 
skladov za vzdrževanje hiš samo po predpisih tega 
odloka. 

To velja smiselno tudi glede prispevkov za sta- 
novanjske hiše, ki ležijo v območju MLO Maribor, 
pa so v upravi državnega sekretariata za narodno 
obrambo in Jugoslovanskih državnih železnic, čeravno 
se vodijo zanje evidenca in zbiralni računi prispev- 
kov na posebnih mestih. 

2- člen 
Od sredtev, vplačanih v sklad •• vzdrževanje 

hiš, se sme uporabiti 75% za vzdrževanje hiš, iz ka- 
terih izvirajo plačani prispevki, ostalih 25% pa upo- 
rabi mestni ljudski odbor oziroma občinski ljudski 
odbor Kamnica za nove zgradbe in za vdrževanje 
itanovanjskih hiš v svojem območju. 

3. člen 
Deli sredstev sklada za vzdrževanje hiš, določeni 

za vzdrževanje zgradb, iz katerih so bili prispevki 
plačani, se smejo uporabiti le za večja popravila in 
obnovitvena dele, ki so nujno potrebna, da se pre- 
preči nadaljnje propadanje stanovanjskega sklada, 
ne pa za kritje izdatkov, ki predstavljajo redne vzdr- 
ževalne stroške. 

Kot večja popravila in obnovitvena dela je treba 
priznati predvsem naslednja: 

1. zidarska dela: 
obnovitev fasad, stropov, nosilcev ali preklad, 

izolacija tal, naprava greznic ali ponikovalnic, kana- 
lizacijo, obnovitev ograj, popravila balkonov, popra- 
vila in obnovitev dimnikov, obnovitev betonskih 
streh; 

2. tesarska dela: 
naprava podov, obnovitev stropov, ostrešja, stop- 

nic ali lesenih balkonov, naprava drvarnic v hiši; 
3. mizarska dela: 
obnovitev oken, oknic, rolet in vrat; 
4. krovska dela: 
prekritje oziroma obnovitev krova; 
5. kleparska dela: 
obnovitev žlebov, udtočnlh cevi, obrobne ploče, 

vine in pločevine ob kapu, prekritje »treh; 
6. ključavničarska dela: 
obnovitev mrež v trotoarjih, popravilo ali obno- 

vitev balkonskih ograj, obnovitev snežnih držajev, 
obnovitev železnih rolet, vrat, ograj; 

7. pleskarska in slikarska dela: 
pleskanje oken v fasadi, pleskanje balkonskih 

ograj, slikanje stopnišč, vež in hodnikov; 
8. steklarska dela: 
zasteklitev  svetlobnih dvorišč ali streh; 
9. pečarska dela: 
novi štedilniki, nove peči; 
10. vodovodne instalacije: 
izmenjava kopalnih peci, zarjavelih cevi v tleh, 

Instalacije novih školjk v straniščih in novih umi- 
valnikov; 

11. električna Instalacija: 
izmenjava zastarelih plošč in nadomestne nape- 

ljave, preureditve iz požarno-varnostnih oziror; 
12. plinska napeljava. 
izmenjava avtomata za merjenje plina in Izme- 

njava zarjavelih cevi. 
Hišni lastniki morajo po določbah členov 15—28 

zakona o vzdrževanju stanovanjskih poslopij (Uradni 
list LRS, št. 20-105/50) vzdrževati svoje stanovanjske 
zgradbe. 
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4. člen 

Lastniki hiš, njih pooblaščenci In upravitelji 
zgradb morajo najpozneje 15 dni pO izvršitvi popra- 
vil predložiti tajništvu za komunalne in gradbene 
zadeve oziroma tajništvu občinskega ljudskega od- 
bora Kamnica v potrditev račune ter s pismeno pri- 
glasitvijo uveljivi'' svoje pravice do črpanja raz- 
položljivih sredstev iz sklada za vzdrževanje hiš. 

Hišni lastniki imajo za dela, navedena v 3. členu 
tega odloka, pTavico do popolnega povračila", če so 
na razpolago v skladu denarna sredstva in če so ta 
dela opravljena skladno z določbami tega odloka. 

5. člen 

Če se odobri izplačilo, pošlje tajništvo za komu- 
nalne zadeve in gradnje MLO potrjeno priglasitev 
finančnemu organu MLO zaradi likvidacije računu 
v okviru  razpoložljivih sredstev za  tisto zgradbo. 

Kolikor svet za komunalne in gradbene zadeve 
MLO ugotovi, da priglasitelj ne izpolnjuje pogojev za 
črpanje sklada za vzdrževanje hiš, izda pismeno od- 
ločbo s pravnim poukom, da Ima prizadeta stranka 
prbvico, vložiti v 15 dneh po prejemu odločbe pri- 
to/rxj na državni sekretariat za gospodarstvo L&S. 

6. člen 

Lastniki zgradb, ki so potem, ko je začela veljati 
uredba o delitvi sklada za vzdrževanje hiš, zaradi 
obnovitve ali velikih popravil na svojih zgradbah 
najeli posojilo pri državnem kreditnem zavodu, ki ga 
odplačujejo v dogovorjenih obrokih, imajo pravico 
predlagati, da se razpoložljivi del vplačunib prispev- 
kov iz sklada za vzdrževanje hiš uporabi za kritje 
zapadlih  anuitet. 

V izjemnih  primerih izda svet za komunalne in 
"gradbene zadeve MLO  na  prošnjo prizadetih  strank 
dovoljenje za črpanje sklada za odplačevanje takih 
dolgov, ki so nastali pred tem rokom. 

7. člen 

S posebnim dovoljenjem tajništva za komunalne 
in gradbene zadeve MLO ozir. občinskega ljudskega 
odbora Kamnica smejo državni organi, ki upravljajo 
stanovanjske in poslovne prostore, dalje zadruge in 
družbene organizacije, ki upravljajo lastne zgradbe, 
j>a plačujejo za vse hile prispevek v skupnem znesku 
in vodijo sam) evidenco o predpisu in plačilu prispev- 
ka za posamezne hiše v določenih rokih (mesečno 
ali četrtletno), preodkazati brez poprejšnje potrditve 
računa ves razpoložljivi del prispevka za vzdrževanje 
hiš (75%)  na njih tekoči  račun. 

Pristojni organ ljudskega odbora pa mora izvr- 
šiti pozneje pregled uporabe teh sredstev v samem 
računovodstvu državnega organa — upravitelja hiš, 
zadruge oziroma družbene organizacije. 

8. člen 

Z denarno kaznijo do 3000 din se.kaznuje lastnik 
zgradbe, njegov pooblaščenec oziroma upravitelj hi- 
še, ki' 

1. predloži neresnično priglasitev zaradi uvelja- 
vitve   pravice   do   črpanja   razpoložljivega   dela   iz 

sklada za vzdrževanje hiš ali predloži ponarejen ali 
navidezen račun za opravljena dela oziroma dobave; 

2. predlaga plačilo v breme skladu za vzdrževa- 
nje hiš glede del ali dobav, ki niso bilu izvršenu tako, 
kot je bilo priglašeno, ali ue v takšnerr obsegu; 

3. da napačne podatke glede najetega posojila z 
namenom, da doseže neupravičeno črpanje razpolož- 
ljivega dela iz sklada za vzdrževanje hiš. 

Z enako denarno kaznijo se kaznuje tudi tisti, ki 
sodeluje ali pomaga lastniku zgradbe, njegovemu 
pooblaščencu oziroma upravitelju pri storitvi pre- 
krškov, naštetih od 1 do 3 tega člena. 

Od koristnikov bo pristojni organ izterjal vse 
zneske, katerih izplačilo je bilo doseženo na podlagi 
neresničnih priglasitev ali napačnih podatkov. 

9. člen 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 
nem listu LRS«. 

St. 6240/6-53 
Maribor, dne 27. junija 1953. 

Podpredsednik MLO: 
Tone Bole 1. r. 

277. 

V spomin na 1. junij 1924, ko je bil v Trbovljah 
veliki spopad med zavednimi sinovi delavskega raz- 
reda in Orjunasi, izdaja na podlagi 2. točke 78. člena 
zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19/52) in na predlog mestnega 
odbora Zveze borcev v Trbovljah, št. 12/53, ljudski 
odbor mestno občine Trbovlje na svoji VII. seji dne 
29. maja 1953 

ODLOK 
o razglasitvi 1. junija za ljudski praznik 

mestne občine Trbovlje 

1. člen 
1. junij se razglasi za ljudski praznik mestne 

občine Trbovlje. 
2. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

St. 1352/3-53 
Trbovlje, dne 29. maja 1953. 

Predsednik LO MO: 
Alojz' Dular 1. r. 

POPRAVEK 

V odloku o obvezni tuberkulinizaciji goveje ži- 
vine na območju okrajnega ljudskega odbora Kočevje 
(Uradni list LRS, št. 12-82/53), se mora v zadnji vrsti 
4. člena namesto »v levem uhlju« pravilno glasiti >v 
desnem .uhljuc. 

Št. 373/2-53 
Ljubljana, dne 25. julija 1953. 

Iz pisarne Sekretariata 
za zakonodajne zadeve LRS 

Izdaja »Uradni  Ust URS>  -  Direktor In odgovorni urednik: dr   Bastko Močnik   • tisk»   lskarna »Toneta Tomšiča« - vsi 
v Ljubljani — Naročnina: letno 720 din  -  Posamezna številka: 8 din do 8 stran!, vsake nadaljnje i strani 4 din več, pc 
poitl S dis  već — Urednlitvo • uprava:  Ljubljana,  Erjavčeva ulica tla. postni predal 338 — TelelOD uprave 23-54» - 

-Cekcvul račun: 601-»T«-157 
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.1.. - vcbodttve 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto IX v LJUBLJANI dne 8, avgusta-1953 Sievilka 26 

VSEBINA: 

87. Odločba  o  spremembah  v  tarlo  za  prodajo  električne 
energije. 

Odloki ljudskih odborov: 
27». Odlok o družbenem planu mesta Celja za leto 1933. 
278. Odlok o proračunu mestnega ljudskega odbora Celja za 

leto 1953 
280. Odlok o ureditvi gostinskih obratov In trgovskih pošlo- 

valnlo na območju mesta Celja. 
281. Odlok o obratovalnem času gospodarskih podjetij na 

območju mesta Celja. 
282. Odlok o spremembi družbenega plana okraja Celje oko- 

lica za leto 1953 (sprememba v stroki 112 in 124). 
283. Odlok o spremembi družbenega plana okraja Celje oko- 

lica za leto 1953 (sprememba stopnje akumulacije In skla- 
dov v stroki 122 In 313). 

284. Odlok o spremembi družbenega plana okraja Celje oko- 
lica za leto 1953 (povečanje sredstev, ki se formirajo v 
območju okraja). 

285. Odlok o dodatnem proračunu dohodkov in izdatkov okraj- 
nega ljudskega odbora Celje okolica za leto 1953. 

28«. Odlok o kategorizaciji cest III. reda v okraju Črnomelj 
287. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilnih enotah 

St. 8 In 10 v okraju Gorica. 
288. Odlok o kategorizaciji cest III.  reda v okraju Kočevje. 
289. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti St. 14 

okraja Kranj. 
290. Odlok o družbenem planu okraja Kranj za leto 1953. 
291. Odlok o javnem redu In miru na območju okraja Krško. 
282. Odlok o načinu sklepanja pogodb glede Investicij, ki spa- 

dajo med Investicije gospodarskega pomena okraja KrSko 
za leto 1953. 

293. Odlok o povišanju sklada za kreditiranje Investicij okra- 
ja Krško za leto 1953. 

284. Odlok o dodatnem proračunu okrajnega ljudskega od- 
bora Krško za leto 1953. 

29S. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o obratovalnem 
času gospodarskih podjetij na območju okraja Ljubljana 
okolica. 

296. Odlok o obveznem fluorografiranju v nekaterih občinah 
okraja Ljubljana okolica. 

297. Odlok o dajanju poslovnih prostorov v najem v mestu 
Mariboru. 

298. Odlok"o svetih stanovalcev na območju mesta Maribora. 
299. Odlok o proračunu okrajnega ljudskega odbora Murska 

Sobota za leto 1953. 
300. Odlok o načinu sklepanja kreditnih pogodb glede Inve- 

vesticij, ki spadajo med investicije gospodarskega po- 
mena okraja Postojna za leto 1953. 

301. Odlok o proračunu okrajnega ljudskega odbora Ptuj. 
302. Odlok o kategorizaciji cest III. reda v okraju Radovljica. 
303. Odlok o kategorizaciji cest III. reda v okraju Sežana. 
304. Odlok o dajanju poslovnih prostorov v najem na ob- 

močju okraja Sežana. 
305. Odlok ó dajanju poslovnih prostorov v najem na ob- 

močju okraja Slovenj Gradec. 
306. Odlok o Javnem redu in miru na območju okraja Slo- 

venj  Gradec. 
307. Odlok o načinu sklepanja kreditnih pogodb glede inve- 

sticij, k! spadajo med Investicije gospodarskega pomen« 
okraja Šoštanj za leto 1953. 

380. Odlok o delitvi sklada za vzdrževanje hiš v okraju 
Trbovlje. 

309. Odlok o spremembi stopnje akumulacije za premogovnik» 
Trbovlje—Hrastnik In Zagorje. 

310. Odlok o spremembi stopnje akumulacije za steklarno 
v Hrastniku. , 

311. Odlok o dajanju poslovnih prostorov v najem v mestni 
občini Nova  Gorica. 

312. Odlok o obratovalnem času gospodarskih podjetij n* ob- 
močju mestne občine Novo mesto. 

313. Odlok o dajanju poslovnih prostorov v najem na ob- 
močju mestne občine Postojna. 

114. Odlok o dajanju poslovnih prostorov v najem na območju 
mestne občine Tržič. 

315. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti It. t 
občine Braslovče. 

ODL 
o spremembah v tarili za 

Na podlagi 4. točke 12. člena zakona za Izvršitev 
ustavnega zakona o temeljih družbene in politične 
ureditve in o organih ljudske oblasti Ljudske repu- 
like Slovenije (Uradni list LRS, št. 3-14/53) v zvezi s 
predpisi iz 170. in 173. točke 5. člena uredbe o vskla- 
ditvl gospodarskih predpisov zveznih organov državne 
uprave z novim gospodarskim sistemom (Uradni list 
FLRJ, št. 40-489/52) 

odloča m : 

1. V tarifi za prodajo električne energije, pred- 
pisani v Uradnem listu LRS. št. 1-5/53, se v II. delu 
tarife za maloodjem v 23. točki pod a) tarifna postav- 
ka 45 din nadomešča s tarifno postavko 30 din; v isti 
točki pod b) pa se tarifna postavka 3 din nadomešča 
s tarifno postavko 2.10 din. 

87. 

OČBA 
prodajo električne energije 

• 2. V tarifi za prodajo električne energije, ome- 
njeni v prednjem odstavku, se v II. delu tarife za 
maloodjem v 15. točki za prestop iz .višje v nižjo 
stopnjo ali narobe spremenijo pogoji toliko, da je 
prestop iz višje v nižjo stopnjo mogoč tudi ob uvedbi 
spremembe tarife pod 1. točko te odločbe. 

3. Ta odločba velja od 1. avgusta 1953. 

št. 1/1-1440/1-53 

Ljubljana, dne 31. julija 1953. 

Državni sekretar 
za gospodarstvo LRS: 

Ing. Marjan Tepina 1. r. 
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Odloki ljudskih odborov 
278. 

Na podlagi 24. člena in 2. točke 65. člena v zvezi s 96. členom zakona o ljudskih odborih mest 
in mestnih občin je izdal mestni ljudski odbor Celje na seji mestnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
7. maja 1953 

ODLOK 
o družbenem planu mesta Celja za leto 1953 

1. člen 

Potrjuje se družbeni plan mesta Celja za leto 1953, ki se glasi: 

1. poglavje 

DRUŽBENI   BRUTO   PRODUKT,   NARODNI   DOHODEK    IN    NJEGOVA   TEMELJNA   RAZDELITEV 

Skupni družbeni bruto produkt, ki bo po planu dosežen na teritoriju našega mesta v letu 1953, je 

skupno 7,135,245 tisoč dinarjev 
narodni dohodek pa 

skupno 6,404.428 tisoč dinarjev 

i. Od skupnega družbenega bruto produkta bo dosežen v posameznih gospodarskih panogah druž^ 
beni produkt v naslednjih zneskih In strukturi: 

Gospodarska panoga Družbeni 
bruto produkt 

Struktura 

Amortizacija      Narodni dohodek 

Gospodarstvo MLO skupaj (.. «it. r 
Industrija in rudarstvo   t. <    t i- t-  i- t 
Kmetijstvo     ,.   t«   t.- t.j i-   i-   t- o  t-   t- t- 
Gradbeništvo      t.  t.   :.  i.  i,   r> i-  r<  r- r. 
Promet      •   t.- [•  t«, t«   t-   r«  i« r-   r--, «v r. 
Trgovina    .   r.i r»  t»  i»- f  t«  t« !•• r«   r« !• 
Gostinstvo in turizem •.. r.- r.' r. r-  «-•  t- r- 
Obrt     i.-, T.i r.-, i-1 >•    t«" ro m r.. r.    r«i •• f 

•I 

fO 

ro 
(•1 
I.I 
[•) 

7,135.245 
5,972.679 

107.279 
280.750 
326.129 
157.941 
65.463 

225.004 

730.817 
478.900 

4.700 
37.800 

154.474 
25.330 
12.900 
16.713 

6,404.428 
5,493.779 

102.579 
242.950 
171.655 
132.611 

52.563 
298.291 

2. Od skupnega narodnega dohodka bo dosežen v posameznih gospodarskih panogah narodni dohodek 
T naslednjih zneskih in strukturi: 

Struktura 

Gospodarska panoga 
Narodni 
dohodek 

Potrošni 
sklad 

Akumu- 
lacija 

in skladi 

Prometni 
davek 

Gospodarstvo MLO skupaj t.j r.i i.i • to t.» io t.i to 
Industrija In rudarstvo i. t.: i. 
Kmetijstvo    r.    .,   •   .; >. t.  t. 
Gradbeništvo       ••   .   >- . .-: >i 
Promet      .i.    •:   «   :•- >:• »- i*- 
Trgovina    .   f.<  • ».   j« .; .- t.i 
Gostinstvo in turizem t.- .- M i. 
Obrt 

.     •'1   t 

-•   t«   I- 

• -   €•     •- 

»T :*   f 
•i   ft f 

;•   r«   (• 

• 
i 
r 
i 
r-   r 
r»' t 

I. 

t«    !• 

I.' r.: r«' t" f»t    •! •.• r«l '••> 

6,404.428 
5,493.779 

102.579 
, 242.950 

171.655 
132.611 
52.563 

208.291 •i •'• r«i r«i • 

3, V "posameznih gospodarskih panogah in strokah bo dosežen 
dohodek v naslednjih zneskih in strukturi: 

1,038.120 
536.633 
83.790 

119.500 
74.517 
79.886 
28.040 

115.754 

5,309.745 
4,936.746 

18.389 
123.450 
97.138 
47.932 
15.423 
70.667 

56.563 
20.400 

400 

4.793 
9.100 

21.870 

družbeni bruto produkt in narodni 
v 000 din 

Gospodarska panoga 
in stroka 

Struktura 

bruto 
Amortizacija 

Narodni 
dohodek 

od tega 

produkt pol rosni 
(klad 

akumulacija 
In skladi 

7,135.245 730.817 6.404.428 1,038.120 5,366.308 

5,972.679 478,900 5,493.779 536.633 4,957.146 

157.838 
25,145 

690.400 
3,035.610 

539.213 

51.992 
2.600 

160.000 
156.570 
69.800 

125.846 
22.545 

530.400 
2,879.040 

469.413 

12.320 
10.316 

104,000 
192.038 
53.844 

113.526 
12.229 

426.400 
2,687.002 

415,569 

Gospodarstvo MLO skupaj 

Industrija in rudarstvo 
111—Proizvodnja in razdelitev električne 

energije 
112—Proizvodnja in predelava  premona 
115—Metalurgija barvnih kovin 
117—Kovinska industrija 
120—Kemična industrija 



Štev. 26. — 8. Vili. 1953 URADNI LIST Stran 323 

De spo da rs ka panoga in stroka 

121—Industrija gradbenega  materiala 
122—Lesna industrija 
124—Tekstilna Industrija 
127—živilska industrija 
128—Grafična industrija 
Kmetijstvo skupaj 

Državni sektor 
Privatni sektor 

Gradbeništvo skupaj 
Promet skupaj 

Cestni promet 
PTT 
Železnica 

Trgovina skupaj 
Državni sektor 
Zadružni sektor 

Turizem in gostinstvo 
Državni sektor 
Zadružni sektor 
Privatni sektor 

Obrt skupaj 
Državni sektor 
Zadružni sektor 
Privatni sektor 

II. poglavje 

FORMIRANJE SREDSTEV 
Na območju MLO Celje se bodo formirala v letu 

Družbeni Struktura 
bruto 

Amortizacija 
Narodni 

dohodek 

od tega 

produkt potrošni 
sklad 

akumulacij« 
in skladi 

43.616 
118.754 

1,282.304 
56.754 
23.045 

5.060 
20.100 
21.500 
7.778 
3.500 

38.556 
98.654 

1,260.804 
4S.976 
19.545 

16.600 
37.617 
83.488 
17.097 
9.307 

21.950 
61.037 

1,177.516 
31.879 
10.238 

107.279 
11.179 
96.100 

4.700 
500 

4.200 

102.579 
10.679 
91.900 

83.791) 
6.890 

76.900 

18.789 
3.7S9 

15.000. 

280.750 37.800 242.930 119.500 123.450 

326.129 
63.558 
32.280 

230.291 

154.474 
24.147 
8.280 

122.047 

171.655 
39.411 
24.000 

103.244 

74.517 
18.967 
11.250 
44.300 

97••• 
20.444 
12.750 
63.444 

157.941 
154.727 

3.214 

25.530 
24.600 

730 

132.611 
130.127 

2.484 

79.8S6 
78.390 

1.496 

52.725 
51 737 

488 

65.463 
31.010 
4.487 

29.966 

12.900 
7.500 
1.200 
4.200 

52-563 
23.510 
3.287 

25.766 

28.040 
12.200 
1.540 

14.300 

24.525 
11.510 

1.747 
11.466 

225.004 
130.310 

2.693 
92.001 

16.715 
15.560 

353 
2.800 

208.291 
116.750 

2.340 
89.201 

115.754 
60.900 

720 
54.134 

92.537 
55.850 

1.620 
35.067 

1953 tale sredstva: v 000 din 
Akumulacija jn skladi državnih podjetij 5,258.107 
Prometni davek: 
a) zajet v družbenem planu 56.563 
b) drugi prometni davek 3.207 
Dohodnine: 

a) dohodnina iz kmečkih gospodarstev 10.000 
a) dohodnina zadruge 100 
c) dohodnina obrtništva 8.200 
č) dohodnina drugih poklicev 

in  premoženja 6.200 

NA OBMOČJU NILO CELJE 
Drugt dohodki: 22.150 
a) takse 
b) dohodki ustanov in uradov 
c) davek od dediščin in daril 
č) drugi dohodki 
Sredstva nn območju MLO Celje skupaj 5,364.527 

15.700 
4.228 

500 
1.722 

24.500 Razlika  med gornjim zneskom, t. j. 5,364.527 in 
skupno akumulacijo in skladi iz I. poglavja v znesku 
5,366.308 je nastala zato., ker sta v sredstvih, ustvar- 
jenih na območju mesta, prikazana za zadružni in 
privatni sektor le dohodnina in prometni davek, ne 
pa prispevek za socialno zavarovanje in njihova last- 
na akumulacija. 

•. poglav j e 

RAZDELITEV SREDSTEV, KI SE FORMIRAJO NA  OBMOČJD    MLO  CELJE 

141.790 
88.903 

Sredstva,  ki   se  formirajo   na  območju   MLO Celje,  se v  skladu  z  zakonom 
LRS razdelijo takole: 
1. Akumulacija državnega sektorja skupaj   ,., ,., ,0 t„ ,., t.i to • 

Od tega za razdelitev: 
Del akumulacije za samostojno razpolaganje podjetij i.i to ro r.i 
10 % prispevek za zdravstveno varstvo t„ t., lo ,., ,., t.i t.i r.i «i 

Ostanek za delitev na zvezne sklade ,., f., f„ lo to ro ro to r.i r.i 
66.6 % prispevek za zvezne sklade ,.i t., w ,., lo t.i t.i I.I i.i t.i 

Ostanek za delitev za republiške sklade t.i t.i t.i t.i to to r.i to 
38.7 % prispevek za socialno zavarovanje t.j t.i to t.i to co \o ro 
57,5 %  prispevek  za Investicijske sklade i.i (.> io to to co io r.i 
Ostanek za delitev na republiške in lokalne »klade to to to to 
0% prispevek za republiški proračun . . (.> [.> io co to ro ro 
Ostanek akumulacije za mestni proračun w w to to to to io to 

o  družbenem  planu 
v 000 din 

5,258.107 
5,007.739 

230.693 

617.471 
917.432 

4,777.046 
3,181.515 

1,595.533 

1,534.903 

60.630 

60.630 



Stran 324 URADNI LIST Štev. 26. — 8. Vili. 1953 

2. Dohodnina kmečkih gospodarstev »v o: i • v w <• i •• • 
0 % prispevek za republiški proračun t.- o •> w ?•• • •: -i • 
Ostanek za mestni proračun . •• . .i ..? .• . >• .- •• •• •; 
Dohodnina obrtnikov za mestni proračun .7 .7 •. -.T .1 .- .• .7 
Dohodnina zadrug za mestni proračun .7 . . >/ r .j .: .7 
Druga dohodnina za mestni proračun .; .7 .1 . .7 .7 •• •; .7 
Prometni davek . . , ,. , . ., .r -v .• w ..: •] •• •' 
0 % prispevek za republiški proračun .1 .7 .-.• -.• -.1 ,-.: « .7 .j 
Ostanek za mestni proračun .... :.: .; . ••- « w f.- .-. 
DrugI dohodki za mestni proračun   .  •.- •.-  ....  r. «•.-•. 

3. Dotacija LR Slovenije za kritje presežka izdatkov nad dohodki 
Skupna sredstva za kritje proračunskih  potreb     i„ ...   t.  L,  t. 

4'. Dopolnilna sredstva mesta Celja 
a)   del akumulacije za samostojno razpolaganje podjetij.  r«  >•• 

od tega se uporabi za potrebe delovnih kolektivov 65% v znesku 
Ostanek za potrebe MLO za komunalno izgradnjo   .   ,.  ..   ,. 

b)   zaradi višjih stopenj akumulacije in skladov je presežen znesek 
akumulacije in skladov predviden v republiškem družbenem 
planu kot absolutna obveznost mesta za ,.,.-. 
od tega zneska se unorabl za potrebe delovnih 'colektivov 33% 
v   znesku 1 _••..-...'.    . 
Ostanek 65 % za potrebe MLO   .    .7   .7   .j   .:  ,.   •   .    .    . 
Skupaj   dopolnilna   sredstva MLO    .   ..   >- ;.- & ..   ;•   .•    . 
Skupna sredstva mesta Celja o  -,   ..   •   > 

10.000 

59.770 

10.000 
8.200 

. 100 
6.200 

59.770 
22.150 
26.000 

193.050 

i41.790 
92.163 

49.627 

230.368 

87.629 
162.739 
212.366 

405.416 

IV. po glav je 

RAZDELITEV MESTNIH SREDSTEV MLO CELJE 

Sredstva, razpoložljiva na območju mesta, se raz- 
delijo takole: 

v 000 din 
1. Skupna sredstva 403.416 
2. Razdelitev 405.416 

&) družbeni    skladi    (proračunski 
izdatki) 229.381 
prosveta in kultura 66.602 
ljudsko   zdravstvo   in   socialno 
skrbstvo 61.499 
državna uprava 23.638 
javna varnost 29.854 
vzdrževanje  komunalnih   naprav 45.788 

b) Investicije iz sredste\ mesta 176.035 
Ker sredstva za kritje proračunskih potreb no 

zadostujejo, bomo morali proračunski manko v znesku 
36,617.000 din kriti iz dopolnilnih sredstev mesta, in 
sicer iz presežka akumulacije. 

V. poglavje 

INVESTICIJSKA GRADITEV 

Industrija 
Stroka lil  Proizvodnja in razdeljevanje 

električne energije 
Elektrosisfem 
Elektro Celje 

Stroka 112  Proizvodnja in predelava premoga 
Rudnik Laško — obrat Pečovnik 
Plinarna 

Stroka 115 

Stroka 117 

Barvasta metalurgija 
Cinkarna 

1364 
102 

102 
50 

410 

v 000 din 
Investicije iz sredstev mesta 

Elektrifikacija naselij 10.500 
Javna razsvetljava 14.430 
Javni nasadi in naprave 20.000 
Ceste in ulice 45.000 
Vodovod in plinovod 35.130 
Kanalizacija 1.900 
Za gradnjo stanovanj in drugo 50.075 

VI. poglavje 

176.035 

Kovinska industrija in predelovanje 
kovin 
Tovarna emajlirane posode 
Tovarna tehtnic 
Tovarna žičnih sit 
Strojna fina mehanika 

Stroka 120 Kemična industrija 
Kemična tovarna 
Tovarna organskih barvil 
AERO 
ETOL 

Stroka 121   Industrija gradbenega materiala 
Celjska opekarna 
Apnenik 

Stroka 122  Lesna industrija 
Tovarna pohištva 
Lesno predelovalno podjetje 
LIP Celje 

Stroka 124  Tekstilna Industrija 
METKA 
Tekstilna tovarna 
Tovarna perila 
Tovarna >Vrvica€ 

STOPNJE AKUMULACIJE • DRUŽBENIH 
SKLADOV 

Glede na .temeljne proporce družbenega plana 
LRS se določijo za podjetja na obmoPju MLO Celje 
tele stopnje akumulacije in družbenih skladovi 

Stroka 127  Živilska industrija 
Tovarna za predelavo sadja SAD 
Mlinsko podjetje 

Stroka 128  Grafična industrija 
Celjska tiskurna 

1515 
550 
900 
255 

800 
740 
680 
1100 

142 
115 

120 
195 
195 

2050 
1500 
120 
1Ì0 

63 
130 

110 
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105 
100 
100 

Kmetijstvo 
Stroka 211 

do 216 
Kmetijsko posestvo Lava 

Gradbeništvo 
Stroka 412 Gradnje 

Gradbeno podjetje >Beton« 
Gradbeno podjetje »Graditelj< 
Projektivni biro 

Pr o m e t 
Stroka 511  železniški promet — določeno z 

republiškim planom 
Stroka 515  Cestni promet 

Avtobusno podjetje Celje 105 
Prevozništvo 110 
Avtoobnova 110 

Stroka 516  Poštni promet —določen z repub- 
liškim planom _ S 

Trgovina 
Stroka 611 

do 617  Trgovina 
Koloniale — živila 65 
Druga trgovska podjetja 60 

Gostinstvo in turizem 
Stroka 618 

in 619 Gostinstvo in turizem 55 

Obrt 
Stroka 711  Proizvajalna obrt 

Valjčni mlin 110 
Kovinsko podjetje 80 
Zlatarna 80 
Mestna klavnica 75 
Cementnine 75 
Mestne pekarne 60 
Slikarstvo 60 
Vulkanizacija 60 
Mizarske delavnice 60 
Hlektroinstalacije 50 
f'evljnrstvo MLO 50 
Invalidsko  podjetje Čevljarstvo 50 
Urarstvo — optika 50 
Popravljalnica koles 50 
Fina mehanika 50 
Šivalnica 50 
Moško in žensko krojaštvo SO 

Stroka 712   Mestne brivnice 50 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave. 
Št. 2965/55-3 
Celje, dne 7. maja 1953. 

Predsednik  MLO: 
Riko Jerman 1. r. 

279. 

Mestni   ljudski  odbor   v   Celju   je   izdal   na   III 
skupni  seji  mestnega  zbora  in   zbora  proizvajalcev 
dne 5. marca 1953 na podlagi 25. člena in 3. točke 65. 
člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih ob- 
čin (Uradni  list LRS,  št.   19/52) 

ODLOK 
o proračunu MLO Celje za leto 1953 

1. člen 
Mestni proračun za leto 1933 s posebnimi prilo- 

gami obsega: 

229,381.000 din 
2293S1.Q00 dia 

100% 
100% 
100% 

100% 

skupni dohodek v znesku 
skupni izdatek 

2. člen 
Dohodki se formirajo: 
1. iz ostanka akumulacije za delitev na 

republiške in  okrajne sklade 
2. iz dohodnine vseh oblik 
3. iz prometnega davka 
4. iz drugih dohodkov (takse, dohodki, 

ustanov, dohodki uradov, davek od de- 
diščin  in  daril in  podobno 

5. iz dotacije LRS 
Primanjkljaj se bo kril iz presežka akumulacije 

podjetij MLO Celje. 
3. 'člen 

Samo v pristojnost MLO Celje spada razdelje- 
vanje izdatkov, ki so v proračunu MLO Celje dolo- 
čeni za razne organe državne uprave, ki se po po- 
trebi na novo ustanovijo, in da določi njihove pred- 
račune, kakor tudi, da ob odpravi, spojitvi ali spre- 
membi mestnih organov enako ravna g sredstvi, ki 
so   določena   v   njegovih   predračunih. 

4. člen 
Svet za gospodarstvo MLO je pooblaščen, da sme 

pregledovati osebne in materialne izdatke v predra-. 
čunih   mestnih  organov   in   zavodov   in   kontrolirati 
uporabo  dotacij   mestnega  proračuna. 

5. člen 
Kolikor še ni izdana dokončna odločba o siste- 

matizaciji, se sme številv službenih mest v mestni 
upravi in ustiinovah povečati samo s potrditvjo držav- 
nega sekretariata za proračun in državno admini- 
stracijo. Nove postavitve so dovoljene samo v mejah 
potrjene sistematizacije, 'če so v ta namen zagotov- 
ljena v proračunu potrebna finančna sredstva. 

6. člen 
Svet za gospodarstvo MLO lahko ustavi izplače- 

vanje osebnih izdatkov, ki niso v skladu z zakonitimi 
predpisi. 

7. člen 
Ta odlok začne veljati z dnevom, ko se objavi 

V sUradncm listu LRS«, uporablja pa se že od 1. ja- 
uuarja 1035 dalje. 

Št. 1182/1953-19 
Celje, dne 5. marca 1933. 

Predsednik MLO: 
Riko Jerman 1. r. 

280. 

Mestni ljudski odbor v Celju je na podlagi prvega 
odstavka 25. člena zakona o ljudskih odborih mest in 
mestnih občin (Uradni 1st LRS, št. 19-90/52) ter določb 
8. člena temeljnega zakona o prekrških (Uradni list 
FLRJ, št. 46-428/51) na III. seji mestnega zbora in 

.zbora proizvajalcev dne 5. marca 1953 sprejel 

ODLOK 
o ureditvi gostinskih obratov in trgovskih poslovalnic 

I. Splošne določbe 

1, člen 
Ta odlok velja  za vse  gostinske obrate (hotele, 

nočišča,  restavracije,  gostilne, bifeje, kavarne, bare, 
menze, ljudske restavracije) kakor tudi za slaščičarne, 
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mlekarne, otroške restavracije in podobne obrate ter 
za vse poslovalnice vseh strok. 

2. člen 
Pred začetkom preureditev ali pa pred pričetkom 

novih gradb se mora opraviti komisijski pregled. 
Ogled opravi za zadeve gostinstva oziroma trgovine 
pristojni organ mestnega ljudskega odbora Celje, ob 
sodelovanju zastopnikov gradbene inšpekcije, sanitar- 
ne inšpekcije, strank in drugih, ki so pri tem kakor 
koli prizadeti. 

Na podlagi ugotovitev komisijskega ogleda določi 
orgau iz prejšnjega odstavka pogoje za preureditev 
obrata oziroma trgovske poslovalnice po določbah tega 
odloka in drugih ustreznih predpisov. Takoj po kon- 
čanem ogLedu mora predložiti podjetje, ki bo izvršilo 
preureditev ali novo gradnjo, mestnemu ljudskemu od- 
boru natančne načrte.šele po potrditvi načrtov lahko 
začne podjetje z novo gradbo oziroma preureditvijo. 
Pred uporabo obrata oziroma trgovske poslovalnice se 
mora znova opraviti komisijski ogled ter se izda do- 
voljenje za uporabo samo, če so izpolnjeni vsi pogoji. 
Dokler ni izdano uporabno dovoljenje, obratovanje ni 
dovoljeno. Gradbeni ogled se opravi obenem z ogle- 
dom po določbah tega člena. 

3. člen 
Organ MLO, ki je pristojen za zadeve gostinstva 

oziroma trgovine, nadzoruje ureditev obratov oziroma 
trgovskih poslovalnic. V ta namen sme vsak čas po 
svojih zastopnikih pregledati obrate oziroma trgov- 
ske poslovalnice , ali ustrezajo predpisom tega odloka 
in drugim obveznim predpisom, če se ugotovijo po- 
manjkljivosti, odredi organ iz prejšnjega člena z od- 
ločbo potrebne ukrepe ter roke za izvršitev. 

4 člen 
Obrati oziroma trgovske poslovalnice morajo biti 

urejeni in vzdrževani tako, da so izpolnjene vse za- 
hteve higiene, udobnosti in varnosti ter sodobne estet- 
ske ureditve, kakor je to določeno s splošnimi pred- 
pisi in po smernicah pristojnih zbornic. Posebej pa 
morajo ustrezati zahtevam, katere so navedene v na- 
slednjih členih tega odloka. 

5. člen 
Obrati oziroma trgovske poslovalnice morajo biti 

priključeni na javno vodovodno, električno in kanal- 
sko omrežje, če so v bližini tega omrežja. Vodovod 
in elektrika morata biti napeljana v vse prostore, 
kjer je to potrebno. 

6. člen 
Tla morajo biti iz take snovi, ki ustreza namenom 

prostorov in poslovanja in ki se dajo ••• najbolje 
snažiti. Stene in stropi morajo biti gladki ter se mo- 
rajo redno beliti in slikati. Kolikor so na stenah razni 
zidni okraski, morajo biti ti strokovno izdelani in red- 
no vzdrževani ter čiščeni. Prostori morajo biti v 
skladu z njihovim namenom dovolj svetli, zračni, suhi 
in prostorni. 

7. člen 
Vsak obrat ozir. trgovska poslovalnica mora. imeti 

zadostno število higiensko urejenih in vzdrževanih 
stranišč, njih število in ureditev pa mora biti v skladu 
s kapaciteto in namenom obrata. Stranišča morajo 
biti urejena po angleškem sistemu na vodovodno iz- 
plakovanje. Izjeme so dovoljene samo v krajih, kjer 
ni vodovoda. V teh primerih pa morajo biti stranišča" 

na drug način higienično urejena. V stranišču ali pa 
v prednjem prostoru mora biti umivalnik s tekočo 
vodo. 

8. člen 
Vsi prostori In predmeti v prostorih so morajo 

redno in temeljito čistiti. Med obratovalnim časom je 
čiščenje dovoljeno le, kolikor je to sproti potrebno. 
Odpadki vsake vrste se •••••• sproti odstranjevati 
iz obrata oziroma poslovalnice, shranjoni pa morajo 
biti v tesno zaprtih posodah ter se morajo redno od- 
važati. 

9. člen 
Vse predmete, za katere je potrebno, zlasti pa 

straniščne školjke, pljuvalnike, posodo za odpadke in 
podobno, je treba redno čistiti in razkuževati. 

10. člen 
Če se pojavi mrčes ali golazen, je treba izvršiti 

dezinsekcijo ali deratizacijo. Dokler se to ne izvede, 
mora biti obrat oziroma trgovska poslovalnica zaprta. 

11. člen 
V vseh obratih oziroma trgovskih poslovalnicah 

morajo biti gostom na razpolago knjige za pritožbe. 

12. člen 
Vsa oprema v obratih oziroma trgovskih posloval- 

nicah mora biti takšna, da se da temeljito 'čistiti in 
stalno vzdrževati v dobrem stanju. 

•. Posebne določbe za gostinske obrate > 
13. člen 

Gostinski obrati morajo imeti zadostno število 
obešalnikov, stojal za dežnike, pepelnikov in higienič- 
nih pljuvalnikov ter primerne higieniČne posode za 
odpadke. 

Gostinski obrati morajo imeti stranišča, urejena 
po 7. členu tega odloka, ločeno za moške in ženske. 

14. člen 
Za jedila In pijače mora biti v prostorih za goste 

na vidnem mestu cenik, poleg tega pa morajo biti na 
jedilnih listih, katere morajo Imeti vsi obrati, ki iz- 
dajajo kosilo in večerjo, označene cene. 

V sobah za prenočevanje gostov mora biti objav- 
ljen cenik za nočnine in druge storitve. 

15. člen 
V gostinskih obratih morajo biti živila, posoda in 

jedilni pribor zavarovani pred prahom in mrčesom. 
Živila se ne smejo shranjevati skupaj z drugimi pred- 
meti. V točilnicah morajo biti vsa živila, ki niso v 
originalni embalaži, shranjena v steklenih omarah, 
ki pa ne smejo kaziti celotne podobe obrata. Vsa po- 
kvarljiva živila se morajo hraniti v hladilnikih. 

Gostinski obrati morajo posvetiti posebno pozor- 
nost krožnikom in jedilnemu priboru, katerega mora 
imeti vsak obrat vsaj toliko, da zadostuje za polovico 
kapacitete. Jedilni pribor je treba redno čistiti in raz- 
kuževati. 

•. Posebne določbe za trgovske poslovalnice 

16. člen 
Trgovske poslovalnice morajo imeti cene Izdel- 

kom, ki so v prodaji, označene na vidnih mestih. Prav 
tako morajo biti s ceno označeni izdelki, ki so raz"- 
stavljeni v Izložbah. Živila v špecerijskih trgovinah 
morajo biti zavarovana pred prahom in mrčesjo tako, 
kakor je to določeno v tem odloku za gostinske obrate. 
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17. Sien 
Bifeji v zvezi a trgovskimi poslovalnicami so do- 

voljeni samo v delikatesnih trgovinah ter v velebla- 
govnicah, če so v posebnem prostoru ali v posebnem 
oddelku ter imajo napeljano tekočo vodo. Bifeji v 
drugih trgovinah niso dovoljeni. 

18. člen 
Prodaja tobačnih Izdelkov v špecerijskih trgovi- 

nah ni dovoljena. 

IV. Osebje 

19. člen 
Zaposleno osebje se mora ravnati po obveznih 

predpisih, ki veljajo za stroko, v kateri delajo. Oseb- 
je pri delu z živili mora biti Izprašano o najosnovnej- 
ših higienskih zahtevah ter o določbah tega odloka 
ia na podlagi njega izdanih navodil. 

20. člen 
Zaposleno osebje mora biti stroki primerno oble- 

čeno; paziti mora na čistočo oblačil in na telesno 
snago. 

V. Kazenske določbe 

21. člen 
Lastniki ali odgovorni uslužbenci (ravnatelji, 

upravnika!, poslovodje) gostinskih obratov in trgovskih 
poslovalnic se kaznujejo z denarno kaznijo do 30OO 
din, kolikor nI po drugih predpisih zagrožena ostrejša 
kazen, če prekršijo določbe 2., 8., 9., 10., 11., 14., 15., 
16., 17. in 18. člena, enako pa se kaznujejo, čo se ne 
pokoravajo ukrepom organov MLO Celje za zadeve 
gostinstva in trgovine ter gradbene inšpekcije, Izda- 
nim na podlagi i., 5., 6., 7., 12., 13. in 23. člena tega od- 
loka. Za kršitve ukrepov, izdanih na podlagi 19. člena 
tega odloka, pa se lahko kaznujejo poleg lastnikov 
oziroma odgovornih uslužbencev tudi delavci in na- 
meščenci gostinskih obratov in trgovskih poslovalnic. 
Upravni kazenski postopek vodi sodnik za prekrške 
pri MLO Celje; ta izreče tudi kazen. 

VI. Končne določbe 

22. člen 
V posebnih primerih sme organ mestnega ljud- 

skega odbora, ki je pristojen za zadeve blagovnega 
prometa, dovoliti izjeme od določb tega odloka, vendar 
tako, da niso kršena osnovna načela higiene, čistoče 
in varnosti. 

23. člen 
Že obstoječi obrati in trgovske poslovalnice mo- 

rajo spraviti do konca leta 1953 svoje poslovanje in 
prostore v sklad z določbami tega odloka. 

24. člen 
Podrobnejša navodila za Izvršitev tega odloka 

predpiše po potrebi Svet za gospodarstvo in komunal- 
ne zadeve MLO Celje. 

25. člen 
Ta odlok prične veljati 8 dni potem, ko ga je 

sprejel mestni ljudski odbor na svojem skupnem za- 
sedanju, objavi pa se, kakor je to v navadi, in v 
>Uradnem listu LRS«. 

Št. 1182/1953-16 
Celje, dne 5. marca 1933. 

Predsednik MLO: 
Hiko Jerman 1. r. 

281. 

Na podlagi 23. in 18. člena zakona o ljudskih od- 
borih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št 
19-90/52) ter 8. člena temeljnega zakona o prekrških 
(Uradni list FLRJ, št. 46-428/51) je mestni ljudski od- 
bor Celje na VI. seji mestnega zbora in zbora pro- 
izvajalcev z dne 18. junija 1953 sprejel 

ODLOK 
o obratovalnem času gospodarskih podjetij na ob, 

močju mestnega ljudskega odbora Celje 

A. OBRATOVALNI ČAS 

Trgovinske obratovalnice 

1. člen 
1. Trgovinske obratovalnice so odprte, če v na- • 

slednjem ni drugače določeno, v zimskem času od 
7.30 do 12. in od 15. do 18. ure, v poletnem času od 7. 
do 12. in od 16. do 18.30. ure. Ob četrtkih popoldne 
smejo biti te trgovinske obratovalnice zaprte zaradi 
notranjega dela. Pri tem se obvezni osemurni delovni 
čas ne skrajša, temveč se preostali -čas uporabi za 
notranje delo v obratih. 

2. Trgovine s kurivom so odprte v zimskem času 
od 7. do 12. in od 13.30 do 17. ure, v poletnem času od 
7. do 12. in od 14.30 do 18. ure; ob sobotah od 7.30 do 
13. ure. 

3. Prodajalnice svežega in prekajenega mesa ter 
rib so odprte v zimskem času od 7. do 12. in od 15. do 
17.30 ure, v poletnem času od 6. do 11. in od 16. do 
18.30 ure. Ob ponedeljkih popoldne so te obratoval- 
nice zaprte. 

Dovažanje mesa in druga pripravljalna dela se 
smejo opravljati od 5. ure zjutraj, vendar mora biti 
lokal za stranke tedaj zaprt. 

4. Prodajalnice kruha so odprte ves čas od 5. do 
10. in od 14. do 17. ure, ob sobotah pa od 16. do 19.ure. 

5. Prodajalnice slaščičarskih izdelkov so odprte 
ves čas od 8. do 12. in od 14. do 18. ure. 

6. Prodajalnice sadja, zelenjave in poljskih pri- 
delkov so odprte v zimskem času od. 7. do 12. in od 15. 
do 18. ure, v poletnem 'času od 6. do 11. in od 15. do 
18. ure. Ob četrtkih popoldne smejo biti te obratoval- 
nico zaprte zaradi notranjega dela. 

7. Mlekarne so odprte v zimskem času od 6. do 10. 
in od 15. do 18. ure, v poletnem času od 6. do 10. in od 
13. do 16. ure. Mlekarne so lahko s posebno odločbo 
sveta za gospodarstvo in komunalne zadeve MLO po- 
poldne zaprle. 

8. Prodajalnice tobačnih Izdelkov so odprte v zim- 
skem času od 8. do 12. in od 14. do 18. ure, v poletnem 
času od 7. do 11. in od 14. do 17. ure. Tri prodajalnice 
tobačnih izdelkov v središču mesta, kl jih določi pod- 
jetje Tobak, smejo biti odprte nepretrgoma od 6. à& 
20. ure. 

2. člen 
Obhodna prodaja blaga je, kolikor je dovoljena, 

pred 8. uro in po 18. uri prepovedana. 
Izjemoma je dovoljeno prodajanje časopisov, re- 

vlj in pečenega kostanja od 6. do 21. ure. 

3. člen 
Glede prodajnega 'časa na sejmih in tritolh pro- 

storih veljajo predpisi sejemskih in tržnih reAw. 

Obrtne  obratovalnice 
4. člen 

1. Obrtne obratovalnice so odprte, če v nMlodojih 
členih ni drugače določeno, v zimskem če«« ed 7.SÒ 
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do 12. in od 14. do 18. ure, v poletnem času od 6.30 do 
12. in od 15. do 18. ure; ob sobotah jo obra- 
tovalni čas za te obratovalnice v zimskem času od 
7.30 do 13. ure, v poletnem času od 6.30 do 12. ure. 

2. Brivske, frizerske, lasuljarske, manikerske in 
kozmetične obratovalnice so odprte v zimskem času 
od 8. do 12. in od 14. do 18. ure, v poletnem času od 
7.30 do 12. In od 15. do 18.30 ure. 

3. Fotografske obratovalnice so odprte v zimskem 
>5asu od 8. do 12. in od 14. do 18. ure, v poletnem času 
od 7. do 12. in od 16. do 19. ure. 

4. Slaščičarske delavnice obratujejo ves čas od 
5, do 13. ure. Prodajalnice slaščičarskih izdelkov so 
odprte, kot je io določeno v 5. točki 1. člena. 

5. Pekarne (delavnice, v katerih se dela v izme- 
nah) obratujejo od 4. do 20. ure; ob sobotah obratujejo 
od 2. do 18. ure. 

Pripravljalna dela, kakor kurjenje peči, pristav- 
Ijanja kvasa in mešanje testa, so smejo pričeti ob 
24. uri ter se v ta namen sme zaposliti le nujno po- 
trebno osebje. 

Pekarne, ki ne delajo v izmenah, obratujejo od 
4. do 12. ure. 

Pripravljalna dela, kakor je to pravkar nave- 
deno, se smejo v teh pekarnah pričeti ob 1. uri zju- 
traj in se sme v ta namen zaposliti le nujno potrebno 
osebje. 

Prodajalnice pekovskih izdelkov so odprte, kot 
je to določeno v 4. točki 1. člena. 

6. Mesarske obratovalnice obratujejo, kot je to 
določeno v 3. točki 1, člena. 

5. člen 
Čez poldne smejo biti  odprte  podkovnice  konj, 

kovaške, avtomehanske in kolarske delavnice, če je 
treba  izvršiti   neodložljivo  popravilo   vozil   ali   jih 
oskrbeti z nadomestnimi deli. 

6- člen 
Za prodajalnice obrtnih obratov velja obratovalni 

cas, določen za ustrezne trgovinske obratovalnice. 

7. člen 
Določba prvega odstavka 2. člena velja tudi za 

obhodne obrti. 

Gostinske obratovalnice 

8. člen 
Gostinske obratovalnice so odprte: 
1. hoteli, nočišča, penzioni in drugi obrati, koli- 

kor gre za oddajanje sob, časovno neomejeno; 
2. kavarne do 1. ure zjutraj; ob sobotah, nede- 

ljah, dnevih pred prazniki in ob praznikih do 2. ure 
zjutraj; 

3. bari do 4. ure zjutraj; 
4. restavracije do 23. ure; 
5. gostilne do 22. ure; ob sobotah, nedeljah, dne- 

vih pred prazniki in ob praznikih do 23. ure; 
«      6. krčme do 22. ure; 

7. bifeji (okrepčevalnice) do 22. ure; 
8. zajtrkovalnice, v katerih se ne točijo alkoholno 

pijače, v zimskem času od 6. do 19. ure, v poletnem 
času od 6. do 20. ure. 

Če spredaj -ni drugače določeno, se gostinske ob- 
ratovalnice  ne  smejo  odpirati   pred  5.   uro  zjutraj, 
morajo pa se odpreti ob 7. uri zjutraj. To ne velja 

*      za baret 

Gostinske obratovalnice, kjer v večernih urah ni 
pričakovati prometa, se smejo zapirati ob 21. uri. 

9. člen 
Gostinska obratovalnica na železniški postaji • 

Celju in gostinske obratovalnice s prenočišči smejo 
gostom, ki prispejo z vlakom, postreči tudi po času, 
določenem za zapiranje po prednjem členu, a najdalje 
eno uro po prihodu vlaka. 

10. člen 
Po zapiralni uri se ne sme postreči ne z jedjo ne 

s pijačo, kolikor ni izrecno določena izjema v 9. členu. 
Ne sme se postreči z večjo količino hrane ali pijačo 
neposredno pred nastopom ' zapiralne ure, da bi so 
gost dalj časa ne zadrževal v lokalu. Najpozneje 
četrt ure po določeni zapiralni uri je treba obratne 
prostore izprazniti in zapreti. 

Strežno osebje mora zapiralno uro napovedati. 

11. člen 
Dovoljene igre, n. pr. balinanje, keglanje itd., 

se smejo na prostem igrati do 22. ure. V zaprtih pro- 
storih, v katerih se nikakor ne moti nočni počitek 
sosedov in kolikor sme biti gostinska obratovalnica 
dalj časa odprta, ta omejitev ne velja. Po 22. url se 
z godbo in petjem ali sicer z obratovanjem v gostin- 
skih obratih ne sme motiti soseščina. 

12. člen 
V noči od 31. decembra na 1. januar, od 30. aprila 

na 1. maj in od 28. novembra na 29. november smejo 
biti kavarne, bari, restavracije in gostilne odprte 
celo noč. 

13. člen 
Posameznim obratom in za posamezne dni sme 

načelnik tajništva za gospodarstvo in komunalno za- 
deve po izkazani stvarni potrebi in na prošnjo podalj- 
šati obratovalni čas. 

14. člen i*, cien , 
Svet za gospodarstvo in komunalne zadeve MLO 

sme v okviru tega odloka po izkazani potrebi in na 
prošnjo določiti za posamezne obratovalnice tudi dru- 
gačen obratovalni čas. 

•. Ob nedeljah in praznikih 
15. člen 

Ob nedeljah in praznikih morajo biti vse trgo- 
vinske In obrtne obratovalnice zaprte, kolikor v na- 
slednjem niso dovoljene izjemne. 

16. člen 
Ob nedeljah in praznikih smejo obratovati: 
1. prodajalnice cvetlic in prodajalnice tobačnih 

izdelkov od 8. do 12. ure; 
2. prodajalnice sadja in zelenjave od 7. do 11. ure. 

17. 'člen 
Gostinske obratovalnice so ob nedeljah in 'pra- 

znikih odprte, kot je to določeno v 8. členu odloka, 
razen zajtrkovalnic, navedenih pod 8. točko ome- 
njenega člena; te smejo biti na te' dneve zaprte. 

B. SPLOŠNE DOLOČBE 
18. člen 

Določbe tega odloka se nanašajo na vse trgovin- 
ske, obrtno in gostinske obrntovalnice nr glrtle na to, 
ali pripadajo državnemu, zadružnemu ali zasebnemu 
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sektorju ali drugim ustanovam in ali je v njih zapo- 
sleno pomožno osebje. 

Odlok ne velja: 
1. za špedicije in podjetja za prevoz oseb in 

blaga z vozovi ter motornimi vozili ali rečnimi na- 
pravami; 

2. za javno postrežništvo, kakor čistilce, postre- 
ščke itd.; 

3. za garaže in črpalke pogonskega goriva In ma- 
žilnih olj; 

4. za brivske in frizerske obratovalnice na želez- 
niški postaji; 

5. za bifeje (okrepčevalnice) in druge prodajal- 
ne na železniških peronih; 

6. za prodajo slaščic in okrepčil v kinematografih, 
gledališčih, koncertnih dvoranah in podobnih lokalih; 

7. za industrijske obrate; 
8. za pogrebno podjetje; 
9. za dimnikarsko podjetje; 

10. za menze. 

19. člen 

Ob času, predpisanem za zapiranje obratovalnic, 
se morajo zapreti vsi dohodi v poslovne prostore, ki 
*o določeni za promet s strankami. 

Strankam, ki so ob zapiranju v obratnem pro- 
storu, je treba postreči. 

Imetniku obrti in tudi članom njegove družine 
je dovoljeno prebivati in dela,ti v obratnem prostoru 
tudi ob času, ko je ta za promet z občinstvom zaprt. 

20. člen 

Notranje delo v obratovalnicah po času, delo- 
čenem za njih zapiranje, je dovoljeno tudi s pomož- 
nim osebjem: 

1. ob višji sili; 
2- če je treba kaj storiti, da se ne pokvari blago, 
3. kadar se sestavlja Inventura obratovalnice; 
4. če se poslovalnica seli; 
5. če se obratovalnica čisti ali se urejajo izložbe. 

Za zaposlitev pomožnega osebja v naštetih pri- 
merih veljajo predpisi o delovnih razmerjih. 

*21. člen 

Če se v obratovalnici, razen v gostinskih obrato- 
valnicah, opravlja več vrst dela, za katere je pred- 
pisan različen čas odpiranja in zapiranja, velja zu 
take primere obratovalni čas, kot je določen za glavno 
delo. 

22. člen i 

Obrati morajo biti odprti ves čas, ki je predpisan; 
ob istem času morajo delati vse delavnice, ki spa- 
dajo k obratu. 

23. člen 

Za zimski čas se šteje čas od 1. oktobra do '1 
marca, za poletni čas pa čas od 1. aprila do 30. sep 
tembra. 

24. člen 

Svet za gospodarstvo in komunalne zadeve MLO 
Celje sme po izkazani potrebi in na prošnjo določiti 

za  posamezne  obratovalnice   tudi   drugačen   obrato- 
valni čas. 

C. KAZENSKE  DOLOČBE 

23. člen 

Lastniki in odgovorni ravnatelji, upravniki in po- 
slovodje obratovalnic, ki bi imeli proti predpisom tega 
odloka odprte svoje obratovalnice izven časa, dolo- 
čenega za odpiranje in zapiranje, ali bi imeli obrato- 
valnice zaprte v času, ki je določen za obratovanje, 
se kaznuje z denarno kaznijo do 3.000 din. Upravni 
kazenski postopek vodi In izreče tudi kazen sodnik 
t.a prekrške pri mestnem ljudskem odboru Celje. 

č. KONČNE DOLOČBE 

96. člen 

Ta odlok začne veljati 8 dni potem, ko je bil 
sprejet, objavi pa se, kakor je to v navadi, in • 
>Uradnem listu LUS«. Z njim se razveljavljajo vsi 
dosedanji predpisi, ki so v nasprotju z določbami tega 
odloka. 

Št. 4481/53-3 
Celje, dne 18. junija 1953. 

•    Predsednik MLO: 
Riko Jerman 1. r, 

2S2. 

Na podlagi 16. in 64. Slena zakona o okrajnih ljud- 
skih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) je okrajni 
ljudski odbor Celje okolica na seji okrajnega zbora 
in zbora proizvajalcev dne 2. julija 1953 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o družbenem planu • 

okraja Celje okolica za leto 1953 

1. člen 

Stopnja akumulacije in skladov, določena v 1. čle- 
nu, VI. poglavju odloka o družbenem planu OLO 
Celje okolica za leto 1953, št. 1/1-4430/1-53 z dne 13. ja- 
nuarja 1953, se spremeni, in sicer: 

stroka 122 Proizvodnja in  predelava premoga: 
Rudnik rjavega premoga 

Zabukovca od   150 na     88 

Rudnik rjavega premoga 
Laško od   163 na   147 

stroka 124 Tekstilna industrija: 

Tekstilna   tovarna   Šem- 
peter od 1750 na 1401 
Tovarna volnenih izdelkov 
»Volna«, Laško               *    od 1550 na 1250 
Tkalnica jute »Juteks«, 
Žalec od   460 na   600 

2. člen 

Sprememba stopenj akumulacije in skladov za. 
rudnika rjavega premoga Zabukovca in Laško velja 
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od 1. maja 1•53, za tekstilno tovarno Šempeter, to- 
varno volnenih Izdelkov > Volna«, Laško, in tkalnico 
jute >Juteks«, Žalec, pa od 1. januarja 1953. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po sprejetju, 

objavi pa se v »Uradnem listu LRS« in na krajevno 
običajni način. 

Št.  1/1-4430/3-53 
Celje, dne 2. julija 1953. 

Predsednik OLO: 
Miran Cvenk 1. r. 

283. 

Z odlokom o družbenem planu okraja Celje oko- 
lica za leto 1953, katerega je okrajni ljudski odbor 
Celje okolica sprejel na seji dne 13. januarja 1953, 
je bila v L členu VI. poglavju pod stroko 122 In 313 
določena stopnja akumulacije in skladov na 150. 

Ker je bila medtem izvršena reorganizacija lesne 
Industrije z veljavnostjo od 1 januarja 1953 ter po 
tej reorganizaciji izločena gozdna eksploatacija kot sa- 
mostojna panoga, se je morala določiti nova -stopnja 
akumulacije in skladov za lesno industrijsko podjetje 
Slovenske Konjice. 

Glede na to je okrajni ljudski odbor Celje oko- 
lica na podlagi 16. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (uradni list LRS, št. 19/52) na seji obeh zbo- 
rov dne 21. aprila 1953 ter na predlog gospodarskega 
sveta sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o družbenem planu okraja 

Celje okolica za leto 1953 

1. člen 
Stopnja akumulacije in skladov, določena v 1. čle- 

nu, VI. poglavju, stroka 122 in 313 — Lesno industrij- 
sko podjetje Slovenske Konjice — s 150, se spremeni 
In določi na 180 z veljavnostjo od 1. januarja 1953. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRSc 

št. 1/1-3366-1 
Celje, dne 21. aprila 1953. 

Predsednik OLO. 
Miran Cvenk I. r. 

284. 

Na podlagi 16. 'člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) je okrajni ljud- 
ski odbor Celje okolica na seji okrajnega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 2. julija 1953 sprejel 

ODLOK 
o spremembi družbenega plana okraja Celje okolica 

za leto 1953 

1. člen 
Drugo poglavje 1   člena se glasi tako, da se sred- 

stva, ki se formirajo na območju okraja, povečajo za 
107,000.000 din. 

2. člen 
Tretje poglavje se glasi tato, da se sredstva, ki 

se formirajo na področju okraja, razdelijo poleg sred- 
stev, predvidenih v prvotnem družbenem planu, ta- 
kole: 

Davek na presežek sklada za plače 
60 % za OLO 48,000.000.— din 

Takse 50 % OLO 2,000.000.— din 
Presežki po bilancah 100 % OLO 23,000.000.— din 

3. člen 

Četrto poglavje se glasi tako, da se razdelijo 
sredstva, razpoložljiva na območju okraja Celje oko- 
lica, takole: 
1. Skupna sredstva 527,001.000.— din 
2. Razdelitev 527,001.000 din 

Družbeni skladi skupaj se 
povečajo za 43,212.000.— din 

4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po sprejetju, 

objavi se na krajevno običajni način in v »Uradnem 
listu LRS<, uporablja pa se od 1. julija 1953. 

Št. 1/1-4430/2-53 
Celje, dne 2. julija 1953. 

Predsednik OLO: 
Miran Cvenk 1. r. 

285. 
Na podlagi 25. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) je 
okrajni ljudski odbor Celje okolica na skupni seji 
okrajnega odbora in zbora proizvajalcev dne 2. ju- 
lija 1953 sprejel 

ODLOK 
o dodatnem proračunu dohodkov in izdatkov okraj- 
nega  ljudskega  odbora  Celje  okolica  za  leto  1953 

1. člen 
Okrajni dodatni proračun za leto 1953 s poseb- 

nimi prilogami obsega: 
O, Okrujni  proračun  — dodatni 
z dohodki v znesku   43,211.780 din 
in izdatki v znesku   43,211.780 din 

2. člen 
Prenose (virmane) dovoljuje med proračunskimi 

deli, razdelki, poglavji, partijami in pozicijami 
odredbodajalec (32. in 35. člen zakona o proračunu 
Uradni list FLRJ, št. 58/51). O prenosu (virmanu) od- 
loči odredbodajalec s posebno odločbo. Za Izvrševa- 
nje okrajnega proračuna lahko odredbodajalec po- 
oblasti uslužbenca OLO. 

3. člen 
Računovodski uslužbenci pri OLO In ustanovah 

so za svoje delo odgovorni odredbodajalcu in Držav- 
nemu sekretariatu za proračun in administracijo LRS 

4. člen 
Ta odlok začne' veljati osmi dan po sprejetju, 

objavi se na krajevno običajni način  ter z objavo 
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T >Uradnem listu LRSt, uporablja pa se od 1. juli- 
ja 1953. 

Št.  1/1-4556/1-53 
Celje, dne 2. julija 1953. 

Predsednik OLO: 
Miran Cvenk 1. r. 

286. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena in 5. točke 64. 
člena zakona o okrajnih ljudskih odborih in v zvezi z 
odločbo o kategorizaciji cest •. reda (Uradni list LRS, 
št. 40/51) sta okrajni zbor in zbor proizvajalcev okraj- 
uega ljudskega odbora Črnomelj na skupni seji dne 
10, junija 1953 sprejela 

ODLOK 
o kategorizaciji cest III. reda v okraju Črnomelj 

1. Glede na pomen cest za gospodarsko in kultur- 
no graditev okraja Črnomelj se določajo v okraju za 

javne ceste •. reda tiste ceste, ki so naštete v pri- 
loženem seznamu cest III. reda. Priloženi seznam ja 
sestavni del tega odloka. 

2. V enem mesecu po uveljavitvi tega odloka 
morajo občinski ljudski odbori določiti ceste IV. reda, 
potrditi pa mora to okrajni ljudski odbor. 

3. Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

Št. 1-2285/11-53 
Črnomelj, dne 10. junija 1933. 

Predsednik OLO: 
Janez žunič 1. r. 

Ta odlok je bil potrjen z odločbo Izvršnega sveta 
LRS z dne 6. julija 1953, št. 652/3-53. 

St 
ceste 

Seznam cest lil reda na ozemlju OLO Črnomelj 

Ime (smer) ceste Dolžina v km in m Skupaj 
od — do km 

1403 Kočevje—Koprivnik—Črnomelj (Kočevje) 
1405 Vrčice—Planina—Koprivnik (Kočevje) 
1451 Brezovica—Stari trg—Tanca gora 
1452 Predgrad—Kot—Stari trg 
1453 Stari trg—Vrh—Vinica 
1454 Podzemelj—Adlešiči—Preloka—Vinica 
1455 Črnomelj—Adlešiči 
1456 Črnomelj—Griblje 
1457 Hajke-Maverlen 
"458 Gaber—Metlika—Božakovo—meja LRH 
1*59 DraŠjči-Vidošiči-Kašt-meja LRH 
1460 Metlika—Slamna vas 
1461 Bušinja vas—Radovica—Sošica LRH 
1462 Jugorjc—Stranska vas—Črnomelj 
1463 Štrekljevec—Semič 

1464 Gradac—Stranska vas—Semič 
1465 Bereča vas— Lokvica—Krvavčji vrh 
1466 Ciglanca—Krasinc 
1467 Vrhovci—Žuniči 
1501 Kandija—Laze—Gaber (Novo mesto) 

24.000 33.476 9.476 
0.000 6.150 6.150 
0.000 20.500 20.500 
0.000 8.890 8.890 

0.000 Ü0.5OO 20.300 

0.000 26-720 26.720 

o.ooo 8.664 8.664 

0.000 9.167 9.167 

0.000 1.600 1.600 

o.ooo 23.670 23.670 
0.000 5.327 5.327 

0.000 3.375 3.375 
0.000 8.052 8.032 
0.000 17.097 17.097 
0.000 5.500 3.500 
0.000 -.700 5.700 
0.000 4.120 4.120 
0••0 -.330 2.330 
0.000 t.200 6.200 

16.000 21.950 5.950 

Skupaj 6.788 km 

267. 

Okrajni ljudski odbor Gorica je na seji okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 17. julija 1953 spre- 
;el na podlagi 13. In 88. člena zakona o volitvah in 

'poklicu odbornikov ljudskih odborov 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1 

Razpisujejo   se   nadomestne   volitve   o   volilnih 
enotah št. 8 in 10, ker je prenehal mandat ljudskima 

odbornikoma Gabrovec Mariji, ki je bila izvoljena • 
8., In Šuntajzu Jožefu, ki je bil izvoljen v 10. volilui 
enoti.  Volilno  enoto  štev. 8 sestavljajo gospodarska 

i    )djetja: 

1. Tekstilna  tovarna Ajdovficina, 

2. Tovarna likerjev Ajdovščina, 

3. Mlinsko podjetje Ajdovščina, 

4. Gradbeno podjetje Vipava, 

5. Gozdna uprava Predmeja; 
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yohlno enoto štev. 10 pa: 

1. Avto promet Nova Gorica, 

2. Soške elektrarne Doblar, 

3. Livarna Štrukelj Solkan, 

4 Industrija apna Solkan, 

5. DES Kanal, 

6. Gozdna uprava Trnovo, 

7. Remontno podjetje Solkan. 

U 
Volitve bodo v nedeljo, dne 30. avgusta 1953. 

•1 
Ta odlok  velja od dneva izdaje In se objavi • 

»Uradnem listu LRS« in na krajevno običajni način. 

Št. 4291/1 
Nova Gorica, dne 17. julija 1953. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec L r. 

Na podlagi 2. točke odločbe o kategorizaciji cest II.   roda   (Uradni  list  LRS,  št.  40-185/51)   je okrajni 
ljudski odbor Kočevje na I. redni seji dne 19, decembra 1952 sprejel 

ODLOK 
o kategorizaciji cest III. reda v okraju Kočevje 

1. Na  območju  okrajnega   ljudskega  odbora  Kočevje se določijo za javne ceste III. reda: 

St. 
ceste 

Ime (smer) ceste 

1174 Velike Lašče—Lužarji 
1175 Studenec—Loški potok—Čabar 
1222 Ig—Turjak 
1224 Mlacevo—Zdenska vas—Struge 

z odcepom na železniško postajo Videm 
1225 Krka—Zdenska vas—Rob 
1401 Sodražica—Loški potok 
1402 Dolenja vas—Kočevska Reka—Štalcarji 
140' Kočevie—Koprivuik- <! rnomelj 
1404 Stara cerkev—Mala gora 
1405 Planina—Hrib—Križišče pri Nemški loki 

Dolžina v km in m Skupaj Sosednji 
od - do km okraj 

0.000 12.505 12.505 Postojna 
3.589 24.819 21.230 Postojna 
8.569 14.342 5.773 Ljubljana ok. 

8.400 27.845 19.445 Ljubljana ok. 
9.300 30.128 20.828 Ljubljana ok. 
0.000 12.100 12.100 
0.000 24.850 24.850 
0.000 24.000 24.000 Črnomelj 
0.000 2.750 2.750 
6.150 12.580 6.430 Črnomelj 

Skupaj 149.911 km 

2. Občinski ljudski odbori na območju okrajnega ljudskega odbora morajo v enem mesecu po razgla- 
sitvi javnih cest III. reda določiti ceste  IV. reda, to pa potrdi okrajni ljudski odbor Kočevje. 

3. Ta  odlok  velja od dneva objave v  »Uradnem listu LRSt. 

Št. 3628/3-52 
Kočevje, dne 19. decembra 1952. 

Predsednik OLO: 
Janez Pirnat 1. r. 

Ta odlok je bil potrjen z odločbo Izvršnega sveta LRS z dne 6, julija 1953, št. 531/2-53. 

289. 

Okrajni ljudski odbor Kranj je na seji okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 7. julija 1953 spre- 
jel na podlagi 13. in 88. člena zakona o volitvah in 
odpoklicu  odbornikov   ljudskih odborov  tale 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enofi 

Št. 14, ki obsega Stražišče, Labore, Orehek in Dru- 
lovko, ker je prenehal  mandat  Juliju  Zevniku. od- 

borniku okrajnega zbora, ki je bil izvoljen v tej vo- 
lilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo, dne 30. avgusta 1953. 

II 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRSc In ta- 

ko, kot je v  navadi, v volilni enoti št.  14. 

Št. 5506/1-53 
Kranj,  dne  7.  julija   1953. 

Predsednik  OLO: 
Miran Kcšmclj 1. r. 
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290. 

Na podlagi 16., 64., in 96. člena •••••• o okrajnih ljudskih odborih je okrajni ljudski odbor Krun^ 
pa skupni seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 12. februarja 1953 izdal 

ODLOK 
o družbenem planu okraja Kranj za leto 1953 

Družbeni plan okraja Kranj za leto 1933 se glasi: 

L poglavje 

DRUŽBENI BRUTO PRODUKT PO GOSPODARSKIH PANOGAH IN STROKAH 

Družbeni brutu produkt, ki bo dosežen v letu  1953 na območju okraja Kranj, znaša skupno 16,954.144 
tisoč dinarjev. 

Po posameznih gospodarskih panogah in strokah   bo  družbeni   bruto   produkt  dosežen   v   naslednjih 
zneskih in strukturi (v O0O din): i 

Gospodarstvo okraja  skupaj: 

Državni sektor 
Zadružni sektor 
Privatni sektor 

Industrija 
lil Proizvodnja in razdeljevanje električne 
117 Kovinska industrija 
119 Elektroindustrija 
120 Kemična industrija 
121 Industriju gradbenega materiala 
1'22 Lesna industrija in eksploatacija gozdov 
123 Industrija lesovine In papirja 
12* Tekstilna  industrija 
125 Industrija usnja in obutve 
'26 Industrija gume    . 
127 Živilska Industrija 
128 Grafična industrija 

Državni sektor skupaj 
Industrijski obrati kmetijskih zadrug 

Kmetijstvo 
Državni sektor 
Zadružni sektor 
Privatni sektor 

Gradbeništvo 
Državni sektor 
Zadružni sektor 

P r om et 
Državni sektor 
Zadružni sektor 

Trgovi na 
Državni sektor 
Zadružni sektor 

Gostinstvo 
Državni sektor 
Zadružni sektor 
Privatni sektor 

Obrt 
Državni sektor 
Zadružni sektor 
Privatni sektor 

Druibcni Aamorti- Potrošni Akumula- Prometni bruto 
produki zacija sklad cija in skladi davek 

16,954.144 832.708 2,649.705 13.267.170 204.561 1 

15,284.486 741.789 1,480.566 12,906.647 155.484 
219.481 10.775 95.039 95.222 18.445 

1,450.177 80.144 1,074.100 265.301 30.632 

14,577.499 597.547 1,185.009 12.675.582 119.361 

energije-    263.603 48.801 16.930 ,197.872 — 
133.443 9.735 33.789 89.919 — 

1,208.350 140.690 227.252 840-408 — 
9.300 300 1.000 8.000 — 

46.629 4.717 21•873 20.039 — 
351.867 60.050 115.699 176.118 — 

65.657 3.400 7.S60 52.827 1.570 
10,851.895 247.570 506355 1O.0S0.338 17.654 
1,104.992 38.549 175.917 793.8S8 96.638 

476.584 59.000 54.698 382.886 — 
7.312 1.947 2.290 3.075 .— 
9.857 1.000 5.970 4.367 500 

14,529.469 595.759 1,167.631 12,649.737 116.342 
48.030 1.783 17.378 25.845 3.019 

t.287.033 74.883 960.134 242.415 .621 

10.290 744 6.115 5.431 _ 
26.375 3.139 14.086 9.150 _ 

1,241.588 71.000 939.953 229.834 621 

227.566 31.411 97.508 98.647 _ 
208.201 31.403 84.157 92.641 __ 
19.365 8 15.351 6.0» — 

190.233 85.651 47.221 59.361 — 
187.021 83.379 45.541 58.101 _— 

3.212 272 1.6S0 1.260 — 

201.582 12.886 97.511 84.894 6.291 
128.545 11.087 68.910 46.513 1.835 

73.257 1.799 28.601 38.381 4.456 

86.139 *     9.416 38.638 18.341 19.744 
59.434 7.080 25.6S5 13.901 12.770 

5.735 436 2.435 1.540 1.304 
20.970 1.900 10.500 2.900 5.670 

593.072 22.914 223.684 87.930 58.544 

161.726 12.337 82.529 42 323 24.557 
43.527 3.333 17.488 15.040 9.666 

187.819 7.244 123.667 32.567 24.341 
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1. v 000 din 

2. poglavje 
FORMIRANJE SREDSTEV  NA OBMOČJU OKRAJA KRANJ 

OLO Krani 
skupaj MLO Krani    MLO Tržič MLO Škofja 

Loka 
Ostale 
občine 

skladi 12,906.647 8,929.944 2,813.758 826.477 300.468 
211.761 102.506 58.635 14.588 36.032 
204.561 97.306 57.635 13.588 36.032 
119.361 65.820 49.022 — 4519 

6.291 1.860 340   4.091 
19.744 7.730 2.810 2.771 6.433 
58.544 21.846 6.413 10.767 20.518 

621 50 50 50 471 

7.200 5.200 1.000 1.000 ^_ 

213.294 18.935 9.074 21.010 164.275 
188.500 11.234 6.164 17.757 153.345 

194 — — — 194 
16.200 5565 2.154 1.993 6.788 

8.400 2.436 756 1.260 3.948 
20.200 6.685 2.850 2.250 8.415 

4.600 400 800 500 2.900 
10.000 4.000 1.000 1.000 4.000 
2.400 785 450 450 715 
3.200 1.500 600 300 800 

1. Akumulacija in 

2. Prometni davek 
a) zajet po družbenem pl.inu 

industrija 
trgovina 
gostinstvo 
obrt 
kmetijstvo 

b) zajet izven družbenega plana 
davčne vrednotnice 

3. Dohodnina 
kmečkih gospodarstev 
zadrug 
obrtnikov 
drugih poklicev 

4. Drugi dohodki 
davek od dediščin 
takse 
dohodnina uradov in ustanov 
drugi dohodki 

Skup a j 13,351.902     9,058.070     2,884.317     900.325 

2. Izračun zneska akumulacije in skladov temelji      127 —   Oljarna Britof 
na predvidenem plačnem skladu, pomnoženem a stop- 
njo akumulacije In skladov. 

Za podjetja Izven območja mestnih občin veljajo 
tele stopnje akumulacije in skladov: 

Stopnja AS 
231 
100 

50 
100 

509.190 

210 

Industrija: 
417 — »NIKO< Železniki 
121 — Opekarna Bobovk 

— Opekarna Češnjevk 
— Kamnolom Kokra 
— Industrija  naravnega  kamna, obrat 

Hotavlje 125 
122 — Tovarna furnirja Bodovlje 184 

— Parna žaga Grad — Cerklje 215 
— Občinska žaga Britof 215 

313 — Silva — produkt Ljubljana, obrat 
Preddvor 55 

125 —   Usnjarna Železniki 881 
— >Alpina< Žiri 260 
— >Alka< Duplje 275 
— »Storžič« Visoko 275 
— »Rativovec« Studeno 270 

Kmetijstvo: 
ekonomija drž. sektorja 55 

Promet: 
železnica 144 
pošta 113 
Slovenija-avtopromet 130 

Trgovina: 
državna trgovska podjetja 60 

Gostinstvo: 
državni sektor 55 
Gostilna planinskega društva, Železniki   45 

Obrt: 
podjetja državnega sektorja 50 

3. Gospodarski svet OLO je pooblaščen, da po 
potrebi stopnje AS za podjetja s sedežem izven ob- 
močja mestnih občin menja z odločbo. 

4. Za podjetja na območju mestnih občin se stop- 
njo AS določijo z družbenimi plani mestnih občin ter 
so —upoštevaje obveznost v 1. to'Ski tega poglavja 
Izkazanega pregleda akumulacije — lahko nižje ali 
pa višje od orientacijskih stopenj, kakor so navedene 
v priloženi dokumentaciji. 

3. poglavje 

RAZDELITEV SREDSTEV, KI SE FORMIRAJO NA OBMOČJU OKRAJA 
Sredstva, ki se formirajo na območju okraja, se v skladu z zakonom o družbenem planu LR Slove- 

nije razdelijo takole: •) •••••• ïA REDNI PRORAČUN: 
1.  Akumulacija državnega sektorja: 

a) struktura 
tekstilna Industrija 
druga industrija 
kmetijstvo 
gradbeništvo 
promet 
trgovina 
gostinstvo 
obrt 

Skupaj 

Znesek A/S 
plan OLO 

10,080.338 
2,569.399 

3.431 
92.641 
58.101 
46.513 
13.901 
42.323 

12,906.647 ~ 

Znuek A/S 
republ. plin 
9,898.166 
2,520.528 

3.451 
84.185 
58.101 
41.346 
13.901 
41.385 

Presežek 
A/S 

182.172 
46.671 

8,456 

5.167 

Sklad za samostojno razpolaganje 
»/o   

1,4 
2,8 
7,2 
6,3 
6,4 

16,6 
18,2 
10 

znesek 

138.574 
70.575 

247 
5.304 
3.718 
6.863 
2.530 
4.139 

12,661,043 249.604 231.950 
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v tem: 

Znesek A/S 
plan O LO 

Znesek A/S 
republ. plan 

Presežek 
A/S 

Sklad za samostojno 
razpolaganje 

MLO Kranj 
MLO Tržife 
MLO Škof j a Loka 
druge občine 

8,929.944 
2,813.758 

862.477 
300.468 

8,689.710 
2,809.188 

862.277 
299.868 

240.234 
4.570 

200 
600 

156.810 
47.282 
15.726 
12.132 

Formiranje 
skupnih MLO 
okrajnih        Kranj 
sredslev 

Od tega na območju 

MLO 
Tržič 

MLO 
Skofja Loka 

drugih 
občin 

12,906.647 
12,661.043 

380.007 

155.871 
93.523 

1S8.500 
94.250 

b) razdelitev: 
Akumulacija   državnega    sektorja   skupaj i 

od tega za razdelitev 
sklad za samostojno  razpolaganje podjetij      231.950 
10 % plačnega sklada prispevek za zdrav- 

stveno varstvo  148.057  

ostanek za delitev 12,281.036 
66 % prispevek za zvezne sklade 8,170.170 

ostanek za delitev na republiške sklade 4,101.866 
38,7 % prispevek za socialno zavarovanje   1,587.422 
573 %  za   republiški   investicijski   sklad   2,358.573       3,945.995 

ostanek  3,8 %  za  razdelitev   na   republiške 
•  in okrajne sklade 

60 % prispevek    za    republiški    proračun 
ostanek akumulacije za potrebe okraja 

2. Dohodnina: 
a) dohodnina kmečkih gospodarstev 

50 % prispevek za republiški proračun 
ostanek za potrebe okraja 

b) dohodnina obrtnikov 
c) dohodnina zadrug 
d) druga dohodnina    , 

Dohodnina skupaj 
3. P r o M c t n i d a v e k : 

prometni davek skupaj 211.761 
od   tega   70 %  za   republiški   proračun      148.233 
odtenek za potrebe okraja 

Drugi dohodki: 
" <U'\ck od dediščin 
.,,   ickse 
i ' eohodek uradov in ustanov 
<IJ «rugi dohodki 

Skupaj   drugi   dohodki 

Sredstva za redni   proračun skupaj 

B) DOPOLNILNA SREDSTVA (v 000 din) 
1. sklad za samostojno  razpolaganje 231.950 

od tega se ne deli 14.139 
preostane za delitev 217.811 

55 %   za   potrebe  delovnih   kolektivov      119.797 
45 % za potrebe ljudskih odborov 

presežek akumulacije 245.604 
presežek  zaradi višjih stopenj Industrij- 

skih,  gradbenih  in obrtnih podjetij 240.437 
od    tega   30 %    za   potrebe   delovnih 
kolektivov 72.131 
ostanek 70% za potrebe ljudskih odborov 

presežek  zaradi višjih stopenj trgovskih 
podjetij 5.167 

od tega 50% za potrebe delovnih kolektivov        2.584 
ostanek 50% za potrebe ljudskih odborov 

Dopolnilna sredstva skupaj 

62.348     42.860     13.892       4.224       1.372 

94.250 
16.200 

194 
8.400 

5.617 
5.265 

2.436 

3.032 
2.154 

756 

8.878 
1.993 

76.673 
6.788 

194 
1.200        3.948 

119.044      13.318 
Formirame 

skupnih 
okrajnih 
sredslev 

63.528 

4.600 
10.000 
2.400 
3.200 

20.200 

MLO 
Kranj 

30.752 

400 
4.000 

785 
1.500 
6.685 

5.992     12.131 
Od tega na podreEju 

87.603 

MLO 
Skofja Loka 

17.590 •       4.376 

MLO 
Tržič 

800 
1.000 

450 
600 

2.850 

500 
1.000 

450 
300 

2.250 

drugih 
obein 

10.810 

2.900 
4.000 
715 
600 

8.415 

265.120 93.615  40.324  22.981 

98.014 

168.306 

2.583 

156.810 
6.386 

150.421 
82.732 
67.689 

240.234 

235.067 

70.520 
164.547 

5.167 
2.584 
2.583 

47.282 
46 

47.235 
25.980 
21.256 

4.570 

4.570 

1.371 
3.199 

15.726 
3.945 

11.781 
6.480 
5.301 

200 

200 

60 
140 

108.200 

12.132 
3.759 
8.373 
4.605 
3.768 

600 

600 

180 
420 

268.903      234.819      24.455      5.441 4.188 



Stran 336 URAÜN1 LISI Štev. 26. — 8. VIII. 1953 

Mestila ubčina, ki ostvari več dopolnilnih sredstev kakor jiii predvideva 3. poglavje pod B, porabi 
po poprejšnjem sporazumu s podjetji del ali celotni znesek za svoje potrebe. 

V razdelitvi niso zajeta sredstva za samostojno razpolaganje tistih podjetij, ki imajo sedež izven 
okraja, Participacija na teh sredstvih v višini, kakor bo dosežena v sporazumu s podjetji, pripada v celoti 
mestni občini, na katere območju je obrat, oziroma okrajnemu ljudskemu odboru, kolikor so taki obrati 
izven območja mestnih občin. 

4. poglavje 

RAZDELITEV OKRAJNIH SREDSTEV 
Okrajna sredstva se v skladu z okrajnim družbenim planom ter proračuni mestnih občin, dragih 

občin in OLO razdelijo takole: 
A. Sredstva za redni proračun: (v tisočih) 

————•—^» .ili. i, 

D,~,*Min«, Razdelitev 
sredstva MLO MLO MLO druge OLO skupaj Kranj Triič Škof ja Loka obime 

J. Razdelitev na posamezne proračune skupaj 265.120 62.000 20300 17.500 29.100 136.220 
Od tega od: 
al akumulacije 62.348 28.710 7.000 3.500 3.520 19.618 
bi dohodnine 199.044 11.805 5.850 8.000 23.115 70.274 

dohodnina kmečkih gospodarstev 94.250 4.105 2.940 4.748 12.377 70.080 
dohodnine obrtnikov 16.200 5.264 2.154 1.992 6.790 
dohodnina zadrug 194 — — — — ' 194 
dohodnina drugih poklicev 8.400 2.436 756 1.260 3.948 — 

c) prometni davek                           , 63.528 15.000 5.000 4.000 — 39.528 
d) drugi dohodki 20.200 6.485 2.450 2.000 2.465 6.800 

davek od dediščin 4.600 200 400 250 1.450 2.300 
takse 10.000 4.000 1.000 1.000 — • 4.000' 
dohodki uradov in ustanov 2.400 785 450 450 415 300 
drugI dohodki 3.200 1.500 600 300 600 200 

2. Pri okrajnih sredstvih, ki so po 3. poglavju 
participlrajo mestne občine v tehle odstotkih: 

formirajo  na  območju  posameznih  mestnih  občin, 

MLO Kranj MLO Trii«      MLO Škofja Loka 

Od skupnih formiranih okrajnih sredstev 
Od tega: 

od akumulacije 
od dohodnine kmečkih gospodarstev 
od dohodnine obrtnikov 
od dohodnine drugih poklicev 
od prometnega davka 
od davka od dediščin 
od taks v % od okrajne osnove 
od dohodkov uradov in ustanov 
od drugih dohodkov 

3. Druge občine participirajo od okrajnega deleža 
'dohodnine kmečkih gospodarstev, ki se formira na 
njihovem območju, v tehle odstotkih: 

66 50 76 

Besnica 32 
Cerklje 0.77 
Gorenja vas 77 
Gorice 23 
Jezersko 84 
Mavčiče 9 
Naklo 4 
Poljane 46 
Preddvor 38 
Predoslje 6 
Selca 27 
Smlednik 17 
Sovodenj 87 
Šenčur 8 
Zalilog 85 
Zminec 26 
Žabnlca 5 
Železniki 78 
Žiri 51 

67 50 83 
73 95 54 

100 100 100 
100 100 100 
49 28 91 
50 50 50 

,40 10 10 
100 100 100 
100 100 100 

Od drugih dohodkov, ki se formirajo na njihovem 
območju, participirajo občine v enotnih odstotkih, in 
sicer: 

dohodnina obrtnikov 100 
dohodnina drugih poklicev 100 
davek od dediščin 50 

Zaradi izravnave proračuna pa participirajo spo- 
daj navedene občine še pri okrajni akumulaciji, in 
sicer v tehle zneskih: (v 000 din) 

Jezersko 500 
Sovodenj 470 
Zalilog 700 
Železniki 1000 
Žiri 850 

4. Razdelitev skupnih okrajnih sredstev po na- 
menu (v 000 din) 

prosveta in kultura 84.022 
socialno skrbstvo 53.619 
ljudsko zdravstvo 26.000 
državna uprava 101.479 
Skupaj 265.120 
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Izšel je 
SPLOŠNI   REGISTER    PREDPISOV za leto 1952. Cena 510 din. 

Državni sekretariat za proračun in državno administracijo 
LRS je v založbi >Uradnega lista LRS« izdal priročnik 

ZAČASNA NAVODILA ZA PISARNIŠKO POSLOVANJE 
LJUDSKIH ODBOROV 

Uslužbenci, ki so zasedli pisarniška mesta predvsem pri 
občinskih ljudskih odborih, v večini primerov nimajo tcmeljitejšo 
strokovne izobrazbe, še manj pa dobre prakse v pisarniškem po- 
slovanju. Zato je nastala raznolikost v pisarniškem poslovanju, 
ki je bila marsikje vzrok neekspeditivnosti in nepreglednosti 
dela. Da bi se te težave prebredle. je izšla ta knjižica, ki naj 
pomaga uslužbencem, pa tudi tistim, ki bodo opravljali strokovne 
Izpite iz pisarniškega poslovanja. Glavna vsebina zajema pisar- 
niško poslovanje na splošno, poglavje o pripravah sej ljudskega 
odbora in drugih njegovih organov, o pisarniškem delu v zveziz 
zbori volivcev, o vložišču, sprejemanju, razvrstitvi, odpiranju 
pošte itd., o štampiljkah, pisarniških knjigah, delovodnikih in 
drugem pisarniškem poslovanju, o evidenci inventarja In mate- 
riala, o blagajniškem poslovanju, upravnih taksah itd Cena 90 din. 

KONTROLA TOČNOSTI zbranih podatkov popisa prebivalstva 
31. III. 1953. v LRS. Strani 14, cena 25 din. 

STATISTIČNI REPERTORIJ (D. Vogeljnik in M. Blejec) Cena 
100 din. 

SHEMA zveznih organov oblasti In shema organov oblasti ljud- 
ske   republike   Slovenije. Vsaka 10 din. 

Od  doslej  izdunib  knjip  inia založba >Uradni list LRS« med 
drugimi oa zalogi še te publikacije: 
NAJEMNINE IN VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH POSLOPIJ, 

Cena 80 dï.i 
UVOD V FINANCE. Dr. Jože Pokorn. To delo naj poveže' stro- 

kovnjaku vse različne finančne pojave v enoten finančni 
sistem, laiku naj razloži poglavitne pojme in vprašanja 
Iz splošne teorije, študentu pa nudi tisto znanje, ki je po- 
trebno kot podlaga za študij financ. Knjigo odlikuje gladko 
tekoč jezik brez nepotrebnih tujk. Strani 150. cena "570 din 

V tisku   je: 
DEDNO PRAVO. Dr. Alojzij Finžgar, In 
OČRT RIMSKEGA PRAVA. Dr. Viktor Korošec. 
UVOD V DRUŽBENE VEDE. I. del _ Temeljni pojmi, predka- 

pitalistične družbene formacije. Dr. Jože Goričar. 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Razglasi in objave  ,U8tanoT»oyin gospodarski uprav- •~—33»—•-•*   ***   W**|»*T^   nl organ: LO mestne občine Kocev- 
je, odločba št. 567/i z dne 14. III. 
1953. 

Za podjetje podpisujejo: 
Južnič Mirko, poslovodja, samo- 

stojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja; Pahulje Vin- 
ko, član upravnega odbora, v od- 
sotnosti poslovodje, v istem obsegu; 
V ukan Anton, računovodja, sopod- 
pisuje listine po 47. 'členu szdgp. 

OLO Kočevje, 9. julija  1953. 
Št. 291/4-53 4545 

1303. « 
Besedilo:   Projektivni   Liro,   Novo 

mesto. 
Poblcvni predmet: Visoke in nizke 

gradnje ter urbanizem. 

Tajništva  okrajnih   oziroma   mestnih 
ljudskih   odborov   razglašajo: 

1302. 
Vpisi 

Besedilo: »Ključavničarstvo«, Ko- 
čevje. 

Poslovni predmet- Izvrševanje 
ključavničarskih del, popravilo ko- 
les in galvanizacija. 

Št. IV-2450/3-53 6756 

Sprememba rodbinskega imena 
Z odločbo državnega sekretariata 

za notranje zadeve LRS, številka 
2450/3-53 z dne 13. VII. 1953 je bila 
na podlagi 21, člena zakona o oseb- 
nih imenih dovoljena sprememba 
rodbinskega imena Biffio Silvija, 
roj. 17. XII. 1933 v Ilirski Bistrici 
v priimek »š k r a b«. 

Drž. sekretariat za 
notranje zadeve LRS 

Ustanovitelj in gospodarski organ 
, podjetja: OLO Novo mesto, odločba 
št. 11-4962/1-53 z dne 27. V. 1953. 

Za   podjetje  podpisuje: ; 
ing. Sodnik Boris. 

OLO Novo mesto, 9. julija 1953. 
Št. H-6924/1-53 4518 

1304. 
Besedilo: Trgovsko podjetje >Na-i 

ša  knjiga«, Postojna. 
Poslovni predmet: Trgovina s pi- 

sarniškim materialom, šolskimi po- 
trebščinami, knjigami in muzikall- 
jami. 

Ustanovljeno z odločbo OLO Po- 
stojna, št. 6/37 z dne 18. IV. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Hojkar Ema, upravnica v mejah 

zakonskih pooblastil in pravil pod- 
jetja samostojno, skupaj z njo 
Smrdelj Anica, poslovodja, po 47. 
členu szdgp. 

OLO Postojna, 16. maja 1953. 
UP-št. 96/109 4368 

1305. 
Besedilo: Splošno ključavničar- 

sko-kleparsko podjetje, Bohinjska 
Bistrica. 

Poslovni predmet: Izdelovanje 
novih, popravila splošnih ključavni- 
čarskih in kleparskih del. 

Ustanovitelj podjetja: Obč. LO 
Boh. Bistrica, odločba št. 465/1-53-G 
z dne 22. VI. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Kramar Franc, upravnik, samo- 

stojno, v obsegu zakonskih poobla- 
stil in pravil podjetja; Mencinger 
Ivica, knjigovodja, sopodpisuje li- 
stine denarnega In kreditnega po- 
mena, po 47. 'členu  szdgp. 

OLO Radovljica, 14. julija 1953. 
Št. 2791/3-53 4551 

1306. 
Besedilo: Žage venecijanke OZZ 

Šoštanj   (Šmartno  ob  Paki). 
Poslovni predmet: Razrez lesa za- 

družnega sektorja s področja kme- 
tijske zadruge, na katerem je žaga 
venecijanka. 

Za žago podpisujejo pooblaščeni 
podpisniki ÖZZ Šmartno ob Paki, v 
primeru, da pa OZZ Šmartno ob 
Paki preda katero izmed teh -žag v 
upravljanje   Kmetijski   zadrugi   na 
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njenem področju, tedaj podpisuje- 
jo za žago pooblaščeni podpisniki 
liste Kmetijske zadruge. 

OLO Šoštanj, 29. junija 1953. 
Št. 64/53-106 4481 

1307. 
Spremembe 

Besedilo: Tovarna papirja, kar- 
tona In lepenke, Količevo. 

Z odločbo Izvršnega sveta Ljud- 
ske skupščine LRS, št. 98/3-53 z dne 
8. VI. 1953 se spremeni firma pod- 
jetja. 

Besedilo odslej: Papirnica, Koli- 
čevo. 

Izbriše  se Schart  Anta in  vpiše 
Terček Marija, glavni računo- 

vodja, ki sopodpisuje listine pa 47. 
členu szdgp. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 8. julija 1953. 
Št. IH-712/1-1955 4482 

1308. 
Besedilo: »Pekarna Bežigrad«, 

Ljubljana,  Pannova  37/•1. 
Podjetje se je preselilo, sedež 

podjetja odslej Ljubljana, Črtomi- 
rova 3/a. 

MLO Ljubljana, 2. julija 1953. 
Št. G-4684/53 4476 

1309. 
Besedilo: Trgovina z radijskimi 

aparati in potrebščinami »Radio 
center<, Ljubljana, Cankarjeva 3. 

Izbriše se Detela Leopold in 
Tpiše 

Pečar Teodor, direktor, ki podpi- 
suje samostojno, v obsegu zakonitih 
pooblastil  in   pravil   podjetja. 

MLO Ljubljana, 11. julija 1953. 
Št. G-4945/53 4539 

1310. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Špe. 

cerija«, Celje. 
IzbriSe se Fazarlnc Ivan in vpiše 
Plevnik Franjo, ravnatelj, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zako- 
nitih pooblastil in pravil podjetja. 

MLO Celje, 17. julija 1953. 
Št. IM574/4-53 4572 

1311. 
Besedilo: ^Mesarija« KLO Pol- 

zela. 
Besedilo odslej: >Klavnica in meš- 

alca«, Obč. LO Polzela. 
Poslovni pTedmet:: Klanje živine, 

predelava in prodaja mesnih izdel- 
kov. 

Izbrišejo se Šušter Edi, Spaceman 
Leopold, Rakun Cvetko in Cim- 
perman Julij ter vpišejo: 

Ćmak Leopold, poslovodja, Ga- 
beršek Marjetka, računovodja, šu- 
Šter Avgnst, uslužbenec, ki pod- 
pisujejo po zakonitih pooblastilih in 
pravilih podjetja. 

Št. •-1/346-1953 4554 
Besedilo: »Kovacnlca« KLO Pol- 

sela. 
Besedilo odslej: »Kovacnlca« Obč. 

LO Polzela. 
Poslovni predmet odslej: Vsa de- 

la te stroke, 

Izbrišeta se Čmak Leopold in Sti- 
glia Karel ter vpišejo: 

Železnik Ivan, poslovodja, Gaber- 
šek Marjetka, računovodja, šušter 
Avgust, uslužbenec, ki podpisujejo 
po zakonitih pooblastilih in pravi, 
lih podjetja. 

Št.  II-1/343-1953 4556 
Besedilo: »Zaloga piva«, KLO Pol- 

zela. 
Besedilo odslej: >Zaloga piva«, 

Obč. LO Polzela 
Poslovni predmet odslej: Nakupo- 

vanje in razpečevanje piva, polnje- 
nje in razptòavanje steklenic. 

Izbrišejo se Fonda Avgust, špaca- 
pan Leopold, Stiglio Karel in vpi- 
šejo: 

Šušter Avgust, poslovodja, Gaber- 
šek Marjetka, računovodja, Selan 
Marjana, uslužbenka, ki podpisujejo 
po zakonitih pooblastilih in pravilih 
podjetja. 

Št. II-1/347-1953 4553 
OLO Celje okolica, 14. julija 1953. 

1312. 
Besedilo: Tekstilna tovarna, Aj- 

dovščina. 
Izbriše se Lipovac Dane in vpiše 
Falatòv Tone, ki bo podpisoval 

z istimi pooblastili. 
OLO  Gorica, 7.  julija  1953. 

Št. II/2-105/81-53 4520 
1313 

Besedilo; Tovarna furnirja Bo- 
dovlje pri škofji Loki. 

Jzbriše se šimic Pavla in vpiše 
šifrer    Andrej,    računovodja,    ki 

podpisuje4 z istimi pooblastili. 
OLO Kranj, 20. julija 1953. 

Št. •366/2 4583 
1314. 

Besedilo: »Gorenjski glase, Kranj. 
Izbriše se Ažman Štefka in vpiše 
Wahl Ivanka, knjigovodja, ki so- 

podpisuje listine finančnega po- 
mena, v obsegu zakonitih poobla- 
stil In pravil podjetja. 

OLO Kranj, 10. julija 1953. 
Št. 3330/2-53 4523 

1315. 
Besedilo: Mestno gradbeno pod- 

jetje, Kranj. 
Besedilo odslej: »Kranjsko grad- 

beno podjetje«, Kranj. 
Izbriše se Gorenc Alojz in vpi- 

šejo: 
Drmota Stane, upravnik, štempl- 

har Anton, gl. računovod:a, in Biz- 
jak Ančka, knjigovodja, kj podpi- 
sujejo skupaj, v obsegu zakonitih 
pooblastil in pravil podjetja. 

OLO Kranj, 14. julija 1953. 
Št. 5364/2-53 4568 

1316. 
Besedilo: Občinska žaga. Brttof 

pri Kranju. 
Besedilo odslej: »Žaga Britof«, Bri- 

toi pri Kranjn. 
OLO Kranj, 18. julija 1953. 

Št. 5350/2 4585 
1317. 

Besedilo: Industrija obutve »Pla- 
nika«, Kranj. 

Poslovni predmet odslej.' Strojno 
in ročno izdelovanje obutve in pro- 
daja, izdelovanje usnjene konfek- 
cije, popravilo  čevljarskih strojev. 

Za podjetje podpisujejo: 
Tič Rafael, glavni knjigovodja, 

podpisuje listine finančnega pomena, 
po 47,- členu szdgp; Cvetko An- 
drej, šef industrijske --rodajne or- 
ganizacije, samostojno, v obsegu 
zakonitih pooblastil in pravil pod- 
jetja listine Industrijske prodajne 
organizacije, v odsotnosti direktor- 
ja; Paternoster Dinko, glavni raču- 
novodja industrijske prodajne or- 
ganizacije, sopodpisuje listine te or- 
ganizacije in listine finančnega po- 
mena, po 47. členu szdgp; stiglio 
Jožica, knjigovodja industrijske pro- 
dajne organizacije, ki sopodpisuje v 
odsotnosti glavnega računovodje li- 
stine, nanašajoče se na to organiza- 
cijo. 

Št. 4852/3 4581 
Besedilo: Mestna mesarija, škofje 

Loka. 
Besedilo odslej: »Mesnica«, Škof Ja 

Loka. 
Izbriše se Tomanič Katarina in 

vpišeta: 
šubic Branko, upravnik, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zakoni- 
tih pooblastil in pravil podjetja; 
Pavličevič Marinka, knjigovodja, ki 
sopodpisuje listine finančnega po- 
mena, po 47. členu szdgp. 

Št 5325/3-53 4582 
Besedilo: »Okrajno gradbeno 

podjetje«, Krško. 
Izbriše se v. d. upravnika žigante 

Stanko in vpiše 
Koren Franc, z istimi poobla- 

stili. 
OLO Krško, 15. julija 1953. 

Št. 9682/1.1953 4560 
1318. 

Besedilo: Mestna slaščičarna, 
Domžale. 

Besedilo odslej: Slaščičarna »Bi- 
strica«, Domžale. 

Izbrišejo se Vilar Felicljan, 
upravnik, Lenček Janez, poslovod- 
ja, Vobič Ciril, šef knjig, centra, 
in Kavčič Jože, fin. poročevalec, ter 
vpišeta: 

Lenček Janez, upravnik, In Kar- 
ka Antonija, knjigovodja, ki sopod- 
pisuje listine finančnega pomena do 

.25.000 din, nad 25.000 din pa 8 Kav- 
čičem % Jožetom, uslužbencem •• 
Domžale. 
OLO Ljubljana ok., 22. junija 1953. 

Št. II-2-24/262-1953 4446 
1319. 

Besedilo: Izvozno trvovsko pod- 
jetje »Perutnina«, Ptuj. 

Vpiše se: Odkupna postaja Lut- 
vercl 34. 

Poslovni predmet: Odkup jajc, 
perutnine in divjačine na debelo. 

Odgovorni poslovodja je Klančnik 
Stane, Lutverci 34. 

OLO Ljutomer, 17. julija 1933. 
Št. II-1860/3-53 4575 

1320. 
Besedilo; Državno trgovsko pod- 

jetje, Gornja Radgona. 
Pri poslovalnici št. 5 se vpiše nov 

predmet: Trgovina z manufakturo 
m galanterijo. 

OLO  Ljutomer,  9.  julija  1953. 
Št. II 2655/1-53 4512 
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1381. 
Besedilo: Državno trgovsko pod- 

jetje, Gornja Radgona. 
Vpiše se poslovalnica št. 1 v Gor. 

Radgoni. Poslovni predmet: Trgo- 
vina z rabljenimi predmeti. 

OLO Ljutomer, 10. julija 1953. 
Št. II-3031/1-53 4521 

1322. 
Besedilo: Krajevne dimnikarsko 

podjetje, Lenart v Slov. goricah. 
Besedilo odslej: Dimnikarsko pod- 

jetje, Lenart v Slov. goricah. 
Izbrišeta se Breznik Franc in Bru- 

men Marjeta ter vpiše 
Kristl Emilija,   knjigovodja,    ki 

podpisuje po 47. členu szdgp. 
OLO Maribor okol., 31. marca 1953. 

Št. •-2887/1-53 1711 
1323 

Besedilo: Mestno podjetje »Go- 
8tinstvo<, Postojna. 

Ljudski odbor mestne ob'ïine Po- 
stojna je z odločbo št. 767/1 z dne 
9. V. 1953 spremenil firmo podjetja. 

Besedilo odslej: >Gostinstvo», Po- 
stojna. 

OLO Postojna, 4. junija  1953. 
Št. UP-415-%/85 4526 

1324. 
Besedilo: Državno občinsko pod- 

jetje »Zidare, Ilirska Bistrica. 
Besedilo  odslej:  Državno  občin- 

sko   podjetje   »Zidare,   Ilirska   Bi- 
strica, y likvidaciji. 

• Likvidatorji so: Pagon Ivan, Ga- 
»peršič Ljubica in Maljevac Marija. 

°LO Postojna, 15. junija 1953. 
1325 Št' UP"96/1*9 4371 

Besedilo: Državno podjetje kino 
»Svoboda«, ilirska Bistrica. 

Izbrišeta se Kregar Slavoj in Hod- 
nik Kristijan ter vpišeta: 

Škubonja Dalibor, upravnik, in 
Šket Vinko, računovodja, z istimi 
pooblastili. 

OLO Postojna, 3. julija 1953. 
Št. UP-415/118 4529 

1328. 
Besedilo: Lekarna Moste, Ljublja- 

na, Zaloška 47. 
Ker je razglašena za gospodarsko 

ustanovo s samostojnim fmansira- 
njem. 

MLO Ljubljana, 7. julija 1953. 
Št. G-4813-1/53 4506 

Gospodarski vaditelj: Svet za za 
zdravstvo in socialno politiko LRS 
In Direkcija za železnice v Ljub- 
ljani. 

OLO Tolmin, 20. junija 1953. 
Št II/4-505/1-53 4356 

Register 
ustanov s samostojnim 

Rnansiranjem 

1326. 
Izbrisi 

Besedilo: Gostinsko podjetje 
»Dom pod Prlsojnikom«, Kranjska 
gora, skrajšano: »Dom pod Prisoj - 
nikom, Kranjska gora«. 

Ker je bilo z odločbo vlade LRS, 
št. •-350/-152 z dne 19. IV. 1952 pre- 
neseno v pristojnost OLO Radov- 
ljica. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 3. julija 1953. 
Št. III-671/2-1953 4491 

1327. 
Besedilo: Uprava lista in založbe 

»Delavske enotnosti«, Ljubljana, 
Trg Osvobodilne fronte 14-11. 

Ker je na podlagi sklepa II. red- 
ne seje Republiškega sveta Zveze 
sindikatov za Slovenijo v Ljublja- 
ni dne 11. VI. 1953 prenehalo z dnem 
30. VI. 195^ obstojati kot samostoj- 
no podjetje. 

MLO Ljubljana, 3. julija 1953. 
Št. G-44S6/53 4474 

Tajništva  okrajnih  oziroma  mestnih 
ljudskih   odborov  razclaäajo: 

Vpisi 
1329. 

Besedilo: Lekarna Sfoste, Ljublja- 
na, Zaloška 47. 

Naloga ustanove je: Oskrba po- 
trošnikov z zdravili, sredstvi za 
zdravljenje, sanitarno-higienskimi 
in higiensko-kozmetičnimi sredstvi 
ter zdravstveno prosvetno delo med 
ljudstvom. 

Ustanovitelj ustanove: MLO gl. 
mesta Ljubljana, odločba številka 
1440/52 z dne 24.  IV. 1953. 

MLO Ljubljana, 7. julija 1953. 
Št. G-4813-2/53 4509 

1330. 
Besedilo: Okrajni zdravstveni 

dom, Šoštanj. 
Poslovni predmet: Nuditi zdrav- 

stveno pomoč prebivalstvu in pre- 
prečevanje bolezni. 

Za ustanovo podpisujejo: 
Dr. Medic Stane, upravnik, samo- 

stojno, v njegovi odsotnosti Volk 
Bojan, direktor Zavoda za soc. za- 
varovanje Šoštanj, Velkovrh Anica, 
računovodja, listine po 47. členu 
szdgp. 

OLO Šoštanj, 10. julija 1953. 

1331. 
Besedilo: Klimatsko zdravilišče 

železničarjev, Podbrdo. 
Naloge ustanove so: Nuditi aktiv- 

nim in upokojenim železničarjem in 
njihovim svojcem ter železniškim 
rodbinskim upokojencem z območja 
LRS, kakor tudi izven njega gor- 
sko-klimatsko zdravljenje in jim po 
potrebi dajati tudi drugo zdravstve- 
no oskrbo po predpisih zakona o 
socialnem zavarovanja delavcev in 
uslužbencev in njihovih družin, in 
to v zdraviliških domovih v Podbr- 
du in na Petrovem brdu in v svoji 
dependansi na Zg. Jezerskem. Koli- 
kor kapaciteta zdravilišča z bolniki 
po 1. odstavku te točke ne bi bila 
v celoti Izkoriščena, sprejema tudi 
druge bolnike, vendar ne na Škodo 
v prvem odstavku te točke navede- 
nih bolnikov. 

Ustanovitelj: [zvršnl svet ljudske 
skupščine ljudske republike Slove- 
nije, odločba št. 596/1-53 z dne 27. 
V. 1953, 

Spremembe 
1332. 

Besedilo: Mestna gospodarske 
ustanova »Snaga«, Celje. 

Besedilo odslej: Mestna gospodar- 
ka ustanova »Javne naprave«, Ce- 
lje. 

Poslovni predmet: Čiščenje in 
škropljenje ulic, trgov in cest, od- 
voz fekalij, smeti in urejevanje 
smetišč, vzdrževanje 'čistoče v jav- 
nih straniščih, dezinsekcija in dera- 
tizacija ter predelava in prodaja 
predmetov, ki so potrebni za vzdr- 
ževanje čistoče; eksploatacija to- 
plovodnega kopališča, letno kopali- 
šče v mestnem parku, pralnica, trž- 
nica in sejmišče, shranjevalnica ko- 
les, javna tehtnica, kemična čistil- 
nica, priglašanje prekrškov odloka 
o vzdrževanju reda in čistoče na 
javnih cestah, ulicah in trgih. 

Vpiše se 
Gorišek Stanko, ki podpisuje • 

odsotnosti ravnatelja, v istem ob- 
segu, v odsotnosti računovodje pa 
sopodpisuje vse finančne listine 
Lah Zlata. 
/      MLO Celje, 17. julija 1953. 

Št. •-3924/3-53 4567 

Zadružni registei 

OkroSna lodUEa rugl&lajot 

Spremembe 
578. 

Besedilo: Kmetijska zađrnga • 
o. j., špitelič. 

Na občnem zboru zadruge 25. •. 
1953 so bila sprejeta nova pravila 
za nadaljnje delo. 

Zadruga obsega naselja: Skedenj, 
Tolsti vrh, Stare Slemene, Sojefc, 
Kamna gora. Upravni odbor iteje 
5 do 7 članov. Vsak član mora pla- 
čati delež, ki znaša 1000 dtó. Vsak 
zadružnik jamči za obveznosti za- 
druge z lOkratnim jamstvom en- 
kratnega deleža. 

Izbrišejo se Malis Tončka, Kloko- 
coynik Anton, GUčvert Fric in vpi- 
šejo novi člani upravnega odbora: 

Višnar Jože, učitelj, Stare Sleme- 
ne, Zorko Dušan, kmet, Tolsti vrh' 
46, Pukl Franc in Zidanšek Karel, 
posestnika, Stare Slemene. 

Celje. 4. julija 1953. 
Zadr VU 89/8       .    6600 

579. 
Besedilo: Kmetijska aaéruga z 

o. j., Lesiono. 
Na občnem zbora X. II. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. • 
Besedilo odslej: Kmetijska za- 

druga a ». j., Lestcnp. p. Puftanj, 
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Upravni odbor šteje 5 do 9 čla- 
nov. Vsak član plača delež 1000 din, 
družinski člani 50 din. Vsak zadruž- 
nik jamči za obveznosti zadruge z 
lOkratnim zneskom svojega enkrat- 
nega deleža. 

izbrišejo se Kovačič Jože, Maček 
Zvonko, Ravter Albin, Kovačič Jo- 
sip, Trstenjak Anton, Rebernik La- 
do in vpišejo novi člani upravnega 
odbora: 

Cepin Štefan, Lesično. predsed- 
nik, Kandorfer Anton, Pilštanj, 
tajnik, Žuraj Jakob, Klake, Leskov- 
šek Jakob, Log, kmetje; Kožuh 
Franc, lončar, Pilštanj, Kostanjšek 
Franc, kmečki sin, in Lesnika Ai>- 
ton, kmet, Drenik. 

Celje, 7.  julija 1953. 
Zadr VIII 17/6 6561 

' 580. 
Besedilo: Vinogradniška obdelo- 

valna zadruga »F. Marušič« v Ne- 
blem. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
7. III. 1953 se izbrišejo Domeniš 
Stanko, Mavric Viktor. Venika Jo- 
žef, Ambrožič Anton in Makorič 
Jožef, vpišejo pa novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

Domeniš Mirko, Slov rene 5, Med- 
vešček Ivo, Hrušcvlje 17, Simčič 
Ivan, šlovrenc 13, Makorič Jožef, 
Hlevnik 28. 

Gorica,  7.  julija  1953. 
Zadr VII/74-51 6608 

581. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. v črnem kalu. 
Na občnem zboru 8, III. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. Delež 
znaša 650 din, delež družinskega 
člana 100 din. Član odgovarja za 
obveznosti zadruge z lOkratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega deleža. 
Upravni odbor šteje 13 članov. 

[zbrišejo se Cah Benjamin, Ivan- 
čič Aleksander, Pavlic Bernard, Pe- 
čar .Marija. Pasarit Peter, vpišejo 
pa se novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Pavlic Peter, Rižana 2, Primožič 
Ivan, Črni kal 25, Ogrin Anton, Be- 
zovica 1, Majer Jože, Loka 24, Ko- 
čevar Viljem, Kastclec 12, Cepak 
Benedikt, Rozar 114, Ivančič Ana, 
Gabrovica 5, Kovačič Otilij, Riža- 
na 72, Juha Dora, Krnica 87, Sever 
Albert, Črni kal 8, Franca Ana, Dol 
5, Sever Emil, Dol 7, Barut Bruno, 
Gabrovica 43. 

Zadr VI/85-5 6787 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Kalu nad Kanalom. 
Izbrišejo • se Bizjak Ivan, Okro- 

glič Jožef, Kusman Jožef, Pirih An- 
ton, Humar Leopold in Leban Ra- 
fael, vpišejo pa novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

Hojak Stanko, Kal 216, Hvala 
Ludvik, Kal 154, Šuligoj Leopold, 
Kal 95, Vončina Rafael, Kal 1, Hu- 
mar Štefan, Kal'52, Gorjup Dominik, 
Kal 195. 

Zadr  VI/72-10 6776 
Gorica, 10. julija 1953. 

^82. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Golac. 
Na občnem zboru 8. III. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. Delež 
«iaša 500, delež družinskega člana 
100 din. Član odgovarja za obvez- 
nosti zadruge s hkratnim zneskom 
/pisanega enkratnega temeljnega 
oziroma družinskega deLeža Uprav- 
ni odbor šteje 5 članov. 

Izbrišejo se Juriševič Josip, Go- 
lac 800, Mršnik Jakob, Ivančič Ivan, 
Gojak Anton in Jurisevïï Josip, Go- 
lac lil, vpišejo pa novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Maglica Jože, Golac 98, Maglica 
Anton, Golac 85, Gerdevič Cecilija, 
C 'lac 89, Gojak Amalija, Golac 
94, Juriševič Anton, Golac 49. 

Zadr V/29-14 6788 

Besedilo: Kmetijske zadruga v 
Soči. 

Na občnem zboru 22. II. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej•. Kmetijska za- 
druga z o. j. v Soči. 

Delež znaša 1000, delež družin- 
skega člana 250 din. Član odgovar* 
ja za obveznosti zadruge z lOkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega de- 
leža. Upravni odbor sestavlja 7 do 
9 članov in predsednika. 

Izbrišejo se Komac Jože, Kavs 
Štefan, Domevšček Mirko in Krava- 
nja Andrej, vpišejo pa novi izvolje- 
ni člani  upravnega odbora: 

Hosnar Andrej, št. 144, Brelih 
Maks, št. 26, BTadaškija Ciril, št\ 31, 
Kravanja Ivan, št. 106, Domevšček 
Jožef, št. 42, vsi v So'či. 

Zadr ••/••-^• 6789 

Besedilo: Kmetijska zadruga, št. 
Peter na Krasu. 

Na obrnem zboru 4. III. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska za- 
druga z o. j., Pivka. 

Delež znaša 500, delež družinske- 
ga člana 150 din. Član odgovarja za 
obveznosti zadruge z lOkratnim 
zneskom vpisanega enkratnegu te- 
meljnega oziroma družinskega de- 
leža. Upravni odbor sestavlja 9 do 
13 članov. 

Izbrišejo se Sirca Stanko, Prelc 
Franc, Žele Janez Zoreč Jože, Zadel 
Valentin, Kanale Kristijan, Kovačič 
Anton in Frank Viktor, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora- 

Dekleva Anton, Petelinje, Posega 
Ivan, Pivka, Rebec Viktor, Radoho- 
va vas, Dekleva Ivan, Petelinje, Ko- 
vačič Jože, Radohova vas. Kristan 
Anton, Selce, Žele Ivan,. Hrastje, 
Dolgan Andrej, Kal, Smrdelj Alojz, 
Trnje, Smrdelj Franc, Trnje. Pcre- 
nič Milan, Selca, Požar Ivana, 
Pivka. 

Zadr  ITT/35-21 6782 
Gorica, 13. julija 1953. 

583. 
Besedilo: Kmetijska delovna za- 

druga v Dolnjem Cerovem. 
Na občnem zboru 10 II. 1951 je 

bil spremom jen 1. člen pravil. 
Besedilo odslej: Kmetijska delov- 

na zadruga »Enotnost« v Dolnjem 
Cerovem. 

Izbrišeta se Prinčii Mafalda in 
Peršolja Abel. vpišeta pa nova iz- 
voljena člana  upravnega odbora: 

Urbančič Jožef, Dol. Cerovo 22, 
Prinčič  Jožef,  Dol.  Cerovo  10. 

Zadr VIII/5-6 6914, 
Besedilo: Okrajna zadružna zve- 

za z o. j. v Sežani. 
Na občnem zboru 24. IV. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. 
Izbrišejo se Čeh Franc, Pahor Do- 

minik, vatovec Jože, žvokelj Groz- 
dan, Bubnič Jože, Majer Jože, Gu- 
šlin Zora in Peric Vladimir, vpišejo 
pa novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Pavlic Peter, Rižana 2, Brundula. 
Alojz, Krepijo 18, Mahnič Jože, 
udolina 1, Furlan Alojz, Tomačevi- 
ca 31, Simčič Albina, Sežana 253, 
Škerjanc Anica, Sežana 62, Može 
Anton, Senožeče 140, Savtič Zofija, 
Zabavlje 8, Abram Rado,' Lukovec 
8, Križman Anton, Podbeže 18. 

Zadr III/46-24 6909 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Ravnik. 
Na občnem zboru 15. III. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. Delež 
znaša 1000, družinski delež 200 din. 
Član odgovarja za obveznosti za- 
druge z lOkratnim zneskom vpisa- 
nega enkratnega temeljnega oziro- 
ma družinskega deleža. Upravni 
odbor sestavlja 7 do 11 članov. 

Izbrišejo se Petrič Alojz, Intihar 
Jože, Mohar Andrej. Zupančič Sta- 
ne in Zgonc Rafael, vpišejo pa novi 
Izvoljeni člani upravnega odbora: 

Zakrajšek Alojzij, Hiteno 4, Za- 
krajšek Alojzij, štorovo 3, Ponikvar 
Ivanr Lahovo 1, Zakrajšek Franc 
Kramplje 8, Gorjup Jože, Kramplje 
4, žnidaršič Janez, Mramorovo 5. 

Zadr VI/42-34 6911 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Sturem selu. 
Na občnem zboru 7 IV. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska za- 

druga z o. j. v Starem selu. 
Delež znaša 1000 din. Član od- 

govarja za obveznosti zadruge s 
5kratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega dežela. Upravni odbor šte- 
je 7 članov. 

Izbrišejo se Butelj Franc, Urban- 
čič Anton, Bcnko Alojz, Ručna 
Franc, Urbančič Franc, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Strgar Franc, št. 21, Stih Henrik, 
št. 47, Koren Stanko, št. 15, Uršič 
Janko, št. 27, Urši? Lenko, št. 8. vsi 
v Starem selu. 

Zadr VII/a-23 6905 
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Besedilo: Kmetijska zadruga v 
Vrtovinn. 

Izbrišejo se Čermelj Mirko, Cer- 
ulei j Marjan, Slamič Frančiška, 
Slamič Viktor, Černigoi Lenart in 
Šale j Jožef, vpišejo pa novi izvo- 
ljeni  Člani  upravnega  odbora: 

Lozar Stanko, žt. 7, Gulja Krist- 
jan, št. 65, Rebek Jožef, št. 57. Lozar 
Anton, št. 15, Logar Ivan, št. 97, Lo- 
zar Franc, št, 09, v v Vrtovinu. 

Zadr VI/78-10 6917 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j. v Tolminu. 

Na občnem zboru 26. IV. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila. Dolež 
znaša 500Ò din. Članice odgovarjajo 
za obveznosti zveze z lOkratnim 
zneskom vpisanega deleža. Upravni 
odbor sestavlja 7 do 15 članov. 

Izbrišejo se Hvala Venceslav, Cen- 
cio Mihael, Lapajne Štefan, Bizjak 
Stanko in Pagon Viktor, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Kosmač Feliks, Idrija 12, Kosmač 
Franc, Ledine 8, Lipušček Peter, 
Dol. Trebuše 17. Jug Franc, Vrs- 
no 3. 

Zadr. IV/6-35 6906 
Gorica, 15.  julija 1953. 

584. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. v črničah. 
Na občnem zboru 22. •. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. Delež 
??nJ? 150, delež družinskega člana 
!5 din. član odgovarja za obvezno- 
sti zadruge z lOkratnim zneskom 
vpisanega enkratnega deleža. 
Uprav odbor sestavlja 5 do 11 čla- 
nov. 

Izbrišejo se Bovcon Zoro, Slamu 
Leopold, Mavric Anton, Volčič Mir., 
in Ušaj Mirko, vpišejo pa novi iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 
Lojk Bruno, črniče 75, Bovcon An- 
ton, Črniče 112, Podgornik Rudolf, 
Črniče 7, Batagelj Oskar, Gojače 1, 
Slamič Marica, Črniče 58 Robek 
Stanko, Malovče 82, Badalič Leo- 
pold, Ravne 18. 

Zadr  VI/15-8 6785 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Grgarju. 
Izbrišejo se Črne Jožef, Bastijan- 

Čič Štefan, Bitežnik Anton in 'Bi- 
težnik Štefan, vpišejo pa novi izvo- 
ljeni  člani  upravnega  odbora: 

Milost Izidor, Grgar 96, črne Jo- 
žef, Grgar 167, Zimic Alojz, Grgar 
10Š, Jevšček  Slavko, Bitež 23. 

Zadr VI/84118 6918 
Gorica, 16. julija  1953. 

585. 
Besedilo: Kmeti jka obdelovalna 

zadruga »Istok« \ Lokavcu. 
Izbrišejo se žigon Anton, špaca- 

pan Marica, Vidmar Stanko in Ži- 
gon Slavko, vpišejo pa novi izvolje- 
ni 'člani upravnega odbora: 

Čcrnigoj  Bogomil, št. 96,  Vidmar 
Peter, št.  39, Žigon  Slavko, št.  82. 
Slokar Adolf, št. 40, vsi v Lokavcu 

Gorica, 17.   julija  1933. 
Zadr Vil/118 14 6916 

586. , 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Lokavec. 
Izbrišejo se Bolko Julijan, Nemec 

Anton, špacapan Marica, Ličen Leo- 
pold, Čermelj Franc, Slokar Domi- 
nik in Blaško Rihard, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Žigon Anton, št. 82, Černigoj Bo- 
gomil, št. 06, Slokar Kristjan, št. 53. 
Coha Martin, št. 35, Černigoj Ivan, 
št. 74, Loredan Marija. It. 87, vsi v 
Lokavcu. 

Gorica, 18. julija 1953. 
Zadr VI/36-11 6915 

587. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

št. Vidu pri Stični. 
Izbrišejo se Kastelic Franc, Rus 

Franc, Bavdeš Viktor, Grden Miha, 
Urbas Anton in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Jevnikar Lovro, upokojenec, Št. 
Vid 36, Line Andrej, št. Vid 41, Ne- 
red Slavko, št. Vid 22, Anžlovar 
Franc, Petrlšnja vas 3, Sever Slav- 
ko, Rtiža vas 12, Trontelj Jože, Vrh- 
polje 2, kmetje. 

Ljubljana,  23.  aprila   1953. 
Zadr V 188/6 5708 

588. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim   jamstvom,   Golo-škrilje. 
Izbrišejo se Peček Srečko, Mavec 

Anton, Lenič Anton, Golob Anton 
in vpišejo novi člani upravnega od- 
bora:   . 

Golob Janez, delavec. Golo 22, 
Dolščak Janez, Golo 1, Konilo Ja- 
kob, škrilje 47. Krnc Janez, Suša 7, 
kmetje. 

Ljubljana, 29. maja 1953. 
Zadr VI 11/5 5589 

589. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Zg. Lusa-Sv. 
Lenart. 

Na zboru 2. II. 1953 so bila spre- 
jeta nova pravila, po katerih zadru- 
ga deluje. Upravni odbor sestavlja 
3 do 11 članov. 

Izbrišejo se Potočnik Matevž, Tu- 
šck Matevž, Mesec Janez, Gartner 
Antor-, Gartner Milan in vpiiejo 
novi člani upravnega odbora: 

Habjan Janko, kmet, Sv. Lenart 
10, Rant Janez, kmet, Sv. Lenart 15, 
Debeljak Matevž, kmečki delavec, 
Jarčje brdo 5, Jeraša Jože, kmet, 
Sv. Lenart 7, Pintar Franc, kmet, 
Sv. Lenart 25. 

Ljubljana, 16. junija 1953. 
Zajr VI 56/6 6987 

590.. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Smledniku. 
Na zboru 8. II. 1953 so bila spre- 

jeta nova pravila, po katerih zadru- 
ga deluje. Osnovni delež je 100 din. 
Člani do 1 ha zemlje plačajo en de- 
lež, od 1 do 3 ha zemlje dva dele- 
ža, od 3 do 5 ha tri, od 5 do 8 ha 
stiri, od 8 ha dalje pet osnovnih de- 
ležev. Vsak' član jamči za obvezno, 
sti   zadruge  z  lOkratnim   zneskom 

svojih   obveznih   deležev.    Upravni 
odbor sestavlja 5 do 11 članov. 

Izbrišejo se Jenko Andrej, Fujan 
Janez, Lavri'5 Jože, Jeraj Mirko in 
vpišejo novi člani upravnega od- 
bora. 

Konjar Franc, Smlednik 46, Gan- 
tar Mirko, Valburga 36. Hočevar 
Franc, Valburga 11, Jenko Andrej, 
Zapoge 23, Jenko Janez, Hraše 20, 
kmetje. 

Ljubljana, 19. junija 1953. 
Zadr VI 44/7 6143 

591. 
Besedilo: Tekstilna zadruga v 

Otočah, zadruga z omejenim jam- 
stvom. 

Izbrišeta se Rojina Ciril, Pavlic 
Jože in vpišejo novi člani upravne- 
ga odbora: 

Bajd Karel, knjigovodja. Kranj, 
Savski   breg   16,    Gorjanc   Stanko, 
Çontograf, Kranj, Zlato polje 24, 

bplak Stanko, uslužbenec, Kranj, 
Klane 65, Justin Tončka, tkalka, 
Otoče 21. 

Ljubljana, 2. julija 1953. 
Zadr II 124/16 6805 

592. 
Besedilo: »Živila«, obrtna nabav- 

na prodajna zadruga živilskih strok 
z omejenim jamstvom v Ljubljani. 

Izbrišejo se Oražem Ivana, dr. 
Faganel ••••1 Kircher Ivan in 
vpišeta nova člana upravnega od- 
bora: 

Rotar Janez, zadružnik Jezica 32, 
Kunčič Silva, obrtnica. Trubarje- 
va 45. 

Zadr VI 77/5 6809 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Zalem logu. 
Na zboru 1. II. 1953 so bila spre- 

jeta nova pravila za nadaljnje de- 
lo zadruge. Osnovni delež je 500 di- 
narjev, člani do 5 ha zemlje plača- 
jo en, člani z nad 5 ha zemlje dva 
osnovna deleža. Vsak zadružnik 
jamči za obveznosti zadruge z de- 
setkratnim zneskom svojih obveznih 
deležev. Upravni odbor sestavlja 3 
do 11 članov. 

Izbrišejo se Čeferin Franc, Da*» 
link Nikolaj, Gaser Janez, Medile» 
vec Janez in pooblaščenec Košmelj 
Mitja ter vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Rant Anton, kmet, Durfa. 55, Ga» 
ser Anton, voznik, Ravne' 4, Zgaga 
Karel, šofer, Zali log 14, Zupane 
Anton, kmet. Zali log 28. 

Zadr VI 201/9 6815 
Besedilo: Kmetijska zadruga • 

Zalogu. 
Besedilo odslej: Kmetijska za- 

druga z omejenim jamstvom v Za» 
logu, p. Komenda. 

Temeljni delež je 250 din. Člani 
do 1 ha zemlje plačajo en, 'člani do 
4 ha dva, člani do 7 ha zemlje tri, 
člani nad 7 ha zemjje štiri temelj- 
ne deleže. Družinski člani plačajo 
en osnovni delež. Vsak zadružnik 
jamči za obveznosti zadruge z' lO- 
kratnim zneskom svojih obveznih 
deležev. Upravni odbor sestavlj» 
3 do 11 članov, 
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Izbrišejo se Grinta! Janez, Naglic 
Alojz, Fajfar Ivan, Kvas Jože, Kne 
Janez in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Bolka Boris, mesar. Zalog 28, Sod- 
nik Avgust, klepar. Zalog, Bohinc 
Peter, Zalog 47, Knafelj Jože, La- 
hovče 48, Lončar Franc, Zalog 21, 
kmetje. 

Zadr VI 179/4 6816 
Ljubljana, 3. julija 1953. 

593. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Pišece. 
Na občnem zboru 25. III. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila, po ka- 
terih zadruga odslej deluje. Članski 
delež znaša 10OO din. Vsak član 
jamči za obveznosti zadruge z 10- 
kratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega deleža. 

Izbrišejo se Videnič Ivan, Ogorevc 
Ivan, Kene Franc, Pšeničnik Franc 
in vpišejo novi izvoljeni 'ilani 
Upravnega odbora: 

Ogorevc Jože, Podgorje 77, Zev- 
nik Jože, Pavlova vas 75, Podgor- 
šek Martin, Podgorje 22, Preskar 
Jože, Pavlova vas 20, Pikelc Karel, 
Pavlora vas 27, Ogorevc Jože, Pi- 
šece 4, Variée Mihael, Podgorje 53, 
kmetje. Upravni odbor sestavlja 11 
članov. . 

Za zadrugo so upravičeni podpi- 
sovati: 

Videnič Ivan, Podgoršek Edo in 
PSeničnik  Franc. 

Na skupščini 3. V. 1953 se je Vi- 
nogradniška delovna zadruga »Ple- 
teršnik« v Pišecah pri Brežicah spo- 
jila s to zadrugo. 

Novo mesto, 25. julija 1953. 
Zadr HI 61/5 6995a 

594. 
Besedilo: Kmetijska zadruga, Na- 

zarje. 
Vse besedilo, ki je bilo pod tem 

naslovom objavljeno v spremembi 
registracije pod zap. št, 402 v Urad- 
nem listu LRS, št. 20 z dne 25. "VI. 
1933, ne spada k tej zadrugi, temveč 
se pravilno besedilo zadruge glasi: 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Kokarje. 

Celje, 10.  julija 1953. 
Zadr VII 123/15        k 4547 

Izbrisi 
595. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Zagorje. 

Zaradi prenehanja poslovanja in 
združitve s Kmetijsko zadrugo Le- 
sično. 

Celje, 7. julija 1953. 
Zadr VII 101/3 6565 

596. 
Besedilo: Obrtna nabavno-prodaj- 

na zadruga z o. j., Ptuj. 
Zaradi prenehanja poslovanja. 

Maribor, 1.  julija 1953. 
Zadr IV 47 6534 

597. 
Besedilo:_  Kmetijska delovna za- 

druga, Jurjevica. 
Zaradi spojitve z drugo zadrugo. 

Novo mesto, 24. julija 1953. 
Zadr III 92/6 6996 

598. 
Besedilo:   Vinogradniška delovna 

zadruga »Pleteršnik« v Pišecah. 
Zaradi združitve s Kmetijsko za- 

drugo z o. j. v Pišecah. 
Novo mesto, 26. julija 1953. 

Zadr III 61/5 6995a 

Trgovinski register 

599. 
Vpisi 

Besedilo: Gostilna Triglav  (Col). 
Imetnik: Tratnik  Albina, Col 13. 
Obratni predmet: Izvrševanje go- 

stilničarske obrti. 
Gorica, 1. julija  1953. 

Zt 16/53-2 6771 
600. 

Besedilo: »Gostilna »Pri studencu« 
(Skrllje). 

Tmetnik:  Kravos  Zvonko,  Skril je 
št. 91. 

Obratni predmet: Izvrševanje go- 
stilničarske obrti. 

Gorica, 17.  julija 1953. 
Zt 17/53-2 6772 

ne   pravice,   služnostne,   prevžitki 
itd.). 
••••••• sodišče v Murski Soboti 

dne 25. julija 1953. 

Amortizacije 
Uvede •• postopanj« ta amortizacijo 
vrednotnlc, katerih Imetniki le pozivajo, 
aaj v osnem roka ptiglaaijo toaliču tvoj« 
pravice, «leer te bodo vrednotnlce Izreki« 

sa neveljavne, 
I R 41852 725 

Krajne Srečko, posestnik, Podigrac 
23, p. Zg. Kungota, prosi za amor- 
tizacijo zavarovalne police bivše 
Vzajemne zavarovalnice v Ljublja- 
ni z dne 24. I. 1939, it 16663, za za- 
varovano vsoto 50.000 in 5000 din, 
ter zavarovaÜne police Jadranske 
zavarovalne družbe v Trstu, ravna- 
teljstvo v Zagrebu, z dne 28. V. 
1938, št. 377445, za zavarovano vso- 
to 150.000 din. Priglasitveni rok: 
dva meseca po tej objavi. 

Okrajno sodišče Maribor II 
dne 24. januarja 1953. 

Razglasi sodišč 

Rž 19/53-217 6997 
OKL'C 

o razgrnitvi podatkov dosedanjih 
poizvedb zaradi morebitnih ugovo- 
rov zoper te podatke v postopku 
zaradi osnavljanja nove zemljiške 
knjige za k. o, Bukovnica v sod- 
nem okraju Murska Sobota. 

Od t. 15. avgusta 1953 bodo pri 
okrajnem sodišču v Murski Soboti, 
v sobi št 7 razgrnjeni vsakomur v 
pogled po dosedanjih poizvedbah 
ustrezajoče popravljeni posestni li- 
sti, seznami parcel in lastnikov, 
zemljiškoknjižna mapa in zapisniki 
o dosedanjih poizvedbah zaradi os- 
novanja nove zemljiške knjige za 
k. o.-Bukovnica. 

Ob zgoraj navedenem času in po- 
leg tega še 15. VIII. 1953 se »mejo 
vlagati ugovori zoper pravilnost ali 
popolnost posestnih listov, in to pis- 
meno ali ustno na zapisnik prt 
okrajnem sodišču v Murski Soboti, 
v sobi št. 7 ter 15. VIII. 1953 pri 
sodnem odposlancu, ki bo ta dan po- 
sloval v Bukovnici 38. 

Če bodo podani taki ugovori, se 
bodo 15. XIII. 1953 o njih uvedle 
nadaljnje poizvedbe, h katerim naj 
brez posebnega vabila pridejo tega 
dne ob 8. uri osebe, ki so vložile 
ugovore. 

Ves 'čas razgrnitve in v nadalj- 
njih poizvedbah se smejo priglasiti 
tudi  obremenilne pravice  (zastav- 

Razne objave 

št. 568/55 7287 
Razpis 

Univerza v LJubljani razpisuje 
mesto docenta za politično ekono- 
mijo na pravni fakulteti. Rok za 
priglasitev je 30 dni od dneva te 
objave. 

Rektorat  univerze v Ljubljani 
Št. 459/53 7107 

Razglas 
Poljanšek Stane je z dnem 1. av- 

gusta 1953 vpisan v Odvetniško 
zbornico v Ljubljani kot odvetnik i 
sedežem svoje pisarne v Kočevju. 
Izvršilni odbor Odvetniške zbornice 

v Ljubljani 

Poziv upnikom in dolžnikom 
naj   *   •••••   roko   priglasijo   terjatve 
oziroma   poravnajo  svoje  obvernortl  do 
oođjetu    «    likvidaciji.   ttceT   ••   bodo 

dolgovi todno IsterJalL 
Št. 179/53 6497 

Po sklepu delavskega sveta To- 
varne optičnih in steklopihaških iz- 
delkov, Ljubljana z dne 23. VI. 1953 
re prešla Industrijska šola za ste- 
klopihaštvo in optiko v likvidacijo. 
Priglasitv ni rok: 30 dni po tej ob- 
javi. Likvidatorji 
Št. 525/53 6839 

Obrtna nabavno prodajna zadru- 
ga y Radovljici je prešla v likvi- 
dacijo. Priglasitveni rok: 14 dni po 
tej objavi. Likvidatorji 
Št. K-76 5788 

Kmetijska zadruga z o. j., Flkšin- 
d, obČ. LO Rogasovci, Murska So- 
bota, poziva vse upnike in dolžnike 
bivše Kmetijske obdelovalne zadru- 
ge >Miško Kranjec«, Fikšinci, da 
ji v roku treh mesecev priglasijo 
vse terjatve in obveznosti. 

Kmetijska   7-iViitr/i   z o. j., 
Fikšinci, p. Rogasovci 
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Oklic dedičem 
naj » danem robu priglasijo sodUCn 
tvoje dedne pravice al) Imenujejo po- 
••••••••, ker Jib bo sicer pri zapo- 
Kinski razpravi zastopal skrbnik, nespre- 
Jet) deleil pa bodo izročeni drŽavi od* 
roma Jih bo sa dediče, ki io znani, a 
neznanega   blvalUCa,   branil   skrbstveni 

areas. 
O 288/53-6 6496 

Prevodnik Franc, kovač Iz Bistri- 
ce 10, je umrl 31. IV. 1953 brez spo- 
ročila poslednje volje. Njegov sin 
Prevodnik Maks se pogreša. Prigla- 
sit- .ni rok: Sc.it mesecev od te ob- 
jave. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne  1. maja 1953. 

(zgubljene .listine 
prek lic u Jejo 

Andolšek Marta, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. štev. 71257/51, 
»er. Številka P-0093567. Izdano v 
Ljubljani. 7052 

Arhar Tončka, Ljubljana, Šentvid, 
osebno izkaznico, reg. št. 18740/50, 
?er. Številka F-0041050, Izdano v 
LJTibljani. 7300 

Auš Gizela, Maribor, Gregorčiče- 
va 12, osebno lzkarnico, reg. števil- 
ka 5770, ser. št. 0010499, izdano v 
Mariboru. 7030 

Baje Elza, Maribor, Partizanska 
48, osebno izkaznico, reg. št. 38041, 
»er. številka 0036853, izdano v Ma- 

Vru> 7046 
Banfi Viktor, Veačica 42, M. SO- 

SA,   i?^110 izkaznico, reg. št 6057, 
Llli-0^7767- 6759 

Ä, X2kaznic0 ser« 8tevS 
.Bauman Slavko, RaČe 89 pri Ma. 
rb0»U- ?,1•'«•¥1•• 2a motorno ko- 
&• ^5' izda-  - Marl- 

Belšak Franc  Zagorci 30, p. Jur- 
k»nC'c»^ebn0 ^^00' "g. števil- 

B12339i s.?r- št- 0255641. 6790 
Beranič Marija, Slov. Gradec, Le- 

š??«/11, *osebnt> izkaznico, reg. štev. 
<«i^4, člansko izkaznico Društva 
upokojencev, št. 41608, izdano v 
»rov. Gradcu, in  izkaznico za  zni- 
2ii2LToäEnJ0 P° železnici, številka 
627725. 6711 

Berger Marija, Celje, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 0594647. 7020 

Berkopec Ivan, Straža pri Novem 
mestu, sindikalno izkaznico, izdano 
od sindikalne podružnice št. 38 v 
Ljubljani. 7122 

Bernard Jožefa, Sora Št. 46, p. 
Medvode, osebno izkaznico, reg. Št. 
34024, ser. št. 0214934, izdano od 
OLO Ljubljana okolica. 7123 

Bezlaj Vinko, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 91102/51, ser. št. 
F-0113412, izdano v Ljubljani.    7053 

Bohanovič Zahdija, roj. v Pečl- 
gradu, BiH, 30. I. 1935, zdaj gradbi- 
šče Ljubno, p, Ponart, osebno izkaz- 
nico, -^g. številka 5959, ser. šteVkn 
039•.. b580 

Božič Angela, Ljubljana, Moste, 
osebno izkaznico, reg. sì. 2447, izda- 
no v Novem mestu, in režijsko kar- 
to ECŽ, izdano v Ljubljani.        7054 

Božnik Marija, Maribor, Jadran- 
ska 21, osebno izkaznico reg. štev. 
32858, ser. št. 0028788. izdano v Ma- 
riboru, in sindikalno knjižico štev. 
16139, izdano od >Marlborske ti- 
skarne«. 7051 

Bračko Vojka, Sp. Hoče 20 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
9036, ser. št. 0580321, izdano od OLO 
Maribor okolica. 7029 

Brate Marta roj. Majhen, Ljub- 
ljana, Pavšičeva 40, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 70901/51, ser. številka 
F-0093211, in člansko sindikalno iz- 
kaznico, izdano v Ljubljani.       7055 

Bricelj Janez, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 102716/53, ser. št. 
F-0477026, Izdano v Ljubljani.    7070 

Cerkvenik Franc, upravnik pošte 
Poljčane, osebno Izkaznico, reg. št. 
B-972746 ser. številka F-0228041, iz- 
dano v Ljutomeru. 7058 

Črnčec Alojz, Rošpoh pri Maribo- 
ru, osebno izkaznico, reg.. številka 
23714, ser. številka 0030132. izdano 
v Mariboru. 7043 

Ćrnlč Bogomila, Purga 8 pri Ad- 
lešičih, osebno izkaznico, reg. štev. 
14768, ser. št. 0498078. 6712 

Čušin Dominik, Podbela 46, p. 
Breginj, osebno izkaznico, reg. Št. 
4806, ser. številka G-0257516, izdano 
v Tolminu. 7079 

Dahs Frida por. Cakič, Maribor, 
Ob jarku 4, osebno Izkaznico, reg. 
št. 45142, ser. št. 0040960, izdano v 
Mariboru. 7025 

Didlč Franc, Idrija, osebno izkaz- 
nico, reg. številka 5894, ser. Številka 
0555604. 7002 

Dobovšek Ladislav, Llmbuš 166 
pri Mariboru, osebno izzkaznico, 
reg. št. 14893, ser. št. 0576948, izda- 
no od OLO Maribor okolica.     7027 

Drole Lucija, Stična 7, osebno 
Izkaznico reg. številka 0022934, iz- 
dano v Mariboru. 17124 

Drozg Ludvik, Maribor, Tržaška 
110, osebno Izkaznico, reg. številka 
27471, ser številka 0034173, izdano v 
Mariboru. 7034 

Dugar Štefan, Maribor, Tezno, 
Štrekljeva 24, osebno izkaznico, reg. 
št. 32621, ser. št. 0024551, izdano v 
Mariboru. 7047 

Dvoršak Anton, Trčova 60 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. štev. 
39772, ser. št. 0843982, izdano v Ma- 
riboru. 7028 

Erjavec Franc, Cirkulane 4, Ptuj, 
knjižico o predvojaški vzgoji, šte- 
vilka 78. 6731 

Fabjan Mirko, Zg. Hlapje 20, Ja- 
kobski dol, osebno izkaznico, reg. 
štev. 30612, ser. štev. 0191045. izdano 
od OLO Maribor okolica. 7032 

Furlanlvan, Podraga 84. p. Pod- 
nanos, osebno izkaznico, reg. štev. 
25912, ser. št. 0310740. 6714 

Gabcršiik Marija, Ljubljana, Hre- 
nova 17, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 846S0/52, ser. št. F-0106990, iz- 
dano v Ljubljani, 7150 

Gropajc Edvard, Mihele 1, p. Ko- 
zina, osebno izkaznico, reg. številka 
17540, ser. št. 218250. 6821 

Gačnik Slavka, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 75040/51, ser. št. 
F-0097351, izdano v Ljubljani.    7101 

Gabor Jože, Ljubljana. Celovška 
22, osebno izkaznico, reg. številka 
22806, ser. št. 0247116, Izdano v Vel. 
Polaoi,  Prekmurje. 7125 

Godec Anton, Krčevina 24, p. Gra- 
jena, osebno izkaznico, reg, številka 
15756, ser. št. 0277338. 7010 

Gozdno gospodarstvo Bled, pro- 
metno dovoljenje za tovorni avto 
»Škodac 2.5 tone, evid. št. S-3059, 
mot. št. 21485689, št. šasije S 9511/50, 
izdano v Radovljici. 7102 

Grandi Franc, Krčevina 94 pri 
Ptuju, osebno izkaznico, reg. štev. 
31035, ser. št. 0256745. 6584 

Hafner Marianca, Ljubljana, Ve- 
selova 17, osebno izkaznico reg. št. 
34042, izdano v Ljubljani. 7103 

Hlebec Franc, Novo mesto, oseb- 
no Izkaznico ser. št. 510733.       7109 

Horvat Marjeta, Maribor, Gorke- 
ga 11, osebno izkaznico, reg. štev« 
45958, ser. štev. 0049240, izdano T, 
Mariboru. 7033 

Hrovat Albin, Gorenja Sava 95, 
Kranj, osebno izkaznico št. 0186554, 
šofersko knjižico, reg. št. 10244, evld. 
tablico motornega kolesa, št. S-2642 
in amatersko vozniško dovoljenje, 
vse izdano v Kranju. 7090 

Jakončič Afra, Kozana 161. p. Do- 
brovo v Brdih, osebno izkaznico, 
reg. št. 3199, ser. št. 0296020.      7110 

Janže Ivan, Črna 126, p. Črna pri 
Prevaljah, osebno izkaznico, reg. št. 
275,  ser. št. 0264985. 6822 

Janžovnik Anton, Mozirje 106, 
osebno izkaznico, ser. številka 
0639854. 7022 

Janžovnik Terezija, Mozirje 106, 
osebno izkaznico ser. številka 
0688028. 7021 

Jelenec Anton, Janžev vrh 47, p. 
Lehen, osebno Izkaznico, reg. štev. 
31669, ser. številke 0570234, izdano 
v Mariboru. 7024 

Jeromen Viktor, Mala vas, Jezica, 
osebno izkaznico, reg. št. 13985/51, 
ser. številka F-0035595, izdano v 
Ljubljani. 7003 

Juvan Justina, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. številka 3469, Iz- 
dano v Grosupljem. 7004 

Kavčič Frančiška por. Hodnik, 
Hlevni vrh 1, p. Rovte, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 15635, ser. številka 
0135377, Izdano od OLO Ljublja- 
na okolica. 7091 

Klenovšek Emil, Trbovlje, Zasav- 
ska cesta 11, osebno izkaznico, reg. 
št. 7588, ser. št. F-07200898.        6977 

Konjedič Hilda, Kranj, Smarjet- 
na gora 1, osebno Izkaznico, reg. št. 
7971; ser. številka 0184281, Izdano • 
Kranju. 7071 

Koprivec Matilda, Liubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 37691/51, ser. št. 
F-0060001, izdano v Ljubljani.    7092 

Korenjak Stanko, Poljane 21. 
p. Rečica ob Savinji, osebno izk*z- 
nico reg. številka 16019, ser. števil'.a 
F-0439330. 6562 
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Kos Jožef, Hrušovlje 12, p. Dobro- 
vo v Brdih, osebno izkaznico, reg. 
st.  1360, ser. št. •290773. 6979 

Kragelnik Herman, Prevalje 80, 
osebno izkaznico, ser štev. 0270034, 
izdano v Slov. Gradcu. 6433 

Kranjc Anton, Voinpah, Vurberg 
pri Ptuju, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 13406, ser. številka 0254720, 
izdano v Ptuju. 7037 

Kunšek Pavel, Senovo, barake, 
osebno izkaznico, re št. 9253, izda- 
št. 0392485. 7000 

Lap Anton, Kranj, Primskovo 185, 
osebno izkaznico, reg. št. 9253, izda- 
no v Kranju. 7005 

Lazar Štefan, Kolovrat 32, p. Iz- 
lake, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 19145, ser. št. F- 0732455 in oseb- 
no izkaznico na ime Lazar Marija 
roj. Pavšek, stan. istotam. reg. štev. 
19146, ser. št. F-07322456, izdano v 
Trbovljah. 6843 

Lehrbaumer Janez, Grajenščak 
72, p. Grajena, osebno izkaznico, 
reg. številka 32082, ser. številka 
F-0275792. 6583 

Likar Andrej, Čabrače 5, p. Gor. 
vas, Kranj, osebno izkaznico, reg. 
št   0207299. ser. št. 28189. 6719 

LončaTič Anton, Brdo 25, Planina 
pri Sevnici, izplačilno knjižico za 
invalidnino, številka 067189 In šte- 
vilka  112873/st. 6980 

Mam Roman, Ljubljana, osebno 
izkaznico reg. št. 38094/51, ser. št. 
F-0060404 izdano v Ljubljani.    7093 

Medved Franc, Ljubljana, Zarnl- 
kova 4, osebno izkaznico, reg. štev. 
87013/51, ser. št. F-0110223, šofersko 
knjižico št. 3385 In oficirsko voja- 
ško knjižico za rezerne oficirje, ser. 
PU/0001-•• 90155. 7104 

Mrzlikar Viktorija, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 45936/51, 
ser. Št. F-0068246, izdano v Ljub- 
ljani. .7072 

Murgelj Anton, Skemljevec 1, p. 
Suhor, osebno izkaznico, reg. štev. 
16S8, ser. št. 048998. 6733 

Murovec DragOj Vrhnika, švabi- 
čeva 17, osebno izkaznico, reg. št. 
38507, ser. St. 0146517, in sindikalno 
knjižico, izdano na Vrhniki.      7126 

Nadižar Antonija, Kranj, Huje 
83, osebno izkaznico, reg. štev. 6115, 
ser. številka 082325, lzç&no v Kra- 
nju. 7073 

Nemec Martin, Bilje 121, p. Ren- 
če, osebno izkaznico, reg. št. 20332, 
ser. št. 0289044. 6925 

Novak Jožefa, Pekel 51 pri Mari- 
boru, osebno izkaznico., reg. Števil- 
ka. 30950, ser. št. 0033098, izdano v 
Mariboru. 7049 

Ojstriž Oton, Ljubljana, Rožna 
'dolina, C. II. št. 27, osebno izkazni- 
co, reg. št. 62691/51, ser. številka 
F-O0S5O01. izdano v Ljubljani.    7127 

Osojnik Terezija, Ludranski • vrh 
23, Črna, osebno izkaznico, reg. št. 
764. ser. št. 02655474. 6792 

Ovniček Franc, Vel. Orehek 9, 
osebno izkaznico ser. številka 
032«9h. 7108 

Peče Maksimilijan, Maribor, Po- 
brežje, Ahacljeva 23, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 53386, ser. št. 0054337, 
i • -lano v  Maribo 740 

Peklaj Alojz, Setnica 14, p. Pol- 
hov Gradec, osebno izkaznico, reg. 
št. 22455, ser. št. F-0126765, izdano 
od OLO Ljubljana okolica.       7094 

Petrič Mario, Ljubljana, Krekov 
trg, osebno izkaznico, reg. številka 
1351/50, ser. štev. F-0023661, izdano 
v Ljubljani. 7074 

Pipan Nada, Ljubljana, Polje 61, 
osebno izkaznico reg. številka 79684, 
izdano v Mariboru. 7040 

Planteau Matilda, Maribor, Stu- 
denci, Korenčeva 5, preklic o izgub- 
ljeni osebni izkaznici, reg. številka 
13520, ser. št. 20204, izdani v Mari- 
'"•lu, obj. v Uradnem listu LRS. ker 
se je našla. 7035 

Plavčak Antonija, Maribor, Po- 
brežje, Kosovelova 4, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 14898, ser. št. •006807, 
Izdano v Mariboru. 7045 

Pleteršek Anica, Maribor, Rad- 
vanjska 91, osebno izkaznico, reg. 
štev. 20562, ser. štev. 0024908, izdano 
v Mariboru. 7048 

Podjed Ljudmila, Jezersko, Kranj, 
osebno izkaznico, reg. št. 4675, ser. 
št. 0139385, izdano od OLO Kranj 
okolica. 7075 

Podoreški Ivan, Ljubljana, Trnov- 
ski pristan 12, osebno izkaznico, 
reg. štev. 20334/51 izdano v Ko- 
privnici. 7105 

Požeg Janez, Poklek 57, p. Bian- 
ca, osebno izkaznico, reg. št. 48988, 
ser. št. 0393298.    - 7120 

Preželj inž. Jakob, Novo mesto, 
osebno izkaznico, reg. št. 10215/51, iz- 
dano v Ljubljani. 7246 

Prigl Ivanka, Maribor, Studenci, 
Padežnikova 1, osebno izkaznico, 
reg. št. 28497, ser. št. 0040189, izda- 
no v Mariboru. 7039 

Puntar Anton, Zalesina, Gorski ko- 
tar, osebno izkaznico, reg. številka 
35577/51. izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 7076 

Rakušček Zofija, Ljubljana, Belu- 
škova 28, osebno izkaznico, reg. št. 
7335851, ser. št. F-0095668, Izdano v 
Ljubljani. 7006 

Ravnikar Valentin, Kromberg 34, 
osebno izkaznico, reg. št. 43310, ser. 
št. 0307558. 7087 

Raztresen Anastazija, Hlevni vrh 
2, p. Rovte, osebno izkaznico, reg. 
St. 43689, ser. št. 0151699, izdano od 
OLO Ljubljana okolica. 7095 

Robavz Majda, Ljubljana, Mirje 
27, osebno izkaznico, ser. številka 
F-0022663, izdano v Ljubljani.    7077 

Robavz Vinko, Loke pri Zagorju 
ob Savi, evid. tablico za motorno 
kolo št. S-703. 7078 

Simčič Anton, Hum 42, p. Kojsko, 
osebno izkaznico, reg. št 5136, ser. 
št. 301974. ; 4017 

Skočir Mirko, Nova cerkev 5, šo- 
fersko knjižico št. 1842. 7023 

Slapšak Bogomila, Ljubljana, 
osebno izkaznico reg. štev. 1995 in 
sindikalno knjižico, izdano v Kra- 
nju. 7007 

Sukič Albin, Radovci 68, pi Grad, 
Prekmurje, osebno izkaznico, reg. 
ît. 27453   ser. št. 0109163. 7088 

šavli Valentin. »Standard«, Tol- 
min, osebno izkaznico, reg. številka 
16138, ser. št. 0394448.       - 6436 

Šega Ana, Zg. Ložnica pri Slov. 
Bistrici, osebno izkaznico, reg. štev. 
28351, ser. štev. 078320, izdano v 
Poljčanah. 7042 

šerbelj Marija roj. Godec, Ljub- 
ljana, Kneza Koclja 49, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 64644/51, ser. štev. 
F-0086954, izdano v Ljubljani.    7096 

Šiftar Antonija, Maribor, Tezno. 
Taborišče »Dom« [, osebno izkazni- 
co, reg. št. 45737, ser. št. 0047925, iz- 
dano v Mariboru. 7050 

Šinigoj Dušan, Zali hrib. Vodni- 
kova 19, osebno izkaznico, reg. št. 
22540, ser. št. 0302557. 6847 

štravs Jože, Mačji vrh 3, p, Dvor 
pri Žužemberku, osebno izkaznico 
ser. št. 0316964. 7129 

Štumberger Ivan, Maribor, Kaju- 
hova 17, osebno izkaznico, reg. št. 
37637, ser. št. 0037549, izdano v Ma- 
riboru. _ 7031 

Tomec Ana," Ljubljana, Podturn 
3, osebno izkaznico, reg. številka 
68744/51, ser. št. F-0Ü91054, izdano 
v Ljubljani. _ 7106 

Tovarna lakov, Domžale, izgub- 
ljeno štampiljko štirioglate oblike, 
izmera črk oziroma teksta je 
56 X 4 mm. Naslov štampiljke je: 
Tovarna lakov Domžale, 6848 

Urbanček Franc,. Velesovj 11, p. 
Cerklje pri Kranju, osebno izkaz- 
nico, reg. številka 13409, izdano v 
Kranju. 6793 

Vajksl Ivan, Brezje, Za Peklom 
9 pri Mariboru, preklic o izgublje- 
ni osebni izkaznici, reg. štev. 45556, 
sor. št. 0037643, izdani v Mariboru, 
objavljen v Uradnem listu LRS, 
ker se je našla. 7036 

Verboten Bernard, Sp. Dolič 105, 
p. Mislinja, osebno izkaznico reg. 
številka 23263, izdano v Slov. 
Gradcu. 6723 

Veselic Anton, Borovec 10, p. Mo- 
škanjci, osebno izkaznico, reg. štev. 
8208, ser. št. 0250521. 6761 

Vidmar Maksimilijan, Smolnik, jp. 
Ruše, osebno izkaznico, reg. Števil- 
ka 31475,, ser. št. 0575145, izdano v 
Mariboru. 7026 

Vili Marko, Križ nad Mariborom, 
šofersko amatersko knjižico št. 430, 
izdano v Mariboru 5. IX. 1950.    7044 

Volgemut Margareta, št. Peter, 
C .je okolic, osebno izkaznico, ser. 
št. 0590951. 7018 

Zalokar Milena, Spodnje Jarše 23, 
Domžale, osebno izkaznico reg. št. 
11226, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 2128 

Zupan Josip, Celje, Zagred 118, 
osebno izkaznico ser. številka 
0599591. 7019 

Izdaje  »uradni  list  LBS« — Direktor  lo  odgovorni   tirednlk:  dr. Rastko  Močnik  —   Uska  tiskarna  »Toneta  Tomilča. 
g LJubljani 
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B. Dopolnilna sredstva (v 000 din): 
a) Razpoložljiva sredstva znašajo: 

del skladov za samostojno razpola- 
ganje podjetij 98.014 
del presežka akumulacije nad  re- 

publiško zadolžitvijo                                          170.889 
Skupaj 268.903 

b) Razdelitev: 
•. zainvesticijski program mestne 

občine Kranj, ki se določi z mest- 
nim družbenim planom 105.000 

2. za investicijski program mestne 
občine Tržič, ki se določi z mest- 
nim družbenim planom 40.000 

3. za investicijski program mestne 
občine škofja Loka, ki se določi z 
mestnim družbenim planom 35.000 

4. za rekonstrukcije na cestah III. reda 
cesta Trebija—Sovodenj 2.300 
cesta Gorice—Preddvor 800 
cesta Kranj—Besnica 7.450 
cesta Češnjica—Rudno 3.870 
cesta Kranj—Golnik—Križe 8.000 
cesta  Rova—Mengeš—Cerklje— 
Visoko 1-625 
cesta Češnjica—Prtovč 2.000 
cesta Šenčur—Trata 3.512 
cesta Poljane—Javorje     (za 
most pri Volči) 500      30.057 

5. prispevek k investicijam na občinskih cestah: 
za    dograditev     ceste     žiri— 
Smrečje 1.800 
2a   izgradnjo   ceste   Jamnik— 
Dražgoše 10.000 
£a  popravilo   ceste   Trstenik— 
Cadovlje 300 
** Vgradnjo 1,2 km ceste Bes- 
nica— Podnart 2.000       14.100 

6. prispevek za gradnjo žičnice na 
Krvavec 5.OO0 

7. za elektrifikacijo: 
občina Besnica —elektrifikacija 
vasi Njivica in Nemilje 2.000 
občina Besnica — elektrifikacija 
vasi Podblica—Jamnik 500 
občina Cerklje za trafo postajo 
Poženk 200 
občina Gorenja vas — elektri- 
fikacija vasi Leskovica 2.000v, 
občina Gorenja vas — elektri- 
fikacija vasi žirovski vrh 1.000 
občina Jezersko — elektrifika- 
cija vasi Jezersko                              8.000 
občina Poljane — elektrifikacija 
vasi Gornje in Dolnje Brdo in 
Vinharje                                           _ 2.000 
občina   Preddvor   —   elektrifi- 
kacija vasi Kokra                             3.000 
občina Selca — elektrifikacija 
vasi Bukovščica                               2.000 
občina Sovodenj — elektrifika- 
cija vasi Sovodenj                             1.000 
občina Zalilog — elektrifikacija 
vasi   Ravno, Zabrdo,  Danje  in 

Torka                                                   3.000 
občina Zalilog — elektrifikacija 
vasi Potok      "                               1-310 

občina Zminec — elektrifikacija 
občine 
občina Žabnica — elektrifikacija 
vasi Pevno 
občina Železniki — elektrifika- 
cija vasi Podlonk—Prtovč 
občina Poljane — elektrifika- 
cija vasi Podobejio, Delnice, Do- 
lenčice, Javorje, Murave. Pod- 
vrh, žetina, četena ravan, 
Krivo brdo 

3.000 

2.000 

2.000      35.010 

2.000      35D10 < 
8. Za zdravstvo:                                  "^ 

Oprema sektorske ambulante 
Cerklje 1.200 
Oprema ambulante Preddvor 100 
Transformator   za   zdravstveni 
dom škofja Loka 1.700 
Ambulanta Železniki 600 
Ambulanta Žiri 500 4.000 

9. Nerazdeljeno: 736 
Skupaj 268.903 

c) Mestna občina Kranj, kd je po 3. poglavju pod 
B dolžna doseči 234,819.000 din dopolnilnih sredstev, 
medtem ko je njena kvota porabe po 4. poglavju B/l  ' 
105,000.000 din ali 45 %, odvaja za OLO po okrajni 
banki do popolnega odplačila razlike po 55 % dopol- ' 
nilnih sredstev, ki se formirajo na njenem območju 
po  periodičnih  obračunih  družbene  evidence.  OLO 
razdeljuje ta sredstva vzporedno z dotokom za na-" 
mene, navedene v 4. poglavju pod B. 

d) Mestne občine sestavljajo svoje investicijske 
programe samostojno. Gospodarki svet OLO je od- 
govoren za pravilno porabo sredstev po investicijskem 
programu izven investicij mestnih občin ter poobla- 
ščen za vlrmiranje teh sredstev; kolikor bi jih po- 
samezni investitorji nepravilno ali nepravočasno 
koristili. 

e) Okrajni svet i& gospodarstvo je pooblaščen, da 
kolikor bi sredstva, namenjena za rekostrukcijo na 
cestah II. reda ne bila izkoriščena, upošteva pri dode- 
litvi neizkoriščenih sredstev v prvi vrsti zavarovalna 
dela na cestì Poljane—Javorje v znesku 1,500.000 din. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva sprejetja po obeh zborih 

okrajnega ljudskega odbora Kranj.. 
Št. 1126/1-53 
Kranj, dne 12. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Miran Košmelj I. r. 

291. 
Okrajni ljudski odbor v Krškem je na podlagi 

drugega odstavka 15. člena in 1. točke 69. člena za- 
kona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
št. 19-89/52) v zvezi z 8. -členom zakona o prekrških 
zoper javni red in mir (Uradni list LRS, št. 16-88/49 
in št. 40-184/51) ter s 3. in 4. členom temeljnega za- 
kona o prekrških na seji okrajnega zbora dne 23. 
aprila 1953 sprejel 

ODLOK 
o javnem redn In mini 

I. Splošne določbe 
1. člen 

Državljani   morajo  uravnavati  svoje  vedenje in 
ravnanje tako, da ne motijo dela, razvedrila in po- 
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čitka sodržavljanov, da varujejo javno morajo, pa- 
zijo na snago, ne U varijo lepote In zunanjega lica 
naselij, ne delajo škode na javnih prostorih in ne 
ogrožajo   zdravju   ljudi. 

Dobrine iz prednjega odstavka uživajo upravno 
kazensko  varstvo po predpisih  tega odloka. 

II. Varstvo miru 
2   člen 

Prepovedano je vsako dejanje na javnem ali za- 
sebnem prostoru, ki moti mir okolice, in sicer je 
prepovedano: 

1. uporabljati zvočnike, radio aparate, gramofone 
iii druga glasbila ah kakršnekoli druge naprave na 
tàk   način, da  v  veliki merj  motijo okolico; 

2. uporabljati v nočnem času po strnjenih nese- 
ljih motorna vozila, ki niso opremljena z. izpušno 
dušilko. 

5. 'člen 
V času od 22. do 5. ure so prepovedana vsa de- 

janja, ki kakorkoli motijo nočni mir. Izvzete so mot- 
nje, ki izvirajo iz kmetijskega in industrijskega dela 

Zabavni sporedi in prireditve, ki trajajo čez 22. 
uro, se morajo izvajati v zaprtih prostorih tako, da 
ne  motijo  nočnega miru. 

4. člen 
Prireditve javne morale morajo biti po zakonitih 

predpisih prej priglašene svetu za notranje zadeve 
pri OLO Krško, ki po uvidevnosti morebiti določi iz- 
jeme od določb iz prednjih 'členov. 

5. člen 
Cerkveno zvonjenje je dovoljeno samo v zvezi z 

rednimi cerkvenimi obredi in ne sme trajati več ka- 
kor  tri  minute. 

Izjeme dovoljuje svet za notranje zadeve pri 
OLO Krško. 

III. Varstvo mladine 

6. člen 
Mladina pod 16 let starosti ne sme brez spremstva 

staršev ali drugih odraslih oseb: 
1. udeleževati se javnih prireditev, ki se kon- 

čajo po 22.  uri; 
2. obiskovati  gostilne  in  druge  podobne  lokale; 
3. obiskovati kino predstav, ki se končajo po 

21. lin; 
4. javnih plesov se mladina pod 16 let starosti 

sploh ne sme udeleževati; mladina med 16. in 18. le- 
tom pa samo v spremstvu staršev ali drugih odra- 
slih oseb. 

Za šolsko mladino veljajo šolski predpisi, koli- 
kor so strožji. 

Zaradi prekrškov iz prvih treh odstavkov tega 
člena se kaznujejo tudi lastnik, zakupnik ali usluž- 
benec obrata. 

IV. Varstvo zdravja in snage 

7. člen 
Prepovedana so vsa dejanja, ki ogrožajo zdravje 

ljudi ali nasprotujejo pravilom snage, in sicer je 
prepovedano: 

1. metati odpadke, pljuvati ali drugače ponesna- 
žiti  tla  ali  predmete  na  javnih  prostorih; 

2 odlagati odpadke ali gnoj na mestih, ki nisc 
za to določena, zlasti ob javnih cestah in poteh; 

3. onesnažiti vodo, namenjeno ljudem ali živalim; 
4. spuščati na javna pota gnojnico ali druge od- 

padne vode (odplako); 

5. voditi pse v javne lokale; 
6. nameščati lepake in letake na mestih, ki niso 

za to določena, in pisati po poslopjih in ograjah. 

V. Varstvo družbene discipline 
8. člen 

Vsak državljan se mora vesti na javnih prostorih 
dostojno in se izogibati dejanj, s katerimi se krši druž- 
bena disciplina in moti gibanje in delo ter razvedrilo 
sodržavljanov ali se zavajajo ti k nedisciplini ali s 
katerim se žali javna morala. Zato je prepovedno: 

1. Izzivati, nadlegovati, smešiti ali ogrožati osebe 
v javnih in zasebnih prostorih; 

2. peti nedostojne ali žaljive pesmi, nedostojno 
govoriti, preklinjati, žaliti z nedostojnim vedenjem 
čut dostojnosti drugih, kazati nedostojne slike ali 
predmete; 

3. kljub opominom se zadrževati v gostinskem lo- 
kalu po končanem obratovalnem času. 

VI. Varnost ljudi in premoženja 

9. člen 
Prepovedana so vsa dejanja, s katerimi se ogroža 

varnost ljudi oziroma premoženja, in sicer je prepo- 
vedano: 

1. pustiti ob javnih poteh ograjo ali živo mejo v 
takem stanju, da ogroža varnost, ovira promet ali 
kazi zunanje lice; 

2. poškodovati ali odstraniti table ali druge javne 
znake ter svetilke nameščene za razsvetljavo javne- 
ga prostora; 

3. opustiti popravilo zgradb ali naprav, če ogro- 
žajo varnost; 

4. poškropiti ali pomazati ljudi ali pročelja stavb 
z brezobzirno vožnjo; 

5. zasipati uli drugače poškodovati vojaške 
obrambne objekte; 

6. z metanjem kamenja ali drugih predmetov ogro- 
žati varnost ljudi. 

VII. Kazni 

10. člen 
Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo do 

3000 din, kdor prekrški prepovedi ali dolžnosti, na- 
štete v 2. členu (razen v 2. točki), v 3. členu, v 5. čle- 
nu, v 6. členu (razen v 2. točki), v 7. členu (razen 
4., 5., in 6. točke)   in  v 8. in 9. členu 

11. člen 
Pripadniki ljudske milice smejo takoj na mestu 

od tistih, ki jih zalotijo pri prekršku, izterjati de- 
narno kazen v znesku 50 din, za prekršitve določb 
iz 2. točke 2. člena, iz 2. točke 6. člena ter iz 4., 5., in 
6. točke 7. člena. 

VIII. Končne določbe 

12. člen 
»Javni prostor« je po tem odloku tisti prosio», 

ki se uporablja za javni promet, kakor tudi javnosti 
dostopen prostor. 

13. člen 
Ta odlok velja za območje okraja Krško. 

14. člen 
Ta odlok prične veljati z dnem objave v »Urad- 

nem listu LRS«. 
Št. 5367/3 
Krško, dne 23. aprila 1953. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1. r. 
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298. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena in 64. člena 
zakona o okrajnih ljudskih odborih in 19. člena ured- 
be o začasnem financiranju investicij v letu 1953 je 
okrajni ljudski odbor Krško na V. seji obeh zborov 
dne 3. junija 1953 izdal naslednji 

ODLOK 
o načinu sklepanja pogodb glede investicij, ki spadajo 
med investicije gospodarskega pomena okraja Krško 

za leto 1953 

1. člen 
Po predpisih tega odloka se dovoljujejo Iz sklada 

za kreditiranje investicij OLO Krško za leto 1953 
krediti za investicije, ki spadajo med investicije go- 
spodarskega pomena OLO Krško za leto 1953. Za te- 
meljne investicije družbenega plana za leto 1935 v 
območju krškega okraja se krediti iz tega sklada no 
dovoljujejo. 

2. člen 
Sklad za kreditiranje investicij iz 1. 'člena tega od- 

loka se formira iz sredstev, predvidenih z družbenim 
planom okrajnega ljudskega odbora Krško za leto 1953. 

3. člen 
Kredite Iz 1. člena tega odloka dovoljuje komi- 

sija za dovoljevanje investicijskih kreditov iz okraj- 
nega sklada za kreditiranje investicij, ki ima 5 :!anov, 
med njimi direktorja podružnice Narodne banke in 
vsaj dva tehnična strokovnjaka. Člane komisije ime- 
nuje in razreši predsednik okrajnega ljudskega od- 
bora Krško. 

4. člen 
Investitorji (gospodarsko in družbene organiza- 

cije) predlagajo navedeni komisiji utemeljene vloge 
za Investicijske kredite. 

5. člen 
^ Investitorji prilože vlogi natančne načrte in pred- 

račune ter druge podatke, potrebne za presojo druž- 
bene m gospodarske utemeljenosti investicij. 

6. člen 
Komisija za dovoljevanje investicijskih kreditov 

pregleda in presodi družbeno in gospodarsko uteme- 
ljenost investicij ter pravilnost tehnološke in grad- 
bene koncepcijo projekta. Za koristne investicije izda 
potrdilo o odobritvi investicijskega elaborata ter o 
višini dodeljenega kredita za leto 1953, ki se da na 
razpolago iz razpoložljivih sredstev okrajnega sklada 
za kreditiranje investicij. Prednost pri tem imajo in- 
vesticije, ki so v družbenem planu OLO Krško za 
leto 1953 poimensko navedene in ki so po mnenju 
komisije največjega splošnogospodarskega pomena za 
okraj Krško. 

7. člen 
Vračilne roke ter obrestne mere bo predpisal 

okrajni ljudski odbor Krško po izdaji posebnih pred- 
pisov Izvršnega sveta Ljudske skupščine FLRJ po 20. 
členu uredbe o začasnem financiranju investicij v 
letu 1953. 

8. člen 
Na podlagi potrdila iz 6. člena tega odloka sklene 

podružnica Narodne banke FLRJ z investitor jem krc 
ditno pogodbo. Predpise o besedilu kreditne pogodbe 
fer o črpanju in vračanju kreditov izda v okviru 
ich doloib Narodna banka FLRJ. 

9. člen 
Odlok velja od dneva sprejetja po obeh zborih 

OLO Krško. 
Št. 6813/2 
Krško, dne 3. junija 1933. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič I. r. 

293. 
Na podlagi druge točke 16. in 64. člena v zvezi s 

96. členom zakona o okrajnih ljudskih odborih (Urad- 
ni list LRS, št. 19/52) ter v skladu z določbami uredbe 
o začasnem financiranju investicij za leto 1953 in v 
zvezi z družbenim planom okraja Krško za leto 1953 
z dne 13. februarja 1953 je okrajni ljudski odbor 
Krško na VI. seji obeh zborov dne 4. julija 1933 spre- 
jel naslednji 

ODLOK 
o povišanju sklada za kreditiranje investicij okraja 

Krško za leto 1953 

1. člen 
Sklad za kreditiranje investicij OLO Krško za 

leto 1953 so poviša od dosedanjih 4,410.000 din na 
5,410.000 din. 

2. člen 
Odlok velja od dneva sprejetja po okrajnem 

ljudskem odboru. 
Št. 8692/2-53 
Krško, dne 4. julija 1953. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1. r. 

294. 

Na podlagi drugega odstavka 3. točke 64. člena 
zakona o ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) 
ter 28., 32. in 33. člena zakona o proračunih je na 
predlog gospodarskega sveta izdal okrajni ljudski 
• > Ibor Krško na IV. seji obeh zborov dne 4. julija 1953 

ODLOK 
o dodatnem proračunu za leto 1953 

i. člen 
Dodatni proračun OLO Krško za leto 1953 obsega» 

dohodke v višini 60,368.000 din 
izdatke v višini 60,368.000 din 

2. člen 
Dohodki po dodatnem proračunu se ne smejo 

uporabljati za proračunske izdatke, ki v dodatnem 
proračunu niso predvideni. 

3. Men 
Virmiranje kreditov dovoljuje gospodarski svet 

OLO Krško. 
4. člen 

Odlok   velja od   dneva sprejetja   po okrajnem 
ljudskem odboru, izvaja pa se od 1. januarja 19&3 
dalje. 

Št. 8692/2 
Krško, dne 4. julija 1953. 

Predsednik OLO: . 
Tone Znpeneič 1. ». 
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295. 

Na podlagi 15. in 108. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih je Izdal okrajni ljudski odbor Ljub- 
ljana okolica na seji okrajnega zbora in zbora pro- 
izvajalcev dne 15. julija 1953 

ODLOK 
o  spremembi   In   dopolnitvi  odloka   o obratovalnem 

času gospodarskih podjetij na območju 
okraja Ljubljana okolica 

1. člen 
Prvi odstavek 1. točke o obratovalnem 'času g<D- 

spodarskiL podjetij na območju okraja Ljubljana 
okolica, ki je bil objavljen v Uradnem listu LRS, 
St. 30-170/52), se spremeni in se glasi: 

>Gostinske obratovalnice v krajih Kamniška Bi- 
strica, Domžale, Medvode, Litija, Vrhnika in Logatec 
so odprte ob delavnikih do 23. ure, ob sobotah, nede- 
ljah 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.< 

2. člen 

21. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da 
se glasi: 

»Ta odlok ne velja za mestno občino Kamnik, ka- 
tere ljudski odbor za svoje območje posebej določi 
obratovalni čas. 

Svet za gospodarstvo OLO Ljubljana okolica sme 
po potrebi za posamezne obratovalnice loločiti tudi 
drugačen obratovalni čas, kot je predpisan s tem 
odlokom. 

Načelnik tajništva za gospodarstvo OLO Ljub- 
ljana okolica sme posameznim gostinskim obratom 
po izkazani potrebi in na njihovo prošnjo podaljšati 
obratovalni čas za določeno krajšo dobo.< 

3. člen 
Ta   odlok   velja   od   dneva   objave   v >Uradnem 

listu LRS«. 
Št. II—3638/9-53 
Ljubljana, dne 15. julija  1953. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

296. 

Okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica je na 
podlagi 15. člena in 1. točke 69. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih na seji okrajnega zbora dno 
15. julija 1953 sprejel 

ODLOK 
o obveznem fluorografiranju 

1. člen 
Zaradi preprečevanja in zatiranja tuberkuloze se 

zaukazuje obvezno fluorografiranje vseh prebivalcev 
na območju občin oziroma mestnih občin Horjul, 
Krka, Medvode, Polhov Gradec, Šentvid pri Stični, 
Stična, Višnja gora in Vrhnika. 

2. člen 
Svet za ljudsko zdravstvo In socialno politiko 

okrajnega ljudskega odbora Ljubljana okolica se po- 
oblašča, da izda navodila z izvrševanje tega odloka. 

3. člen 
Kršilci tega odloka se kaznujejo z denarno ka- 

znijo do 3.000 din. 
4. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

št. 6841/1-53 
Ljubljana, dne 15, julija 1953. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

29?. 

Na podlagi drugega odstavka 23. člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Ur. list 
LRS, št. 19-90/52) v zvezi z uredbo o dajanju poslov- 
nih prostorov v najem (Uradni list FLRJ, št. 12-69/53) 
m glede določbe 3. in 8. člena temeljnega zakona o 
prekrških (Ur. list FLRJ, št. 46-428/51) je mestni ljud- 
ski odbor v Mariboru sprejel na X. skupni seji mest- 
nega zbora in zbora proizvajalcev z dne 1. junija 
1953 s spremembo 2. člena na XII. skupni seji mestne- 
ga zbora In zbora proizvajalcev z dne 27. junija 1953 
naslednji 

ODLOK 
o dajanju poslovnih prostorov v najem 

1. člen 

Na področju mestnega ljudskega odbora Maribor 
z vključenim ozemljem občinskega ljudskega odbo- 
ra Kamnica se dajejo poslovni prostori v najem zgolj 
po predpisih tega odloka. 

2. člen 

Poslovni rirostori se dajejo v najem na podlagi 
proste pogodbe med najemodajalcem in najemnikom. 
Pogodba mora biti sklenjena v pismeni obliki, in si- 
cer najpozneje v enem mesecu potem, ko dobi ve- 
ljavo ta odlok. 

3. 'člen 

Vso dosedanje najemne pogodbe za poslovne pro- 
store so razveljavljene z dnem, ko dobi ta odlok ve- 
ljavo, ter se morajo skleniti nove najemne pogodbe 
najpozneje v enem mesecu. 

Najemodajalec in najemnik morata v 15 dneh 
sporočiti tajništvu za komunalne zadeve mestnega 
ljudskega odbora oziroma občinskega ljudskega od- 
bora Kamnica vsako spremembo glede višine najem- 
nine za poslovne prostore. 

Tajništvo za komunalne zadeve mestnega ljud- 
skega odbora lahko oprosti obveznosti Iz drugega od- 
stavka tega člena državne organe, zavode in podjetja 
ter družbene organizacije, ki upravljajo poslovne 
zgradbe, če vplačujejo prispevek v sklad za vzdrže- 
vanje hiš v skupnem znesku in sami vodijo evidenco 
o predpisih in vplačilu prispevka za posamezne 
zgradbe. 

4. člen 

Najemodajalec mora razliko med dosedanjo in 
zvišano najemnino poleg prispevka, ki ga mora pla- 
čevati v sklad za vzdrževanje hiš po določbah ured- 
be o zvišanju najemnine za stanovanjske in poslovne 
prostore (Uradni list FLRJ, št. 54-631/52), odvesti v 
sklad za vzdrževanje hiš MLO. 
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Za poslovne prostore, ki do začetka veljavnosti 
te uredbe niso bili dani v najem, mora nejemodajalec 
plačevati kot prispevek v sklad za vzdrževanje hiš 
znesek, ki ga določi tajništvo za komunalne zadeve 
mestnega ljudskega odbora oziroma tajništvo občin- 
skega ljudskega odbora Kamnica. Pri določitvi tega 
zneska se vzame praviloma za merilo prispevek, ki 
se plača za podobne prostoro v Istem okolišu. 

5. čICD 

Za poslovni prostor velja vsak prostor, ki se upo- 
rablja za poslovanje uradov, zavodov, množičnih or- 
ganizacij in podjetij, za izvrševanje obrti in drugih 
poklicev ali za skladišče ali ki je za te namene zgra- 
jen ali urejen in ki ne služi pretežno v stanovanjsko 
namene. 

6. člen 
Kolikor ni med najemodajalcem in najemnikom 

dogovorjeno drugače, velja za poslovne prostore obo- 
jestranski trimesečni odpovedni rok. 

7. člen 
Za poslovne prostore, oddane v najem državnim 

organom, uradom in zavodom ter predračunskim 
ustanovam s samostojnim finansiranjem veljajo do- 
sedanji predpisi do konca proračunskega leta 1933. 

8. člen 
Kršitve predpisov o dajanju poslovnih prostorov 

v najem se kaznujejo po 4. členu uredbe o dajanju 
poslovnih prostorov v najem (Uradni list FLRJ, štev. 
12-69/53). Če najemodajalec in najemnik v predpisa- 
nem roku ne skleneta pismene najemne pogodbe ali 
ne sporočita spremembo glede višine najemnine za 
poslovni prostor, se za ta prekršek kaznujeta z de- 
narno kaznijo do 3000 dinarjev. 

9. člen 
ovet za komunalne zadeve MLO je pooblaščen, 

da izda navodilo za izvrševanje tega odloka. 

10. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 

nem  listu  LRSt. 

Št. P-7183/6-53 
Maribor, dne 27. junija 1953. 

Podpredsednik MLO: 
Tone Bole 1. r. 

298. 

Po 9. točki 136. člena zakona o ljudskih odborih 
mest in- mestnih občin razglašam odlok o svetih sta- 
novalcev, ki sta ga sprejela na skupni seji dne 9. Ill, 
1933 mestni zbor in zbor proizvajalcev mestnega ljud- 
skega odbora Maribor na podlagi 19., 30. in 70. člena 
zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin in 
ki se glasi: 

ODLOK 
o svetih stanovalcev 

1. člen 
Sveti stanovalcev so od najemnikov izvoljeni ko- 

lektivni organi, ko po pooblastilu mestnega ljudskega 
odbora Maribor upravljajo stanovanjske zgradbe 
splošnega ljudskega premoženja na področju mesta 
Maribor. 

2. člen 

Sveti stanovalcev skrbijo za pravilno vzdrževanje 
stanovanjskih in poslovnih prostorov ter njihovo pra- 
vilno uporabo, naročajo izvršitev potrebnih popravil 
v okviru sredstev, s katerimi lahko samostojno raz- 
polagajo, pobirajo najemnino, nadzorujejo najemnike 
glede rabe stanovanjskih in poslovnih prostorov ter 
hišnike glede izpolnjevanja njihovih dolžnosti, po- 
sredujejo v sporih med najemniki in hišniki ter pri- 
javljajo vse nepravilnosti pristojnemu organu, kolikor 
jih ne morejo sami odpraviti. 

3. člen 

Pobrano mesečna najemnino odvajajo sveti sta- 
novalcev do 10. vsakega meseca organu MLO Maribor, 
ki je določen za prevzem najemnine. 

Svetom stanovalcev ostane za samostojno razpo. 
laganje 15 do 30 % pobrane najemnine, v tem razponu 
odloča stopnjo svet za komunalne zadeve in gradnje 
na predlog posameznega sveta stanovalcev za njihovo 
upravno področje. Sveti stanovalcev smejo uporabiti 
navedeni del najemnine izključno za izvršitev nujnih 
popravil v stanovanjskih zgradbah svojega okoliša, 
kolikor bremenijo popravila hišnega lastnika po od- 
loku o hišnem redu, ki ga jo izdal mestni ljudski od- 
bor Maribor. Potrebni zneski za izvršena dela se iz- 
plačajo oziroma preodkažejo po predložitvi zadevnih 
računov. 

4. člen 
Svet stanovalcev sestavljajo predsednik in štirje 

člani. Sveti stanovalcev poslujejo po potrebi, morajo 
pa se sestati vsaj enkrat na mesec. 

Za pobiranje najemnine pooblastijo sveti stano- 
valcev enega izmed svojih 'članov. 

O svojem poslovanju na terenu ali na sejah sesta- 
vijo zapisnik ter ga vpišejo v delovno knjigo sveta. 

5. člen 
Zaradi pravilnega nadzora nad razdelitvijo stano- 

vanjskega sklada oziroma njegove pravilne uporabe 
ugotavljajo sveti stanovalcev v svojih okoliših dva- 
krat na leto, če so stanovanjski in poslovni prostori 
pod upravo mestne uprave nepremičnin pravilno za- 
sedeni in primerno vzdrževani in če najemniki in 
hišniki izvajajo določbe hišnega reda. 

Ugotovljene primere nezadostno zasedenih stana, 
vanj priglasi svet stanovalcev pristojnemu stanovanj- 
skemu organu. 

6. člen 
Najemniki in hišniki so dolžni vse medsebojne 

stanovanjske spore iz na j emniških razmerij prijaviti 
svetom stanovalcev, preden se uvede postopek pri pri- 

' stojnih organih. Sveti stanovalcev v teh sporih ob- 
vezno posredujejo zaradi poizkusa mirne ureditve 
sporov. 

7. člen ' 

Sveti stanovalcev odpravijo nepravilnosti, ki jih 
ugotovijo pri pregledu stanovanjskih in poslovnih 
prostorov v lastnem območju, in sicer po možnosti T 
sporazumu z najemniki. 

Kolikor ugotovljenih nepravilnosti ne morejo od- 
praviti v lastni pristojnosti, jih prijavijo' pristojnemu 
organu. Sveti stanovalcev imajo pravico, nadzorovati 
stanovalce in hišnike, da se držijo določb in predpisov 
odkikn o hišnem redu, miru in prometu in zakona o 
vzdrževanju stanovanjskih poslopij. 
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8. eleo 

Sveti stanovalcev so voljeni za dobo enega leta 
po okoliših, ki zajemajo 40 do 50 stanovanj, razen v 
hišnih blokih, ki volijo vsak zase svoj svet stanoval- 
cev, In sicer na javnem sestanku, na katerem moro 
biti navzočna večina volilnih upravičencev dotlčnega 
okoliša. 

Ce se ob začetku sestanka ugotovi, da se ga nI 
udeležila večina volilnih upravičencev, se pol ••• nato 
opravijo volitve ne glede na število udeležencev. Vo- 
litve so tajne. 

Volilne sestanke skliče volilna komisija, ki jo 
imenuje mestni ljudski odbor za posamezno okoliše. 

9  člen 

Za vsak okoliš se izvoli pet članov sveta stano- 
valcev in pet namestnikov. 

Če izpade član sveta 6tanovalcev, pride na njegovo 
mesto njegov namestnik. 

Pravico, voliti svet stanovalcev ima vsak polno- 
letni državljan, ki ima stalno bivališče v tistem 
okolišu. 

V svet stanovalcev je lahko izvoljen vsak polno- 
letni državljan, ki ima stalno bivališče v tistem 
okolišu in ima vse državljanske pravice. 

V osmih dneh po izvolitvi se mora izvoljeni svet 
stanovalcev sestati in izvoliti iz svoje srede predsed- 
nika, tajnika in blagajnika. 

10. člen 

Zaradi sklepanja o načelnih vprašanjih oziroma 
zaradi potrebnega obveščanja stanovalcev lahko svet 
stanovalcev skliče sestanke stanovalcev. 

Take sestanke mora sklicati vsaj dvakrat letno 
in jih poprej prijaviti svetu za komunalne in grad- 
bene zadeve MLO Maribor. 

11. člen 

Hišni stanovalci so upravičeni odpoklicati svet 
stanovalcev, če se izkaže kot nezmožen, pristranski ali 
nedelaven. 

Svet stanovalcev se odpokliče na javnem se 
stanku, ki ga mora predlagati vsaj ena petina stano 
valcev tistega okoliša. 

Svet stanovalcev lahko tudi odpokliče mestni zboi 
MLO po predlogu sveta za komunalne zadeve, če svei 
ne opravlja svojih nalog po zakonih in pravnih pred- 
pisih 

Odpoklic in nove volitve sveta stanovalcev ali 
posameznih njegovih 'članov se izvrši po določbi 8. 
člena tega odloka. 

12. čkn 

Svet za komunalne zadeve in gradnje MLO so 
pooblašča, da po potrebi izda pravilnik o delu svetov 
stanovalcev. 

13. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRSc 

Št. 3826/1-53 
Maribor, dne 14. marca 1953. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledinek 1, r. 

299. 
Na podlagi prvega odstavka 17. člena in 3. točke 

64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS, št. 19-89/52) ter na podlagi 2. člena zakona 
o proračunih (Uradni list FLRJ, št. 58-570/51) je okraj- 
ni ljudski odbor Murska Sobota na skupni seji obeh 
zborov, ki je bila dne 11. februarja 1953, izdal 

ODLOK 

o proračunu okrajnega ljudskega odbora Murska 
Sobota za leto 1953 

1. člen 
Okrajni proračun za leto 1953 s posebnimi prilo- 

gami obsega: 
I. OKRAJNI PRORAČUN 

z dohodki  v znesku 218,620.900 din 
m z izdatki v znesku       218,620.900 din 

II. PREDRAČUN ZAVODOV S SAMOSTOJNIM 
FINANSIRANJEM 

z dohodki v znesku       74,326.100 din 
z izdatki v znesku 79.376.100 din 
in  presežkom   dohodkov  — 
in presežkom izdatkov      5,030.000 din 

2. člen 

Primanjkljaje v predračunih zavodov s samostoj- 
nim finansiranjem, ki jih je skupaj 5,050.000 din, se 
krije z dotacijami iz okrajnega proračuna. Morebitni 
presežki se odvajajo v proračun. 

3. člen 
Občinski in mestni ljudski odbori so udeleženi za 

kritje potreb svojih proračunov pri davkih v nasled- 
njih odstotkih: 

I. pri davku od dediščin in daril particlplrajo vsi 
po 50 % od doseženih vplačil; 

I. pri davku od kmečkih gospodarstev, obrtniških 
Ln svobodnih poklicev in premoženja participiraju 
ljudski odbori takole: 

% % 
t. Beltinci 15        12. Lendava 34 
2   Bodonoi 11.5      13. Mačkovci 15 
»   Ijogojina 14 14. Martjanci 9 
t. Cankova 12        15. Murska Sobota     40 
i   Črenšovci 17 16. Polana 20 
i   Dobrovnik 14        17   Prosenjakovci        16 
7. Gaberje 21 18. Puconci 9.5 
H. Gor. Pctrovci 17 19. Rogašovci 16 
9. Grad 19        20. Salovci 12 

10. Križevci 15 21. Tišina 12 
11. iCuzma 29        22. Turnišče 14 

4. člen 
Organi računovodske službe upravnih, prosvet- 

nih in socialnozdravstvenih ustanov s samostojnim 
finansiranjem so odgovorni za pravilno izvrševanje 
predraru'ïanov dohodkov in izdatkov. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva sprejetja, izvršuje pa so 

od 1. januarja 1953. 
Št. L1915/2-53 
Murska Sobota, dne i1   februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Štelan šabjan 1. r 
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300. 

Na podlagi 15., 64. in 96. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih in 19. člena uredbe o začasnem 
financiranju investicij -v letu 1933 (Uradni list FLRJ, 
št. 2/52) je okrajni ljudski odbor Postojna na skupni 
seji obeh zborov dne 27. maja 1953 izdal 

ODLOK 
o načinu sklepanja kreditnih pogodb glede investicij, 
ki   spadajo   med   investicije   gospodarskega   pomena 

okraja Postojna za leto 1953 

1. člen 

Po predpisih tega odloka se dovoljujejo iz sklada 
za kreditiranje investicij okrajnega ljudskega odbora 
Postojna za leto 1933 krediti za investicije, ki spadajo 
med investicije okrajnega ljudskega odbora Postojna 
za leto 1933. Za temeljne investicije družbenega plana 
LRS za leto 1933 v območju postojnskega okraja se 
krediti iz tega sklada ne dovoljujejo. 

2. člen 

Sklad za kreditiranje investicij iz 1. člena se obli- 
kuje iz sredstev, predvidenih z družbenim planom 
okrajnega ljudskega odbora za leto 1933, ter iz dru- 
gih dohodkov, ki jih okrajni ljudski odbor Postojna 
določi v ta namen. ' 

3. člen 

Kredite iz 1. člena lega odloka dovoljuje gospo- 
darski svet okrajnega ljudskega odbora Postojna iz 
okrajnega sklada za kreditiranje investicij na pred- 
log komisije za investicijske krediie. 

4. člen 

Komisija za investicijske kredite ima pet članov, 
tned njimi direktorja podružnice Narodne banko v 
lostojni in vsaj dva tehnična strokovnjaka. Člane 
komisije imenuje in razreši predsednik okrajnega 
ljudskega odbora Postojna. 

5. člen 

Investitorji (gospodarske in družbene organiza- 
cije) predlagajo navedeni komisiji utemeljene vloge 
za investicijske kredite. 

Za nova podjetja prilože investicijski elaborat, ki 
obsega: 

investicijski program, 
generalni investicijski projekt, 
glavno projekte gradbenih projektov. 
Investicijski program za investicije gospodarske- 

ga pomena obsega: 
strukturo predvidene proizvodnje z analizo mož- 

nosti prodaje, 
materialno bilanco predvidene proizvodnje z ana- 

lizo zagotovitve surovinskih virov, 
splošno razporeditev objektov s tehnološkim pro- 

cesom na podlagi normativov ali analogije s podob- 
nimi projekti, 

potrebna osnovna sredstva po strukturi in po- 
trebna obratna sredstva. 

potrebno energijo z analizo zagotovitve energije, 
potrebne kadre z analizo zagotovitve kadrov, 
izbire lokacij, 
predračun  amortizacije  investicijskega   objekta, 
ekonomsko obrazložen račun rentabilnosti s pri- 

merjalnimi pokazatelji, 

gradbene skice s približno naprejšnjo izmero in 
predračunom. 

Investicijski program mora biti tehnološko in eko- 
nomsko razčlenjen tako, da se da prenesti tehnološka 
in gradbena zpmisel m opravičenost investicij. 

Generalni Investicijski projekt obsega vse eie- 
mente ìD podatke iz investicijskega programa, teh- 
nično in ekonomsko detajlno obdelanega in specifici- 
ranega, specifikacijo ìD predračun opreme in pa 
Idejni projekt gradbenih del. 

Glavni projekt gradbenih objektov obsega načite 
detajlne naprejšnje izmere in predračun del. 

Za rekonstrukcijo, adaptacijo in razširitev obsto- 
ječih podjetij prilože Investitorji prav takr- investi- 
cijski elaborat, ki obsega smiselno spredaj navedene 
podatke, potrebne za presojo družbene in gospodarsko 
utemeljenosti investicij. 

Za opremo je treba vlogi priložiti ponudbe ali 
predračun o dobavi opreme, rentabilitetni račun in 
amortizacijski načrt, pri uvoženi opremi pa še po- 
datke o zagotovljenih deviznih sredstvih. 

6. člen 

Komisija za investicijske' kredite pregleda in pre- 
sodi družbeno in gospodarsko utemeljenost investicij 
ter o tem poroča gospodarskemu svetu okrajnega 
ljudskega odbora Postojna. Poročilo mora vsebovati 
tudi predloge za dodelitev investicijskih kreditov. Go- 
spodarski svet izda potrdilo o odobritvi investicij- 
skega elaborata ter o višini letne transe za leto 1953, 
ki naj se da za ta kredit na razpolago iz razpolož- 
ljivih sredstev okrajnega sklada za kreditiranje inve- 
sticij, pri čemer mora dati prednost investicijam, ki 
so največjega splošnogospodarskega pomena za okraj. 

Vračilne roke dovoljenih kreditov in obrestno 
mero bo predpisal okrajni ljudski odbor po izdaji 
posebnih predpisov Izvršnega sveta Ljudske skup- 
ščine FLRJ in 20. člena uredbe o začasnem finansf- 
ranju investicij. 

7. člen 

Na podlagi potrdila iz 5. člena sklene Narodna 
banka FLRJ z investitorjem kreditno pogodbo. Pred- 
pise o besedilu kreditno pogodbe ter črpanju in vra- 
čanju kTeditov izda v okviru prednjih določb Narodna 
banka FLRJ. 

Ta odlok velja takoj. 

Št. 1218-7/22 
Postojna, dne 1. junija 1933. 

Predsednik OLO: 
Miro Jelcrčič l.r. 

301. 

Na podlagi prvega odstavka 17. člena in 5. točke 
64. člena v zvezi s 96. členom zakona o okrajnih ljud- 
skih odborih je okrajni ljudski' odbor Ptuj na seji 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 28. fe- 
bruarja 1933 izdal 

ODLOK 
o proračunu okraja Ptuj za leto 1953 

1. člen 
Proračun okraja Ptuj za leto 1953 s posebnimi 

prilogami obsega: 
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1. Okrajni proračun 

z dohodki v znesku 202,300.160 din 
in   Izdatki   v   znesku 202,300.160 din 

II. Predračune zavodov s samostojnim finansiranjem: 
z dohodki  v znesku 234,803.452 diu 
izdatki   v  znesku ,   ,   .   253,291.652 din 
in presežkom izdatkov    ...<..     18,486.200 din 

2. člen 
Primanjkljaji v predračunih zavodov s samostoj- 

nim finansiranjem, kj znašajo skupaj 18,486.200 din, se 
krijejo z dotacijo iz okrajnega proračuna. 

3. člen 
Svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega od- 

bora Ptuj sme pregledovati po svojem finančnem 
organu osebne in materialne izdatke v predračunih 
okrajnih organov in zavodov in kontrolirati uporabo 
dotacij iz okrajnega proračuna. 

4. «len 
Samo v pristojnost OLO spada razdeljevanje iz- 

datkov, ki so v proračunu OLO Ptuj določeni za 
razne organe> državne uprave, ki se po potrebi na 
novo ustanovijo, in da določi njihove predračune ka- 
kor tudi da ob odpravi, spojitvi ali spremembi okraj- 
nih organov enako ravna s sredstvi, ki so določena v 
njihovih predračunih. 

5. člen 
Kolikor še ni Izdana dokončna odločba o sistemi- 

zaciji, se sme število službenih mest v okrajnih 
organih in zavodih povečati samo s potrditvijo držav- 
nega sekretarja za proračun in državno administra- 
cijo Ljudske republike Slovenije. Nove postavitve so 
dovoljene samo v mejah potrjene sistemizacije, če 
so v ta namen zagotovljena v proračunu potrebna fi- 
nančna sredstva. 

6. člen 
Svet za gospodatstvo okrajnega ljudskega odbora 

lahko ustavi Izplačevanje osebnih izdatkov, ki niso 
v skladu z zakonitimi predpisi. 

7. člen 
Ta odlok začne veljati z dnevom, ko se objavi 

v »Uradnem listu LRS«, uporablja pa se že od 1. ja- 
nuarja 1953 dalje. 

Št. I 993/1-53 
Ptuj, dne 28. februarja 1953, 

Predsednik OLO 
Janez Petrovič 1. r. 

St. 
ceste Ime (smer) ceste 

Dolžina v km in m 
od — do — skupaj 

1313 Lesce-Begunje-Tržič  (okraj 
Kranj) 

1356 Sp. Gorje-Krnica-Mrzli Stu- 
denec-Rudno polje 

1355 Rečica-Zaka-Mlino 
1354 Bled-Zasip 
1351 Podvin-Žirovnica 
1364 Begunje-Žirovnica 
1352 lladovljica-Zapuže 
1360 Dovje-Mojstrana-Slap    Pe- 

ri čnik 
1353 Lesce-Hraäe 
1361 Jereka-Koj-rivnik 
1357 Krnica-Zg. Radovna 
1358 Jesenice-Gorje-Bled 
1362 Bitnje-Srednja   vas-Sv.   Ja- 

nez 
1363 Lesce-Radovljica, zveza ce- 

ste I. reda 
1314 Podnart-Kamna   gorica-Ra- 

dovljica z odcepom na 
Kropo 

1365'Boh. Bistrlca-Rovtarica 
(okrai Kranj) 

0.000—1O.O7O—10.07O 

0.000—19.000—19.000 
0.000— 3.325— 3.325 
0.000— 1.825— 1.825 
0.000— 9.756— 9.756 
0.000— 5.000— 5.000 
0.000— 2.804— 2504 
0.000 —5.992— 5.992 

0.000— 2.200— 2.200 
0.000— 6.800— 5500 
0.000—16.000—16.000 
0.000—15.395—15.395 

0.000— 8.689— 8.689 

0.000— 5.250— 5.250 

0.869—16.290—15451 

0.000—17.000—17.000 

Skupa}  km      143.537 

2. člen 

V enem mesecu po veljavnosti tega odloka mora- 
jo občinski ljudski odbori In ljudski odbori mestnih 
občin okraja Radovljica določiti ceste IV. reda; to pa 
potrdi svet za komunalne zadeve okrajnega ljudskega 
odbora, 

3. člen 

Ta odlok dobi veljavo z dnevom objave v »Urad- 
nem listu LRSt. 

Št. 2234/1-53 
Radovljica, dne 24. maja 1953. 

Predsednik OLO: 
Milan Kristan I. r. 

Ta odlok je bil potrjen z odločbo Izvršnega sve- 
ta LRS z dne 6. julija 1953, št. 654/2—53. 

302. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni Ust LRS, št. 19-89/ 
52) v zvezi z 2. točko odločbe o kategorizaciji cest 
II. reda (Uradni list LRS, št. 40-185/51) sta okrajni zbor 
in zbor proizvajalcev okrajnega Ljudskega odboTa 
Radovljica vsak na svoji seji dne 24. maja 1933 
sprejela 

ODLOK 
o kategorizaciji cest •. reda v okraju Radovljica 

1. člen 
Zaradi  posebnega  gospodarskega  in  prometnega 

pemena za okraj  Radovljica se za javne ceste  III. 
reda določijo tele ceste: 

303. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih in 2. točke odločbe o kate- 
gorizaciji cest II. reda (Uradni list LRS, št. .40-185/51) 
je okrajni ljudski odbor Sežana na skupni seji okraj 
nega zbora in zbora proizvajalcev due 29. maja 19"" 
izdal 

ODLOK 
o kategorizaciji cest III. reda v okraju Sežana 

1. člen 

Zaradi gospodarskega in prometnega pomena za 
okraj Sežana se za javne ceste tretjega reda določijo 
tele ceste: 
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St 
ceste Ime (smer) ceste 

Dolžina T km in m 
od — do — skupaj 

1069 Branik   (okraj   Gorica)   do 
Gornje Braniče 10.300—12.757— 2457 

1075 šempeter-Vrtojba-Opatje 
selo-Kostanjevlca  (okraj 
Gorica)-lvanjigrad-Komen- 
Krajna vas-Dutovlje 23.650—38.887—15.237 

1079 Branik (okraj Gorica) -Ko- 
men-Gor jan sko-d ržavna 
meja STO: 6.000—15. «.42— 9.6*2 

1101 Gorjansko-Bresiovica-dr- 
žavna meja Italija 0.000—10.040—10.040 

1102 Odcep od ceste št. 1075 
pred   Krajno   vasjo-Plisko- 
vica-Veliki doI-Brje-Gor- 
jansko-priključek  na cesto 
št. 1079 0.000— 9.300— 9.300 

1103 Komen-Toma'ïevica-Kobje- 
glava-Štanjel 10.000— 7.900— 7.900 

1104 Štanjel-Ponikve-Dobravlje 
-Kazlje-Štorje 0.000—11.024—11.024 

1105 štorje-Vrabče-Podnanos 
(okraj Gorica) 0.000—10.010—10.010 

1106 Odcep od ceste II. reda št. 
309 skozi Podgorje-republi- 
ška meja LRH v smeri vasi 
Vodice 0.000— 8.700— 8.700 

1107 Gračlšče-republiška meja 
LRS v  smeri  vasi Graden    0.000— 5.370— 5.370 

1108 Dutovlje-Repcntabor-držav- 
na meja STO 0.000— 5.333— 5.333 

1109 Sežana-Lokev 0.000— 7.645— 7.645 
ÌÌÌ« "^ev-Matavun-Vrcme , 0.000— 9.031— 9.031 
"11 Obrov-Golac-republiška 

•eJa LRS v smeri vasi Vo- 
°ice 0.000— 8.800— 8.800 

•2 Harije   (okraj   Postojna) - 
£*egarje-Obrov 5.000—11.200— 6.200 

1113 Ilirska Bistrica (okraj Po- 
stojna) -Podgrad 6.500—11.100— 4.600 

Skupaj km      131.289 

2. člen 

^'^ mesecih>po razglasitvi tega odloka morajo 
ob-žmski ljudski odbori določiti ceste četrtega reda,to 
Pa potrdi okrajni ljudski odbor. 

3. člen 

Ta odlok dobi veljavo, ko ga potrdi Izvršni svet 
Ljudske skupščine LRS In se objavi v >Uradnem listu 
LRS<. 

Št. 1-1381/9-1953 
Sežana, dne 29. maja 1953. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 

Ta odlok je bil potrjen z odločbo Izvršnega sve- 
ta LRS z dne 6. julija 1953, št. 665/3—53. 

304. 

Na podlagi drugega odstavka 15. Člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih in 8. člena uredbe o da- 
janju poslovnih prostorov v najem (Uradni list FLRJ, 
št. 12-69/1953) je sprejel okrajni ljudski odbor Sežana 
na seji okrajnega zbora In zbora proizvajalcev dne 
18. julija 1953 

ODLOK 
o dajanjn poslovnih prostorov v najem 

na območju okraja Sežana 

1. člen 

Najemne pogodbe, po katerih se dajejo poslovni 
prostori v najem po pogodbi med najemodajalcem in 
najemnikom, morajo biti sklenjene v pismeni obliki. 

Vse najemne pogodbe, ki so bile ustno dogovor- 
jene pred veljavnostjo tega odloka, se morajo sesta- 
viti v pismeni obliki v času enega meseca po objavi 
tega odloka. 

2. člen 

Po en izvod pismenih najemnih pogodb, ki so bile 
sklenjene do sedaj, se mora predložiti najpozneje v 
enem mesecu po veljavnosti tega odloka občinskemu 
ljudskemu odboru. 

Pismene najemne pogodbe, ki bodo sklenjene v 
prihodnje, se morajo predložiti v enem Izvodu pri- 
stojnemu občinskemu ljudskemu odboru najpozneje 
v petnajstih dneh od dneva, ko je bila pogodba skle- 
njena. 

3. člen 

Občinski ljudski odbori morajo osnovati in voditi 
trajno evidenco o poslovnih prostorih na svojem ob- 
močju, kakor tudi o vseh najemnih pogodbah glede 
poslovnih prostorov. 

Najemodajalec In najemnik moraja vsako nastalo 
spremembo glede višine najemnine za poslovne pro- 
store kakor tudi druge spremembe najemnega raz- 
merja pismeno sporočiti pristojnemu občinskemu ljud- 
skemu odboru. 

4. 'Sen 

Vsi do zdaj veljajoči predpisi e oblastvenem raz- 
deljevanju poslovnih prostorov so odpravljeni. 

V najemnih pogodbah je treba praviloma določiti 
tudi odpovedni rok. Če ta rok ni določen v pogodbi, 
velja obojestranski dvomesečni odpovedni rok. 

5. Men 

Če se v pogodbi dogovori višja najemnina, kakor 
jo je najemnik plačeval po dosedanjih predpisih, 
mora najemodajalec to razliko vplačati kot prispevek 
v sklad za vzdrževanje hiš, in sicer poleg prispevka, 
ki ga mora plačevati za take prostore v sklad za vzdr- 
ževanje hiš po določbah uredbe o zvišanju najemnin 
za stanovanjske in poslovne prostore (Uradni list 
FLRJ, ït. 54-631/52). 

6. člen 

Ta odlok zaine vftljati z dnem objave v »Uradnem 
ü*t« LRS«. 

Št. 1-1641/10-55 
Sežana, dne 18. julija 19•. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja Lr, 
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305. 

Na podlagi drugega odstavka 15. Elena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-85/52) 
v zvezi z 2. členom uredbe o dajanju poslovnih pro- 
storov v najem (Uradni list FLRJ, St. 12-69/53) in 
skladno z določbami 3. in 8. člena temeljnega zakona 
o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46-428/51) je okrajni 
ljudski odbor Slovenj Gradec na seji obeh zborov 
dne 11. julija 1953 sprejel 

ODLOK 
o dajanjn poslovnih prostorov v najem 

na območju okraja Slovenj Gradec 

1. člen 
Najemne pogodbe, po katerih se dajejo poslovni 

prostori v najem po pogodbi med najemodajalcem in 
najemnikom, morajo biti sklenjene v pismeni obliki. 
Vse najemne pogodbe, ki so bile ustno dogovorjene 
pred uveljavitvijo uredbe o dajanju poslovnih pro- 
storov v najem, se morajo sestaviti v pismeni obliki. 

En izvod nove najemne pogodbe mora najemo- 
dajalec predložiti tajništvu občinskega ljudskega od- 
bora najpozneje 15 dni od dneva, ko je bila pogodba 
sklenjena. Prav tako se morajo predložiti tajništvu 
vse pogodbe, ki so bile sklenjene pred 1. aprilom 1953 
ali po tem času, najpozneje do 1. septembra 1953. 

2. člen 
Najemodajalec in najemnik morata v 15 dneh spo- 

ročiti občinskemu ljudskemu odboru vsako spre- 
membo glede višine najemnine za poslovne prostore. 

3. člen 
Z denarno kaznijo 3.000 din se kaznujeta za pre- 

kršek najemodajalec in najemnik, če v predpisanem 
roku ne skleneta pismene najemne pogodbe ali ne 
sporočita spremembe glede višine najemnine za po- 
slovni prostor. 

4. '51en 
Ta odlok dobi veljavo z dnem objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
Št.  3865/2-53 
Slovenj Gradec, dne 11. julija 1953. 

Predsednik OLO: 
Ivo Skerlovnik 1. r. 

306. 

Na podlagi drugega odstavka 15. 'člena In 64. čle- 
na zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni Ust 
LRS, št. 19/52) ter 8. člena temeljnega zakona o pre- 
krških (Uradni list FLRJ, št. 46/51) in točke VII g) 
2. člena zakona o izravnavi posebnih predpisov o pre- 
krških v zakonih Ljudske republike Slovenije z do- 
ločbami temeljnega zakona o prekrških (Uradni list 
LRS, št. 40/51) je izdal okrajni ljudski odbor Slovenj 
Gradec na seji obeh zborov dne 11. julija 1953. 

ODLOK 
o javnem reda in miru 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Državljani   morajo   uravnavati   svoje   ravnanje 

tako, da ne motijo dela, razvedrila In počitka svojih 
sodržavljanov, da varujejo javno moralo, pazijo na 
snago, ne kazijo lepote in zunanjega lica naselij, ne 

delajo škode na javnih nasadih in ne ogrožajo zdravja 
ljudi. 

Dobrine iz prednjega odstavka uživajo upravno 
kazensko varstvo po predpisih tega odloka. 

IL VARSTVO MIRU 

2. člen 
Prepovedano je vsako dejanjo na javnem ali za- 

sebnem prostoru, ki moti mir okolice, in sicer: 
a) z uporabo zvočnikov, radioaparatov, glasbil ali 

na kakršen koli drug način občutno motiti 
okolico; 

b) uporabljati v nočnem času po strnjenih nase- 
ljih motorna vozila, ki niso opremljena z iz- 
pušno dušilko. 

3. člen 
V času od 22. do 5. ure so prepovedana vsa deja- 

nja, ki kakor koli motijo nočni mir. Motnje, ki izvi- 
rajo iz industrijskega in sezonskega kmetijskega dela, 
so izvzete. 

Prireditve in zabavni sporedi, ki trajajo 'čez 22. 
uro, se morajo izvajati v zaprtih prostorih, tako da 
ne motijo nočnega miru. 

4. člen 
Cerkveno zvonjenje je dovoljeno samo v zvezi 

z rednimi cerkvenimi obredi In ne sme trajati več 
kot tri minute. 

Svet za notranje zadeve je pooblaščen, da odredi 
zaradi zaščite nemotenega dela in počitka državlja- 
nov, reda in miru, za določen kraj ali območje ome- 
jitve cerkvenega zvonjenja, zlasti v krajih, kjer se 
zvoni pretirano, posebno pa v bližini bolnišnic, šol, 
tovarn in poslopij. 

III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA 

5. člen 
Prepovedana so dejanja, s katerimi se ogroža var- 

nost ljudi oziroma premoženja, in sicer: 
a) poškodovati ali odstraniti napisne table ali 

druge javne znake; 
b) ugasiti, poškodovati ali odstraniti svetilke, 

nameščene za razsvetlitev javnega prostora; 
c) opustiti popravilo zgradb ali naprav, ki ogro- 

žajo varnost; 
č) nameščati ali pustiti ob javfiih 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) dražiti ali plašiti živali, če to ogroža javno 
varnost; 

f) motiti javne shode, zborovanja, sestanke aH 
druge javne prireditve; 

g) na kakršen koli način poškodovati obcestne 
jarke. 

IV. VARSTVO ZDRAVJA, SNAGE IN ZUNANJEGA 
LICA NASELIJ 

6. člen 
Prepovedana so vsa dejanja, ki ogrožajo zdravje 

ljudi, nasprotujejo pravilom snage ali kazijo zuna- 
njost strnjenih naselij, in sicer: 

a) metati odpadke, pljuvati ali drugače ponesna- 
žiti tla ali predmete na javnih prostorih; 

b) poškodovati,   uničiti   ali   odstraniti   posodo   za 
odpadke, nameščeno v javnih prostorih; 

c) odlagati odpadke nli gnoj na mestih, ki niso 
za to določena, zlasti ob javnih cestah in poteh; 



Šiev.26. — 8. Vin. 1953 ÜRADJNTl OST Sfrw • 

č) odlagati odpadke na prostem, kjer so Izpostav- 
ljeni sončni pripeki, da se širi smrad zaradi 
razkrajanja; 

d) spuščati odpadne vode na javno pot ali odprt 
cestni jarek; 

e) nameščati lepake, letake ali objave na mestih, 
ki niso za to določena, pisati po poslopjih, po 
zidnih ograjah aH javnih lokalih; 

f) voditi vso v javne lokale. 

V. VARSTVO MLADINE 

7. člen 
' Mladina pod 16. letom starosti ne sme brez sprem- 

stva staršev ali odraslih oseb: 
a) obiskovati gostiln ali drugih podobnih lokalov; 
b) obiskovati javnih prireditev, ki se končajo po 

20. uri. 
Gostiln In drugih podobnih lokalov mladina pod 

16. letom po 20. uri sploh ne sme obiskovati, kakor 
tudi ne kino predstav, ki se končajo po tej uri. 

Javnih plesov so mladina pod 16. letom sploh ne 
sme udeleževati, mladina med 16. in 18. letom pa sa- 
mo v spremstvu staršev ali drugih odraslih oseb, 
vendar ne po 20. uri. 

Za šolsko mladino veljajo šolski predpisi, koli- 
kor so ti strožji. 

Zaradi prekrškov iz prvih treh odstavkov tega 
člena se kaznuje mladoletnik ali njegovi staraj, ka- 
kor tudi lastnik, zakupnik ali uslužbenec obrala. 

VI. JAVNI  RED  IN  MIR   V   MESTIH  SLOVEN] 
GRADEC, RAVNE NA  KOROŠKEM  IN  V  OBČINI 

DRAVOGRAD 

8. člen 
Ljudska odbora mestnih občin Slovenj Gradec in 

Kavne na Koroškem ter ljudski odbor občine Dravo- 
grad izdajo podrobnejše predpise o javnem redu in 
miru na svojih področjih. 

VIL KAZNI 

9. člen 
i(wfl- pr.ekräefc se kaznuje z denarno kaznijo do 
3.000 din, kdor prekrši prepovedi ali dolžnosti, na- 
štete v 2. členu razen točke b), v 3. členu, v 5. členu, 
v 6. členu razen točk a), b), e), f) in v 7. členu. 

i 10. člen 
Pripadniki ljudske milice in druge uradne osebe, 

ki jih pooblasti okrajni ljudski odbor smejo takoj 
na kraju storjenega dejanja od tistih, ki jih zalotijo 
pri prekršku, izterjati denarno kazen v znesku 50 din 
za tele prekrške: 

za kršitve določb iz točke b) 2. člena in iz točk 
a), b), e), f) 6. člena. 

VIII. KONČNE DOLOČBE 

11. člen 
Ko dobi ta odlok veljavo, prenehajo veljati vsi 

predpisi, izdani od OLO Slovenj Gradec, ki so v na- 
sprotju z njegovimi določbami. 

12. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Urad- 

nem listu LRS«. 
Št. 450/3 
Slovenj Gradec, dne  11. julija  1953. 

' Predsednik OLO: 
Ivo Skcrlovnik 1. r." 

307. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena in 64. čle- 
na zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list 
LRS, št. 19/52) v zvezj z uredbo o začasnem finansira- 
nju investicicij v letu 1953 (Uradni list FLRJ, št.2/53) 
jo okrajni ljudski odbor Šoštanj na sejah obeh zborov 
dne 9. junija 1953 sprejel tale 

ODLOK 
o načinu sklepanja kreditnih pogodb glede investicij, 

ki spadajo med investicije gospodarskega pomena 
okraja Šoštanj za leto 1953 

1. člen 
Po predpisih tega odloka se dovoljujejo iz sklada 

ia kreditiranje investicij OLO Šoštanj za leto 1933 
krediti za investicije, ki spadajo med investicije go- 
spodarskega pomena družbenega plana OLO Šoštanj 
za leto 1953. Za temeljne investicije družbenega plana 
LRS za leto 1953 v območju okraja Šoštanj se krediti 
iz tega sklada ne dovoljujejo. 

2. člen 
Sklad za kreditiranje investicij Iz 1. člena se for-' 

mira iz sredstev, predvidenih ?, družbenim planom 
OLO za leto 1953, ter iz izrednih dohodkov, ki jih v 
ta namen določi OLO, kot presežek amortizacije (po 
17. členu uredbe o zaključnih računih gospodarskih 
organizacij za leto 1952), pò OLO participiran delež 
lokalnih davščin in drugo. 

3. člen 
Kredite iz 1. člena tetca odloka dovoljuje komisija 

za dovoljevanje investicijskih kreditov iz okrajnega 
sklada za kreditiranje investicij; ima pet članov, med 
njimi direktorja podružnice Narodne banke in vsaj 
dva tehnična strokovnjaka. Člane komisije imenuje in 
razreši predsednik OLO Šoštanj. 

4. člen 
Investitorji (gospodarske in družbene organiza- 

cije) predlagajo navedeni komisiji utemeljene vloge 
za investicijske kredite. 

Za nova podjetja prilože investicijski pJahornt, ki 
obsega: 

investicijski program, 
generalni investicijski projekt, 
glavne projekte gradbenih objektov. 
Investicijski program za investicije gospodarskega 

pomena obsega: 
strukturo predvidene proizvodnje z analizo mož- 

nosti plasiranja, 
materialno bilanco predvidene proizvodnje z ana- 

lizo zagotovitve surovinskih virov, 
splošno razporeditev objektov s tehnološkim pro- 

cesom, na podlagi splošnih normativov ali analogije 
s podobnimi projekti, 

potrebna osnovna sredstva po strukturi in potreb- 
na obratna sredstva, 

potrebno energijo z analizo zagotovitve energije, 
potrebne kadre z analizo zagotovitve kadrov, 
izbiro lokacij, 
predračun amortizacije investicijskega objekta, 
ekonomsko obrazložen račun rentabilnosti s pri- 

merjalnimi pokazatelji, 
gradbene skice s približno naprejšnjo izmero in 

predračunom. 
Investicijski   program- mora   biti   tehnološko   in 

ekonomsko razčlenjen tako, da se da presoditi telino-4 

loška in gradbena zamisel in opravičenost investicij. 
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Generalni Investicijski projekt obsega vse elemente 
in podatke iz investicijskega programa, tehnično in 
ekonomsko detajlno obdelanega in specificiranega, 
specifikacijo in predračun opreme in pa Idejni pro- 
jekt gradbenih del. 

Glavni projekt gradbenih objektov obsega načrte, 
detajlno naprejšnjo izmero In predračun del. 

Za rekonstrukcijo, adaptacijo in razširitev ob- 
stoječih podjetij prilože investitorji prav tako inve- 
sticijski elaborat, ki obsega smiselno spredaj navedene 
podatke, potrebne za presojo družbene in gospodarske 
utemeljenosti investicij. 

Za opremo je treba priložiti ponudbe ali predra- 
čun o dobavi opreme, rentabilitetni račun, amortiza- 
cijski načrt, pri uvoženi opremi še podatke o zagotov- 
ljenih deviznih sredstvih. 

5. člen 
Komisija za dovoljevanje investicijskih kreditov 

pregleda in presodi družbeno in gospodarsko uteme- 
ljenost investicij ter pravilnost tehnološke in gradbene 
koncepcije projekta. Za koristne investicije izda po- 

" trdilo O odobritvi investicijskega elaborata ter o višini 
letne transe za leto 1953, ki se da za ta kredit na 
razpolago iz razpoložljivih sredstev okrajnega sklada 
za kreditiranje investicij. Prednost pri tem imajo in- 
vesticije, ki so poimensko predvidene v družbenem 
planu OLO za leto 1953, od ostalih investicij pa tiste, 
ki so po presoji komisije največjega splošnogospodar- 
skega pomena za okraj. 

Vračilne roke dovoljenih kreditov in obrestne 
mere bo predpisal OLO po izdaji posebnih predpisov 
Izvršnega sveta Ljudske skupščine FLRJ in 20. člena 
uredbe o začasnem finansiranju investicij. 

6. člen 
Na podlagi potrdila iz 5. člena sklene Narodna 

banka FLRJ z investitorjem kreditno pogodbo. Pred- 
pise o besedilu kreditne pogodbe ter črpanju in vra- 
čanju kreditov Izda v okviru prednjih določb Narod- 
na banka FLRJ. 

7. Člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS<. 
Št. 1982/1-53 
Šoštanj, dne 9. junija 1953. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1.1. 

308. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, številka 
19-89/52) v zvezi s 1. in 2. členom uredbo o delitvi 
sklada za vzdrževanje hiš (Uradni list FLRJ, št. 12/53) 
je okrajni ljudski odbor Trbovlje na skupni seji 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 15. julija 
1953 sprejel 

ODLOK 
o delitvi sklada za vzdrževanje hiš 

1. člen 
Sredstva za vzdrževanje hiš se delijo tako, da se 

80% v sklad vplačanih sredstev uporabi za vzdrževa- 
nje hiš, iz katerih ta sredstva izvirajo, 20% v sklad 
vplačanih sredstev pa uporabi občina ali mestna ob- 
čina za vzdrževanje in graditev stanovanjskih hiš. 

2.  člen 
S sredstvi skladov za vzdrževanje hiš razpola- 

gajo po določbi 1. -člena posamezni ljudski odbori, pri 
katerih se zbirajo sredstva skladov za vzdrževanje 
hiš. 

3./člen 
Tn odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 

stu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1953. 
Št. 3260/9—53 
Trbovlje, dne 15. julija 1953. 

Predsednik OLO: 
Martin Gosak 1. r. 

309. 

Na podlagi 16. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih v zvezi z odlokom Izvršnega sveta 
Ljudske skupščine LRS o spremembi povprečnih sto- 
penj akumulacije In družbenih skladov za rudnike 
premoga (Ur. list LRS, št. 15/53) sta okrajni zbor in 
zboï proizvajalcev okrajnega ljudskega odbora Tr- 
bovlje na 5. skupni seji dne 15. julija 1953 sprejela 

ODLOK 
o spremembi stopnje akumulacije za rudnika rjavega 

premoga   Trbovlje-Hrnstnik   in   Zagorje 

I 
V VI. delu 1. člena odloka o družbenem planu 

okraja Trbovlje za leto 1953 se od 1. maja 1933 spre- 
meni stopnja akumulacije in skladov tako: 

Industrija in rudarstvo: 

Stroka  112:   Proizvodnja  in  predelava  premoga. 
Stopnja AS, ki se računa od 

sklada za plače 
Rudnik rjavega premoga preJ sodaJ 

Trbovlje-Hrastnik 253 188 
Rudnik rjavega premoga 

Zagorje 
II 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem li- 
stu LRSf. 

237 188 

Št. 3260/10-53 
Trbovlje, dne 15. julija 1953. 

Predsednik OLO: 
Marfin Gosak 1. r. 

310. 

Na podlagi 16. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih v zvezi z odlokom Izvršnega sveta 
Ljudske skupščine LRS o spremembi povprečnih sto- 
penj akumulacije in skladov (Uradni list LRS, štev. 
21-73/52) sta okrajni zbor in zbor proizvajalcev okraj- 
nega ljudskega odbora Trbovlje na 5. skupni seji 
dne  15.  julija   1953   sprejela 

ODLOK 
o spremembi stopnje akumulacije za steklarno 

v Hrastniku 
I 

V VI. delu  1. člena odloka  o  družbenem  planu 
okraja  Trbovlje  za   leto   1933  se  s   1.  juliiem   1955 
spremeni stopnja akumulacije in skladov tako: 
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Industrija in rudarstvo: 
Stroka 116:  Proizvodnja in oplemenjevanje ne- 

kovinskih rud. 
Stopnja AS, ki se računa od 

sklada za plače 
prej sedaj 

Steklarna Hrastnik 497 366 
II 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 
stu LRS«. 

Št. 3260/10—53 
Trbovlje, dne 15. julija 1953. 

Predsednik OLO: 
Martin Gosak L' r. 

311. 
Na podlagi drugega odstavka 23. 'člena in 2. točke 

78. člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin (Uradni list LRS, št. 19/52) v zvezi z uredbo 
o dajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list 
FLRJ, št. 12/53) in glede na določbe 3. in 8. člena 
temeljnega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, 
at. 46/51) je ljudski odbor mestne občine v Novi 
Gorici sprejel na V. seji dne 19. junija 1953 

ODLOK 
o dajanju poslovnih prostorov v najem na območju 

mestne občine Nova Gorica 

1. člen 
, Poslovni prostori se od 1. aprila 1953 dalje da- 
JeJ.o "v najem po pogodbi med najemodajalcem in 
najemojemalcem. 

_ Najemne pogodbe med najemodajalcem in naje- 
mojemalcem, po katerih se dajejo poslovni prostori 
v najem, morajo biti sklenjene v pismeni obliki. Vse 
najemne pogodbe, ki so bile ustno dogovorjene pred 
ah po uveljavitvi uredbe o dajanju poslovnih prosto- 
rov v najem, se morajo sestaviti v pismeni obliki 
najkasneje v 15 dneh po uveljavitvi tega odloka. 

V istem roku morajo najemodajalci predložiti po 
en izvod pismene najemne pogodbe tajništvu ljud- 
skega odbora mestne občine. 

2. člen 
Najemodajalec in najemojemalec morata v 15 dneh 

sporočiti tajništvu ljudskega odbora mestne občine 
vsako spremembo glede višine najemnine za poslovne 
prostore. 

8. člen 
Vsi do sedaj veljajoči predpisi o oblastvenem 

razdeljevanju poslovnih prostorov so odpravljeni. 

4. člen 
Če v najemnih pogodbah odpovedni ••• ni Iz- 

recno dogovorjen, velja obojestranski dvomesečni od- 
povedni rok. 

5. člen 
Z denarno kaznijo do 2O00 dinarjev se kaznujeta 

za prekršek: 
a) najemodajalec in najemojemalec, če v pred- 

pisanem roku ne skleneta pismene najemne pogodbe 
ali ne sporočita spremembe glede višine najemnine 
za poslovni prostor; 

b) najemodajalec, če ne predloži v predpisanem 
roku en izvod najemne pogodbe. 

6. člen 
Ta odlok   velja  od  dneva  objave  v  >Uradnem 

listu LRS«. 
Št. 904/1-53 
Nova Gorica, dne 19. junija 1953. 

Predsednik LO MO: 
Ludvik Gnbrijelčič L r, i 

312. 

Na podlagi 23. člena in 2. točke 78. člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19-90/52) ter 8. 'člena temeljnega zakona o 
prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46-428/51) je ljudski 
odbor mestne občine Novo mesto na podlagi poobla- 
stila okrajnega ljudskega odbora Novo mesto z dne 
25. marca 1953, št. 1-1296/2-53, na seji dne 26. maja 1953 
sprejel 

ODLOK 
o obratovalnem času gospodarskih podjetij 

ua območju mestne občine Novo mesto 

A. Obratovalni čas 

Trgovinske obratovalnice 

1. člen 
1. Trgovinske obratovalnice, vštevši drogerijo in 

prodajalne sadja in zelenjave so odprte, če v nasled- 
njem ni drugače določeno: 

v poletnem času: 
ob ponedeljkih in sobotah nepretrgoma od 7. do 

14.30 ure; 
cb drugih delavnikih od 7. do 12. in od 17. do 

19. ure; 
v zimskem času: 
ob ponedeljkih in sobotah nepretrgoma od 8. do 

15.30 ure; 
ob drugih delavnikih od 8. do 12. in od 14. do 

17.30 ure. i 
-  Ob sobotah mora biti ena trgovina z živili odprta 

tudi popoldne. 
Ob nedeljah in državnih praznikih smejo obra- 

tovati: 
a) prodajalnice cvetlic, časopisov in revij od 8. 

do 12. ure; 
b) prodajalne sadja1 in zelenjave od 7. do 11. ure. 
Kolikor imajo prodajalne sadja in zelenjave po- 

kvarljivo blago, so lahko odprte brez omejitve. 
Ob ponedeljkih in sobotah se obvezni osemurni 

delavnik ne krajša, temveč se preostali čas uporabi 
za notranje delo v obratovalnicah. 

2. Prodajalne in poslovalnice svežega mesa so 
dnevno odprte: 

v poletnem času od 6. do 11. ure; 
ob sobotah pa tudi od 14. do 18. ure; 
v zimskem času od 7. do ,12. ure; 
ob sobotah pa tudi od 14. do 18. ure. 
3. Prodajalne in poslovalnice svežega in prekaje- 

nega mesa ter mesnih izdelkov so odprte: 
v poletnem času: od 6. do 12. in od 17. do 19. ure; 
v zimskem času od 7. do 12. in od 14. do 17. ure. 
Pri teh trgovinah in poslovalnicah je dovoljeno 

prodajanje svežega mesa le v času, določenem pod 
2. točko. 

Dovažanje mesa in druga pripravljairiii dela se 
smejo opravljati od 5. ure zjutraj, vendar mora bitt 
lokal za stranke tedaj še zaprt, 
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4. Prodajalne kruha so ob delavnikih odprte: 
a) prodajalna št. 9.  na Glavnem  trgu: 
v poletnem času nepretrgoma od 6. do 18. ure; 
v zimskem času nepretrgoma od 6.30 do 18. ure; 
b) prodajalna št. 10 na Cesti komandanta Staneta; 
v poletnem času nepretrgoma od 6. do 1". ure; 
v zimskem času nepretrgoma od 6.30 do 17. ure. 
5. Slaščičarne so odprte vsak dan, tudi ob nede- 

ljah  In državnih praznikih,  nepretrgoma: 
v poletnem času od 7. do 21. ure; 
v zimskem času od 8. do 20. ure. 
6. Mlekarne so odprte: 
ob delavnikih v poletnem in zimskem času nepre- 

trgoma od 6. do 14. ure; 
ob nedeljah in državnih praznikih: 
v poletnem času od 6. do 12. ure; 
v zimskem času od 8. do 12. ure. 
7. Prodajalne tobačnih izdelkov so odprte: 
a) v mestu: 
v poletnem času od 7. do 12. In od 14. do 17. ure; 
v zimskem času od 8. do 12. in od 14. do 17.30 uro; 
b) na železniški postaji, Kolodvorska ulica 1: 
v poletnem in zimskem času od 6. do 11. in od 13. 

do 1S. ure. 
Prodajalne tobačnih izdelkov smejo ob nede- 

ljah in državnih praznikih obratovati od 8. do 12. ure. 
8. Trgovina s kurivom je odprta: 
v poletnem in zimskem 'času nepretrgoma od 7. 

do  15. ure. 
9. Lekarna je odprta: 
v poletnem in zimskem času: 
ob delavnikih nepretrgoma od 8. do 18. ure; za 

recepte dežurna služba od 18. do 8. ure zjutraj; 
ob nedeljah in državnih praznikih nepretrgoma 

od 8. do 12. ure; za recepte dežurna služba od 18. do 
8. ure zjutraj. 

2. člen 

Obhodna prodaja blaga je, kolikor je dovoljena, 
pred 8. uro in po 19. uri prepovedana. 

Izjemoma je dovoljeno prodajanje časopisov, re- 
vij in pečenega kostanja ob delavnikih od 6. do 
21. ure; pečeni kostanj pa se sme prodajati tudi ob 
nedeljah in državnih praznikih od 6. do 21. ure. 

3. člen 

Glede prodajnega časa na tržnem prostoru in na 
sejmišču veljajo predpisi tržnih  in  sejemskih  redov. 

j 

Obrtne obratovalnice 

4. člen 

1. Storitvene obrtne delavnice, kot n. pr. urarske, 
dežnikarske itd., so odprte, če v naslednjih členih ni 
drugače določeno: 

a) ob sobotah: 
v poletnem času od 6.30. do 12. ure; 
v zimskem času od 7.30. do 13. ure; 
b) ob drugih delavnikih: 
v poletnem času od 6.30. do 12. in od 15. do 

18,   ure; 
v zimskem Sašu od 8.30 do 12. in od 14. do 18. ure. 
Obrtni obrati, kot so čevljarski, krojaški, živil- 

ski, pletilski, vrvarski in drugi, ki s svojim delom ne 
delajo nikakega ropota, lahko delajo po potrebi in 
svoji uvidevnosti tudi še izven obratovalnega časa. 

Kateri so drugi obrati, ki s svojim delom ne dolnjo 
nikakega ropota, določi svet za gospodarstvo ljud- 
skega odbora mestne občine. 

2. Mlinarji meljejo po potrebi podnevi In ponoči, 
v času, ko imajo zadostno količino vode. 

3. Brivci in  frizerji obratujejo: 
V poletnem času: 
ob sobotah od 7. do 12. in od 15. do 19. ure; 
ob nedeljah od 7. do 11. ure. 
Ob ponedeljkih so njihovi obrati zaprti razen 

dežurne brivnice, ki poslujejo enako kot ob drugih 
delavnikih. Brivnica, ki v ponedeljek obratuje, ima 
lahko v nedeljo obratovalnico zaprto. 

Ob drugih delavnikih obratujejo od 7. do 12. in 
od 16. do 19.30 ure. 

V zimskem času: 
ob sobotah od 7.30 do 12. ••• in od 14. do 19. ure; 
ob nedeljah od 7.30 do 12. ure; 
ob ponedeljkih imajo zaprto; 
ob drugih  delavnikih obratujejo od 7.30. do  12. 

in od 14. do 18. ure. 
V zimskem času veljajo za dežurno brivnico ob 

ponedeljkih isti predpisi kot v poletnem času. 
4. Fotografske obratovalnice so odprte: 
v poletnem času od 7. do 12. In od 16. do 19. ure; 
v zimskem času od 8. do 12. in od 14. do IS. ure. 
Ob nedeljah so fotografske obratovalnice odprte 

samo dopoldne. 
5. člen 

Čez poldne smejo biti odprte kovaške, avtome- 
hanične in kolarske delavnice, če je treba izvršiti ne- 
odložljivo popravilo vozil ali jih oskrbeti z nadomest- 
nimi deli. 

6. člen 

Določba prvega odstavka 2. člena velja tudi za 
obhodne obrti. 

Gostinske  obratovalnice 

7. člen 

Gostinske obratovalnice so odprte: 
1. hoteli, prenočišča in vsi drugi obrati, kolikor se 

pečajo z oddajanjem sob, časovno neomejeno; 
2. kavarne do 2. ure zjutraj, kar velja tudi za 

restavracijo letnega kopališča v sezoni; 
3. restavracije, gostilne in bifeji: 
Ob sobotah in nedeljah ter dneve pred državnimi 

prazniki in ob državnih praznikih do 24. ure, druge 
dni v tednu do 23. ure. Gostinske obratovalnice se ne 
smejo odpirati pred 5. uro zjutraj, morajo pa se od- 
preti najpozneje ob 7. uri zjutraj. 

Goistinske obratovalnice, kjer v večernih urah ni 
pričakovati prometa, se smejo zapirati ob 21. uri. 

8. 'člen 

Kolodvorska restavracija ima po potrebi še nočno 
dežurno službo. 

Gostinske obratovalnice s prenočišči smejo po- 
streči gostom, ki pridejo z vlakom, avtobusom ali 
avtomobilom tudi po času, določenem za zapiranje 
v prednjem členu, a najdalje eno uro po prihodu 
vlaka ali avtobusa oziroma avtomobila. 

9. člen 

Neposredno pred uro, ko se morajo gostinski lo- 
kali zapreti, se gostu ne sme potreči z večjo količino 
hrane ali pijače, tako da bi se lahko gost dalj časa 
zadrževal v lokalu. Po uri pa se mu sploh ne sme več 
postremi ne z jedjo ne s pijačo in se mora najpozneje 
četrt  ure po  določeni  zapiralni   uri obratni  prostor 
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Izprazniti in zapreti, kolikor ni določena izjema T 8. 
in 10. členu. 

Strežno osebje mora uro, ko se lokal zapira, go- 
stom napovedati. 

10. člen 
Za posamezne gostinske obrate in posamezne dni 

sme podaljšati obratovalni čas tajnik ljudskega od- 
bora mestne občine. Dovoljenje se mora izposlovati 
vnaprej. 

V izrednih primerih, to je, če se zadrži v gostin- 
skem obratu kakšna zaključna družba, družba izlet- 
nikov ali turistov čez uro, določeno v 7. in 8. členu, 
mora vodja oziroma lastnik gostinskega obrata takoj 
naslednji dan priglasiti prekoračene ure tajniku ljud- 
skega odbora mestne obilne, dobiti od njega odobritev 
in plačati v odloku o pobiranju taks in prometnega 
davka v mestni proračun morebitno predpisano takso. 

11. člen 
Od nedelje na ponedeljek so lahko odprte čez 

noč vse gostilne za ljudi, ki prihajajo na sejem iz 
drugih krajev. 

Predpisi o postrežbi Iz 7. in 8. člena pa veljajo 
tudi za ta primer. 

12. člen 
Dovoljene igre, n. pr. balinanjo, kegljanje itd., 

se smejo igrati na prostem do 22. ure; v zaprtih pro- 
storih, v katerih se ne moti nočni počitek sosedov in 
kolikor sme biti gostinska obratovalnica dalj časa 
odprta, ta omejitev ne velja. 

Po 22. uni so z godbo in petjem ali z obratova- 
njem v gostinskih obratih ne sme motiti soseščina. 

13. člen 
'      * .n°či od 30. aprila na 1. maj in od 31. decembra 
a 1. januarsmejo biti kavarne, restavracije, gostilne 

In bifeji odprte celo noč. 

B. Splošne določbe 

14. člen 
Določbe tega odloka se nanašajo na vse trgovske, 

oortne in gostinske obratovalnice državnega, zadruž- 
nega • zasebnega sektorja, ne glede na to, ali je v 
njih zaposleno pomožno osebje ali ne. 

Odlok ne velja: 
1. za podjetje za prevoz oseb in blaga z vozovi 

in motornimi vozili; 
2. za garaže in črpalke pogonskega goriva In ma- 

zilnih olj; 
3- za industrijske obrate; 
4. za obrtne delavnice, ki niso zajete v 4. členu 

tega odloka; 
5. dimnikarska  podjetja; 
6. menze. 

15. člen 
Ob času, predpisanem za zapiranje obratovalnic, 

se morajo zapreti vsi vhodi v poslovne prostore, ki so 
določeni za promet s strankami. 

Imetniku obrti, kakor tudi članom njegove dru- 
žine, je dovoljeno prebivati in delati v obratnem pro- 
storu tudi ob času, ko je ta za promet z občinstvom 
zaprt. 

16. člen 
Notranje delo v obratovalnicah čez čas, dolo3en 

za njih zapiranje, je dovoljeno tudi s pomožnim oseb- 
jem: 

a) ob višji sili; v 

b) če je treba kaj storiti, da se ne pokvari blago; 

c) kadar se sestavlja inventura obratovalnice;     | 
č) če se poslovalnica seli; 
d) če se poslovalnica čisti ali se urejajo izložbe. 
Za zaposlitev pomožnega osebja v teh primerih 

veljajo predpisi o delovnih razmerjih, 

17. člen 
Če se v obratovalnici, razen v gostinskih obrato- 

valnicah, opravlja več vrst dela, za katere je pred- 
pisan različen čas odpiranja in zapiranja, velja obra- 
tovalni 'čas, kot je določen za glavno delo. 

18. člen 
Z poletni čas se šteje čas od 1. maja do 50. sep- 

tembra, za zimski čas pa čas od 1. oktobra do 30. 
aprila. 

19. člen 
Svet za gospodarstvo sme po izkazani potrebi z 

odredbo določiti za posamezne obratovalnice tudi dru- 
gačen obratovalni čas. 

C. Kazenske določbe 

20. člen 
Lastniki, odgovorni ravnatelji, upravniki in po- 

slovodje obratovalnic, ki bi imeli proti predpisom 
tega odloka odprte svoje obratovalnice izven časa, 
dovoljenega za odpiranje in zapiranje, ali bi imeli 
obratovalnice zaprte v času, ki je določen za obra- 
tovanje, se kaznujejo z denarno kaznijo do 2.000 din. 

Upravni kazenski postopek vodi sodnik za pre- 
krške pri ljudskem odboru mestne občine Novo 
mesto; prav tako izreka tudi kazni. 

Č. Sklepne določbe 

21. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnein listu 

LUS«. 
Št. Ó80/1-53 
Novo mesto, dne 26. maja 1953. 

Predsednik LO MO: 
Alojz Ivaneilč 1. r. 

313. 

Na podlagi 2. člena uredbe o dajanju poslovnih 
prostorov v najem (Uradni list FLRJ, št. 12-69/53) in 
na podlagi drugega odstavka 23. člena zakona o ljud- 
skih odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, 
št. 19-90/52) ter glede na določbe 3. in 8. člena temelj- 
nega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46-428/ 
51) je ljudski odbor mestne občine Postojna na V. 
redni seji dne 23. junija 1933 sprejel 

ODLOK 
o dajanju poslovnih prostorov v najem na območju 

ljudskega odbora občine Postojna 

1. člen 
Najemne pogodbe, po katerih se dajejo poslovni 

prostori v najem po pogodbi med najemodajalcem in 
najemnikom, morajo biti sklenjene v pismeni obliki. 

Najemne pogodbe, ki so bile ustno dogovorjene 
pred veljavnostjo uredbe o dajanju poslovnih prosto- 
rov v najem, se morajo sestaviti v obliki pismene po- 
godbe. 

En izvod najemnih pogodb, ki so lit'- <•/ ' ene 
pred l.aprilom 1933 ali po njem, mora nu„. nit.iijjalec 
ali najemnik predložiti ljudskemu odboru" mestne ob- 
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čine Postajna. Vsi do sedaj veljajoči predpisi o oblast- 
venem razdeljevanju so odpravljeni. 

2. člen 
Pismena pogodba o najemu poslovnih prostorov 

mora imeti določbe o odpovedi pogodbenega razmerja. 
Če v najemni pogodbi odpovedni rok ni dogovorjen, 
velja obojestranski dvomesečni odpovedni rok. 

3. člen 
Vsako spremembo glede višine najemnine za po- 

slovne prostore morata najemodajalec in najemnik 
sporočiti ljudskemu odboru mestne občine Postojna 
najpozneje v 15 dneh. 

4. člen 
Z denarno kaznijo do 2000 din se kaznujeta za 

prekršek najemodajalec in najemnik, če v predpisa- 
nem roku ne skleneta pismene pogodbe ali ne sporo- 
čita spremembe o višini najemnine. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave r >Urad- 

nem listu LRS«. 
št. 966/2-53 
Postojna, dne 23. jnnija 1953. 

Predsednik LO MO: 
Jože Basa 1. r. 

314.. 
Ljudski odbor mestne občine Tržič je na podlagi 

2. odstavka 23. člena zakona o ljudskih odborih mest 
in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/52) v zvezi 
z 2. in 4. členom uredbe o dajanju poslovnih prosto- 
rov v najem (Uradni list FLRJ, št. 13/55) ter 3. in 8. 
členom temeljnega zakona o prekrških (Uradni list 
FLRJ, št. 46/51) na seji dne 3. julija 1953 sprejel 

ODLOK 
o dajanju poslovnih prostorov v najem na obmoČjo 

mestne občine Tržič 
1. člen 

Vsi poslovni prostori se dajejo v najem prosto 
na podlagi najemne pogodbe med najemodajalcem in 
najemnikom, ki mora biti sklenjena v pismeni -obliki. 
Najemne pogodbe, ki so bile ustno dogovorjene pred 
uveljavitvijo uredbe o dajanju poslovnih prostorov 
v najem, se morajo sestaviti v pismeni obliki. 

Vse doslej sklenjene pismene in ustne najemne 
pogodbe se lahko razderejo z enomesečnim odpoved- 
nim rokom, kolikor najemodajalec in najemnik spo- 
razumno ne uredita novega najemnega razmerja. 

Vsi doslej veljavni predpisi o razdeljevanju po- 
slovnih prostorov so odpravljeni. 

Najemna pogodba mora obsegati: natančno na- 
vedbo najetih poslovnih prostorov, višino mesečne 
najemnine, odpovedni rok najemnega razmerja ter 
druge dogovore zaradi vzdrževanja najetih prostorov. 
Će prevzame najemnik z najemno pogodbo za po. 
slovni prostor kakšne nedenarne dajatve ali storitve 
(proti najemodajalcu), je treba v najemni pogodbi 
navesti mesečno vrednost te dajatve ali storitve z 
ustrezajočim denarnim zneskom. 

2. člen 
Vse pogodbe, sklenjene za najem poslovnih pro- 

storov na območju mestne občine Tržič, je treba po- 
slati najpozneje v 8 dneh po sklenitvi pogodbe taj- 

ništvu sveta za gospodarstvo ljudskega odbora mestne 
občine Tržič v dveh izvodih. En vidiran izvod se 
predložitelju pogodbe vrne. 

Za poslovne pTOStore, ki so bili oddani v najem 
pred uveljavitvijo tega odloka, je treba prav tako 
skleniti najemne pogodbe v pismeni obliki in poslati 
dva Izvoda take pogodbe tajništvu za gospodarstvo 
ljudskega odbora mestne občine Tržič najpozneje do 
15. avgusta 1953. 

Najemodajalec In najemnik morata v osmih 
dneh priglasiti tajništvu sveta za gospodarstvo mestne 
občine Tržič vsako spremembo glede višine dogovor- 
jene najemnine za poslovne prostore kakor tudi od- 
poved najemne pogodbe. 

Najemodajalec je dolžan odvajati razliko pogod- 
bene višje najemnine od najemnine, ki bi jo najemnik 
plačeval po dosedanjih predpisih, v sklad za vzdrže- 
vanje hiš do konca tistega meseca, v katerem je pri- 
glašeno prenehanje najemnega razmerja. 

3. člen 
V  sporu,  ali  je najeti prostor poslovne narave, 

odloča ljudski odbor mestne občine Tržič. 

4. člen 
Z denarno kaznijo do 2.000 din se kaznujeta na- 

jemodajalec In najemnik, če v predpisanem roku ne 
skleneta pismene najemne pogodbe in je ne predlo- 
žita tajništvu sveta za gospodarstvo ljudskega odbora 
mestne občine Tržič ali ne sporočita spremembe glede 
višine najemnine za poslovni prostor oziroma ne na- 
znanita odpovedi najemne pogodbe. 

Za upravnokazenski postopek zaradi prekrškov 
po tem odloku je pristojna komisija za prekrške ljud- 
skega odbora mestne občine Tržič. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRSc 
Št. 1163/1 . 
Tržič, dne 7. julija 1953.        Predsednik LO MO: 

Lovro •••-ar 1. •. 

315. 

Na podlagi 13. in 8. člena zakona o volitvi in od- 
poklicu odbornikov ljudskih odborov je občinski 
ljudski odbor Braslovče na seji dne 18. julija 1953 
sprejel 

ODLOK 
o razplsn nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

štev. 3, obsegajoči vasi Kamenče in Glinje, zaradi 
smrti odbornika Jeronima Marinca, ki je bil izvoljen 
v tej volilni enoti. 

II 
Volitve bodo v nedeljo, dne 6. septembra 1953. 

tU 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in tako, 

kot je v navadi, v vseh vaseh te enote. 
Št. T-543/1-53 
Braslovče, dne 18. julija 1953. 

Predsednik Obč. LO: 
' Franc Kos 1. r. 

izdaja .Uradni Ust LRS. - Direktor in odgovorni urednik: đr Rastko Močnik - tiska ilekarna »toneta Tomäica« - vsi 
v Ljubljani - Naročnina: letno 720 din - Posamezna Številka: 8 din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani 4 din vec, po 
pošti 8 din  vec — Uredništvo to uprava: Ljubljana,  Erjavčeva qltca Ila, poftnl predal 336 — Telefon uprave *3-S7S - 

Čekovni račun: MX-»T«-157 
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VSEBINA: 

88. Odlok o spremembi pravilnika za Izvajanje zakona o sta- 
novanjskih In poslovnih prostorih. 

8». Odlok o prenosu pravic in dolžnosti ustanoviteljev pod- 
jetij pod upravo republiških organov na okrajne (mestne) 
ljudske odbore. 

90. Odredba • spremembi Delovodske Iole In Nadzornlške 
rudarske iole pri Tehniški srednji soli v LJubljani v 
Mojstrsko šolo v LJubljani. 

81. Odredba o spremembi Delovodske tesarske Sole pri Grad- 
benem industrijskem podjetju Slovenije Ivan Maček - 
Matija »Gradiš IMM« v Ljubljani v Tesarsko mojstrsko 
šolo v Ljubljani. 

82. Odredba o spremembi Gradbene delovodske šole v Grad- 
benem tehnlkumu v LJubljani v Gradbeno mojstrsko 
šolo v LJubljani. 

83. Odredba o preimenovanju Avtoprometne šole v LJubljani 
v šolo za voznike motornih vozil In o spremembi te šole 
v strokovno šolo s praktičnim poukom. 

94. Odredba o ustanovitvi cestarske šole pri Gradbenem teh- 
nlkumu v LJubljani. 

95. Odredba o spremembi odločbe o določitvi ustanoviteljev 
strokovnih šol. 

Odloki ljudskih odborov: 
316. Odlok o določitvi ceste III. reda na območju okraja Lju- 

tomer. 

317. 
318. 

319. 
320. 

321. 

322. 
323. 

324. 

325. 

326. 

327. 

32S. 
329. 

330, 

Odlok o družbenem planu okraja Celje okolica za L 18S3. 
Odlok o nadzorstvu nad prodajo vina v gostinskih obra- 
tih In o ravnaliju z vinom, namenjenim neposredni po- 
trošnji. 
Odlok o družbenem planu okraja Krško za leto »53. 
Odlok o skladu zemljiških skupnosti splošnega ljudskega 
premoženja na območju okraja Radovljica. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti It. S 

v okraju Radovljica. 
Odlok o Javnem redu in ml.-u na območju okraja Sežana. 
Odlok   o   obratovalnem   času   gospodarskih   podjetij   na 
območju mestne občine Jesenice. 
Odlok o spremembi in. dopolnitvi odloka o delitvi ildada 
za vzdrževanje hiš v mestni občini Kamnik. 
Odlok o plačevanju vodarlne za porabo vode iz mestnega 
vodovoda v Novem mestu. 
Odlok o dajanju poslovnih prostorov v najem na ob- 
močju mestne občine Trbovlje. 
Odlok o načinu sklepanja kreditnih pogodb glede inve- 
sticij, ki spadajo med investicije gospodarskega pomena 
v mestni občini Tržič za leto 1953. 
Odlok o hišnem redu na območju mestne občine Tržič. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilnih enotah 
St.2, 5 in 9 v občini Apače (Ljutomer). 
Odlpk o razpisu nadomestnih volitev v TOlllnl enoti it. 4 
občine Hoče. 

88. 

ODLOK 
o spremembi pravilnika za izvajanje zakona 

o stanovanjskih in poslovnih prostorih 

1. člen 
Drugi odstavek 5. člena pravilnika za Izvajanje 

zatona o stanovanjskih in poslovnih prostorih (Urad- 
m list LKS>, št. 24-144/48) se spremeni tako, da se 
glasi: >če stanuje v stavbi, katere stanovanja so 
namenjena za delavce in uslužbence državnega or- 
gana (zavoda, podjetja), stranka, ki s tem organom 
(zavodom, podjetjem) nI v službenem razmerju, 
odredi njeno izselitev na prošnjo zavoda ali pod« 
jetja stanovanjski organ prve stopnje; ta dodeü ob- 
enem izseljeni stranki drugo stanovanje.c 

2. člon 
Določbe o pristojnosti stanovanjskih organov iz 

1. člena te uredbe se uporabljajo podobno tudi za pri- 
mere še nerešenih pritožb proti odločbam, izdanim 
po predpisih dosedanjega drugega odstavka v 5. členu 
zgoraj omenjenega pravilnika. 

3. člen 
Ta  uredba  velja od  dneva objave  v  »Uradnem 

tetu LRS<.  . 
Št. U-50/53 
Ljubljana, dne 5. avgusta 1953. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Miha  Marinko I  •, { 

89. 

Na podlagi splošnega zakona o državnih gospo- 
darskih podjetjih in 7. točke 72. člena ustavnega za- 
kona o temeljih družbene in politične ureditve in o 
organih oblasti LRS izdaja Izvršni svet Ljudske skup- 
ščine Ljudske republike Slovenije tale 

ODLOK 

J 

Pravice in dolžnosti, ki jih imajo po veljajočih 
predpisih ustanovitelji, opravljajo za vsa podjetja, za 
katera so to do sedaj opravljali republiški organi 
državne uprave, okrajni (mestni) ljudski odbori, vsak 
za podjetja na svojem območju, razen za izvozna in 
uvozna podjetja. 

II 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS<. 
St. U 49/53 
Ljubljana, dne 7. avgusta 1953. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Miha Marinko 1. r. 
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90. 
Na podlagi drugega odstavka 8. in 30. člena, prve- 

ga odstavka 51. člena in 32. člena v zvezi s 15. členom 
uredbe o strokovnih šolah (Uradni list FLRJ, št. 39- 
479/52) ter glede na drugi odstavek 13. člena zakona 
za izvršitev ustavnega zakona o temeljih družbene in 
politične ureditve, in o organih oblasti Ljudske repu- 
blike Slovenije izdaja Svet za prosveto in kulturo LRS 
v sporazumu z Državnim sekretariatom za gospodar- 
stvo LRS 

ODREDBO 
o spremembi Delovodske šole in Nadzornilke rudarske 
šole pri Tehniški srednji šoli v Ljubljani v Mojstrsko 

šolo T Ljubljani 

Delovodska in Nadzorniška rudarska šola pri 
Tehniški srednji šoli v Ljubljani so spremenita v Moj- 
strsko šolo, ki je v sklopu Tehniške srednje šok v 
Ljubljani. 

Mojstrska šola ima naslednje oddelke: 
a) kovinarski oddelek za* poklice (obrti): orodjar; 

ključavničar; strojni ključavničar; konstrukcijski 
ključavničar; umetni ključavničar; gradbeni ključav- 
ničar; kovinostrugar; kovinoskoblar; kovinorezkar; 
kovinobrusa'č; kovinorisar; livar; avtogenski varilec; 
elektrovarilec; kovač; strojni kovač; gradbeni klepar; 
avtoklepar; mehanik; avtomehanik; mehanik za kme- 
tijske stroje; precizni mehanik; brusač orodja; insta- 
later parnega, vodnega in zračnega ogrevanja; insta- 
later vodovoda; kanalizacije in plinskih  napeljav; 

b) elektrotehniški oddelek za poklice (obrti): 
elektromehanik za elektromotorje in generatorje; 
elektromehanik za transformatorje; elektromehanik 
ta. izdelovanje razdelilnih naprav in aparatov; elektro- 
mehanik za električna merjenja; elektromchnik za 
termične naprave; elektromonter za električne stroje; 
elektromonter za električne vode; elektomonter raz- 
delilnih naprav; elektromonter za stikalne naprave; 
elektromonter transformatorjev; elektromonter usmer- 
jevalnih postaj; elektrona vi jalec; elektroinstalater 
za jaki tok; elektromonter za šibki tok; obratni elek- 
tričar; elektromehanik t. t. naprav; elektromehanik 
za visokofrekvenčne naprave; elektromehanik za ra- 
dijske naprave; radiomehanik; monter akumulatorjev; 

c) mizarski oddelek za poklice (obrti): mizar; 
strojni mizar; stavbni mizar; lesni modelar, lesni 
strugar; 

č) rudarski oddelek za vse poklice iz rudarske 
stroke. 

2 
V mojstrsko šolo se lahko vpišejo tisti, ki so naj- 

manj tri leta delali kot kvalificirani delavci ali koi 
obrtni pomočniki v ustreznem poklicu (obrti), ki je 
naveden v prednji točki. 

V rudarski oddelek se lahko vpišejo tudi kvalifi- 
cirani delavci kopači; dalje tisti, ki so končali indu- 
strijsko rudarsko šolo, če so najmanj eno leto delali 
na odkopu. 

Tisti, ki nimajo predpisane dobe zaposlitve po 
prednjih odstavkih, se lahko izjemno vpišejo v ustrez- 
ni oddelek, če so vsaj eno leto delali kot kvalificirani 
delavci oziroma kkrt obrtni pomočniki v ustreznem 
poklicu (obrti) in '2e napravijo sprejemni izpit iz prak- 
tičnega dela na mojstrski šok. 

Šolanje v vseh oddelkih mojstrske šole traja dve 
leu. 

Pouk je teoretičen in praktičen. 
Predmetnik in učni oačrt za teoretični in prak- 

tični načrt potrdi Svet za prosveto in kulturo LRS. 

Tisti, ki so uspešno končali zadnji razred mojstr- 
ske šole, delajo zaključni izpit, ki je na vsakem od- 
delku teoretičen in praktičen. 

Zaključni izpit se dela po veljavnih predpisih. 

Spričevalo o zaključnem Izpitu na kovinarskem, 
elektrotehniškem in na mizarskem oddelku daje kva- 
lifikacijo visoko kvalificiranega delavca (obrtnega 
mojstra) za poklic (obrt), v katerem se je absolvent 
izučil in ki je naveden v prvi točki te odredbe; na ru- 
darskem oddelku pa daje kvalifikacijo visoko kvalifi- 
ciranega delavca kopača, ki je usposobljen tudi za 
nadzorno službo v rudniškem obratu. 

V drugih poklicih (obrtih), v katerih se absolvent 
ni izučil, pa jih ima ustrezni oddelek po drugem od- 
stavku 1. točke a), b) in c) te odredbe, se zaključni 
izpit prizna za' teoretični del izpita za visoko kvalifi- 
ciranega delavca (obrtnega mojstra), praktični del iz. 
pita pa mora delati kandidat pred pristojno izpitno 
komisijo. 

Priznanje kvalifikacije po prednjih odstavkih za- 
piše mojstrska šola na izdano spričevalo o zaključ- 
nem izpitu. 

Praktični del Izpita po drugem odstavku te točke 
lahko delajo kandidati takoj po napravljenem za- 
ključnem izpitu. 

6 

Zaključna spričevala, ki so jih do sedaj prejeli 
absolventi Delovodske in Nadzorniške rudarske šole 
pri Tehniški srednji šoli v Ljubljani in bivše Nadzor- 
niške šole v Celju, dajejo kvalifikacijo po prednji 
točki, kar zapiše mojstrska šola na zahtevo prizade- 
tega na njegovo spričevalo. 

Organizacijo In delo mojstrske šole določajo po- 
sebni predpisi. 

8 

Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem' 
listu LRS«. 

št. 5102/1 
Ljubljana, dne 25. julija 1953. 

Predsednik 
"   Sveta za prosveto In kulturo 

LRS: 
Dr. Anton Melik 1. r. 

Državni sekretar za gospo- 
darstvo LRS: 

Ing. Marjan Tepina l. r, 
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9L 

Na podlagi drugega odstavka 8. in 30. člena, pr- 
vega odstavka 51. člena in 32. člena v zvezi s 15. 'čle. 
nom uredbo o strokovnih šolah (Uradni list FLRJ, št. 
39-479/52) ter glede na drugi odstavek 13. člena za- 
kona za izvršitev ustavnega zakona o temeljih druž- 
bene in politične ureditve in o organih oblasti Ljud- 
ske republike Slovenije izdaja Svet za prosveto -in 
kulturo LRS v sporazumu z državnim sekretarjem za 
gospodarstvo LRS 

ODREDBO 
o spremembi Delovodske tesarske Sole pri Gradbenem 
Industrijskem podjetju Slovenije Ivan Maček-Matija 
»Gradiš IMM« v Ljubljani v Tesarsko mojstrsko šolo 

v Ljubljani 

1 
Delovodska tesarska šola pri Gradbenem indu- 

strijskem podjetju Slovenije Ivan Maček-Matija »Gra- 
diš IMM« v Ljubljani se spremeni v Tesarsko mojstr- 
sko šolo v Ljubljani. 

2 
V tesarsko mojstrsko šolo se lahko vpišejo tisti, ki 

s© najmanj tri leta delali kot kvalificirani tesarji ali 
kot tesarski pomočniki. 

3 
Šolanje traja tri leta, in sicer tako, da je v vsa- 

kem letu po 6 mesecev teoretični pouk in po 6 mese- 
cev praktično operativno delo v podjetju. 

Predmetnik in učni načrt za teoretični pouk in 
praktično delo potrdi Svet za prosveto in kulturo LRS. 

4 
Tisti, ki so uspešno končali zadnji razred tesarske 

mojstrske šole, delajo zaključni izpit, 
.i ; z*kHučni  izpit je teoretičen in praktičen in se 
"Pia po veljavnih predpisih. 

ik^r ueVtl0 ° zakliucnen. izpitu daje kvalifikacijo 

tesarske obrtft)°Ìranega teSarja (obrtnega m0Jstra Iz 

vlsntn  i     T.v .  ""*"Ju«iem izpiiu a 

£lk:5lranega tesaria (obrt 

Priznanje kvalifikacije po prednjem odstavku za 
v tesarska moji '   •        - - - 

ačnem izpitu. 

nis^ • 7 *ÏUll"Kaclje po prednjem odstavKu za- 
pise tesarska mojstrska šola na Izdano spričevalo o 
zai£ljucT'D"~ '—-• 

Zaključna spričevala, ki so jih do sedaj prejeli 
absolventi Delovodske tesarske šole v Ljubljani, da- 
jejo kvalifikacijo po prednji točk) potem, ko ti absol- 
venti napravijo Se praktični del Izpita pred pristojno 
izpitno komisijo ali pa na tesarski mojstrski šoli. 

Kvalifikacijo po prednjem odstavku zapiše tesar- 
ska mojstrska šola na zahtevo prizadetega na izdano 
spričevalo. 

7 
Organizacijo in delo tesarske mojstrske iole do- 

ločajo posebni predpisi. 
S 

Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS<. 

št. 3103/1 
Ljubljana, dne 25. julija 1953. 

Predsednik 
Sveta za prosveto in kulturo 

LRS: 
Dr. Anton Mellk 1. r. 

Državni sekretar za gospo- 
darstvo LRS: 

Ing. Marjan Teplna 1. r. 

98. 

Na podlagi drugega odstavka 8. in 30. člaea, prve- 
ga odstavka 31. člena in 32. člena v zvezi s 15. členom 
uredbe o strokovnih šolah (Uradni list FLRJ, št. 39-479/ 
52) ter glede na drugi odstavek 13. člena zakona za 
izvršitev ustavnega zakona o temeljih družbene in 
politične ureditve in o organih oblasti Ljudske repu- 
blike Slovenije izdaja Svet za prosveto in kulturo LRS 
v sporazumu z državnim sekretarjem za gospodarstvo1 

LRS 
ODREDBO 

o spremembi Gradbene delovodske šole pri Gradbe- 
nem tehnikumu v Ljubljani v Gradbeno mojstrsko 

šolo y Ljubljani 

Gradbena delovodska šola pri Gradbenem tehni- 
kumu v Ljubljani se spremeni v Gradbeno mojstrsko 
šolo, ki je v sklopu Gradbenega tehnikuma v Ljub- 
ljani. 

2 
V gradbeno mojstrsko šolo se lahko vpišejo tisti, 

ki so najmanj tri leta delali kot kvalificirani ali kot 
obrtni pomočniki v kateremkoli poklicu (obrti) grad- 
bene stroke, razen v poklicu (obrti), za katerega so 
posebne mojstrske šole. 

Prav tako se lahko vpišejo v gradbeno mojstrsko 
šolo tudi tisti, ki so opravili zaključni izpit na cestar- 
ski šoli pri Gradbenem tehnikumu v Ljubljani in ki 
so najmanj tri leta delali kot kvalificirani delavci 
cestarji. 

3 
Šolanje traja tri leta, in sicer tako, da je v vsa- 

kem letu po 6 mesecev teoretičen pouk in po 6 mese- 
cev praktično operativno delo na gradbišču. 

Predmetnik in učni načrt za teoretični pouk ia 
praktično delo potrdi Svet za prosveto in kulturo 
LRS. 

4 

Tisti, ki so uspešno končali zadnji razred grad- 
bene mojstrske šole, delajo zaključni izpit. 

Zaključni izpit se dela po veljavnih predpisih. 

Zaključni izpit se prizna za teoretični del Izpita 
za visoko kvalificiranega delavca oziroma obrtnega 
mojstra za poklic (obrt) gradbene stroke, v katerem 
se je absolvent izučil, praktični del izpita iz svojega 
poklica (obrti) pa mora delati kandidat pred pristojno 
Izpitno komisijo. 

Priznanje kvalifikacije po prednjem odstavku 
zapiše gradbena mojstrska šola na Izdano spričevalo. 

Praktični del izpita po prvem odstavku lahko 
delajo kandidati takoj po opravljenem zaključnem 
izpitu. 

6 
Zaključna spričevala, ki so jih do sedaj prejeli 

absolventi dosedanje gradbene delovodske šole., v 
Ljubljani, dajejo kvalifikacijo po prednji točki, kar 
zapiše gradbena mojstrska šola na zahtevo prizade- 
tega na njegovo spričevalo. 

Organizacijo in delo gradbene mojstrsko sòlé^do- 
ločajo posebni predpisi, '"/' /.;• 
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8 
Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS<. 

ât. 3104/1 
Ljubljana, dne 25. julija 1953. 

Predednik 
Sveta za prosveto in kulturo 

LRS: 
Dr. Anton Melik I. r. 

Državni sekretar za gospo- 
darstvo LRS: 

' Ing. Marjan Tepina L r. 

93. 

Na podlagi drugega odstavka 8. člena v zvezi s 15. 
členom uredbe o strokovnih šolah (Uradni list FLRJ, 
št. 39-479/52) in glede na drugi odstavek 13. člena za- 
kona za Izvršitev ustavnega zakona o temeljih druž- 
bene in politične ureditve in o organih oblasti Ljud- 
ske republike Slovenije izdaja Svet za prosveto in 
kulturo LRS v sporazumu z državnim sekretarjem za 
gospodarstvo LRS 

ODREDBO 
o preimenovanju Avtoprometne šole v Ljubljani v 
Solo za voznike motornih vozil in o spremembi te šole 

T strokovno šolo s praktičnim poukom 

1. Avtoprometna šola v Ljubljani (na Jezici) se 
preimenuje v šolo za voznike motornih vozil (v na- 
daljnjem besedilu šola). 

"šola se spremeni v strokovno šolo s praktičnim 
poukom za poklic voznika motornih vozil. 

2. šolanje traja pet mesecev. 
Pouk je praktičen in teoretičen. 
Predmetnik   in   učni   načrt   po(trdi   Svet  za   pre 

•veto In kulturo LRS. 
3. V šolo se lahko vpišejo tisti, ki imajo naslednje 

pogoje: 
. a) da so stari najmanj 18 let, vendar ne več kot 

28 let, . , 
b) da so telesno in duševno zmožni za poklicno 

.vožnja motornih vozil, 
c) da so' uspešno končali najmanj 6 razredov os- 

novne šole ali dva razreda gimnazije. 
Pri vpisu imajo prednost tisti, ki so vsaj polkva- 

lificiranj delavci v enem izmed poklicev mehanika, 
ključavničarja, kovača, kleparja, kovinostrugarja ali 
električarja, potem delavci v avtomehahičnib delav- 
nicah, sovozhlki in absolventi vojaške šoferske šole. 

4..Tistv-ki-eo končali šolo, delajo zaključni izpit. 
Zaključni Izpit se dela po veljavnih predpisih. 

5. Spričevalo o zaključnem Izpitu daje strokovno 
Izobrazbo kvalificiranega delavca v poklicu voznika 
motornih vozil; kar se zapiše na izdano spričevalo. 

6. Spričevala, ki se jih do sedaj prejeli absolventi 
»vtoprometne šole v Ljubljani, dajejo kvalifikacijo 
po prednji .točki, Var .zapiše šola na zahtevo prizade- 
tega'.na njegovo spričevalo. 

:7."Org«nizacijo"in delo šole določajo posebni 
predpisi, 

8. Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

St. 3106/1 
Ljubljana, dno 25. julija 1953. 

Predsednik 
Sveta za prosveto in kulturo 

LRS: 
Dr. Anton Melik 1. r. 

Državni sekretar za gospo- 
darstvo LRS: 

Ing. Marjan Tepina 1. r. 

94. 
Na podlagi drugega odstavka 8. člena v zvezi s 15. 

členom uredbe o strokovnih šolah (Uradni list FLRJ, 
št. 39-479/52) In glede na drugi odstavek 13. 'člena za- 
kona za izvršitev ustavnega zakona o temeljih druž- 
bene in politične ureditve in o organih oblasti Ljud- 
ske republike Slovenije izdaja Svet za prosveto in 
kulturo LRS v sporazumu z državnim sekretarjem za 
gospodarstvo LRS 

ODREDBO 
o ustanovitvi cestarske šole pri Gradbenem 

tehnikumu v Ljubljani 
1 

Za vzgojo in izobrazbo strokovnih kadrov v ce- 
starskem poklicu se ustanovi cestarska šola pri 
Gradbenem tehnikumu v Ljubljani kot strokovna 
šola s praktičnim poukom. 

2 *'       ' 
Šolanje traja tri • leta. 
Pouk je praktičen In teoretičen. 
Praktični pouk je v prvem in tretjem letu na ce- 

stah pod vodstvom cestnega nadzornika. 
Teoretičen pouk je v drugem letu v' cestarski 

šoli-, 
3 

V cestarsko šolo se lahko vpišejo tisti, ki imajo 
naslednje pogoje: 

a) da so stari najmanj 17 let, vendar ne več ka- 
kor 25 let, 

b) da so uspešno končali vsaj 6 razredov osnovne 
šole ali dva razreda gimnazije, 

c) da so duševno in telesno zdravi in zmožni 
opravljati cestarsko službo. 

•* 
Tisti, ki so uspešno končali tretji letnik, delajo 

zaključni izpit na cestarski šoli. 
Zaključni izpit se dela po posebnih predpisih. 

5 
Spričevalo o zaključnem izpitu na cestarski, šoli 

daje kvalifikacijo kvalificiranega delavca cestarja, 
kar se zapiše na izdano spričevalo. 

6 
Ta odredba Velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. ^ 
Št. 80/3 
Ljubljana, dne 25. julija 1953. 

Predsednik 
Sveta za prosveto' in kulturo 

LRS: 
Dr. Anton Melik 1. i< 

Državni sekretar za gospo-   ' . 
darstvo LRS: 

Ing. Marjan Tepina 1. r. 
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95. 

Na podlagi 41. člena uredbe o strokovnih šolah 
(Uradni list FLRJ, št 39-479/52) v zvezi z drugim od- 
stavkom 13. člena zakona za izvršitev ustavnega za- 
kona o temeljih družbene In politične ureditve in o 
organih oblasti Ljudske republike' Slovenije izdaja 
Svet za prosveto In kulturo LRS 

ODREDBO 
o spremembi odločbe o določitvi  ustanoviteljev 

strokovnih šol 

Kot ustanovitelj Industrijske elektrogospodarske 
šole v Mariboru se določi Elektroenergetski sistem 
Slovenije, Ljubljana. 

S tem se »premeni-16. točka 1. 
določitvi   ustanoviteljev   strokovnih 
LRS, it. 28-156/52)v 

člena odioibe o 
šol   (Uradni   list 

Ta odredba velja od dneva objave 
listu LRSc. 

Št. 3105/1 
Ljubljana, dne 25. julija 1953. 

>Uradnem. 

Predsednik 
Sveta za prostete in kulturo 

LRS: 
Dr. Anton Melik 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
316. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena ter 64. Čle- 
na zakona o okrajnih rjudskih odborih (Uradni list 
LRS, št. 19-89/52) in v zvezi s predpisi 2. točke od- 
ločbe vlade FLRJ o kategorizaciji cest (Uradni list 
FLRJ, Si 2/51) ter odločbe vlade LRS o kategorizaciji 
cest II. reda (Uradni list LRS, štev. 40/51) je izdal 
okrajni ljudski odbor Ljutomer na peti seji dne 
15. oktobra 1952 

ODLOK 
o določitvi cest III. reda za območje okraja Ljutomer 

2. člen 
V enem mesecu po uveljavitvi tega odloka mora- 

1. člen 
Zaradi  posebnega gospodarskega in  prometnega 

P°jnena za OLO Ljutomer se za javne ceste III. reda 
oioajo ceste, naštete v priložem seznamu, ki je 

stavni del tega odloka 

jo ljudski odbori mest in občinski ljudski odbori do- 
ločiti ceste IV. reda proti potrditvi okrajnega ljud- 
skega odbora. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS« po poprejšnji potrditvi vlade LRS. 
Št.  1-3131/5-52 
Ljutomer, dne 15. oktobra 1952. 

Predsednik .OLO: 
Bogomir Verdev I. -r. 

Ta odlok je bil potrjen * odločbo Izvršnega sveta 
LRS z dne 4. avgusta 1953. 

SEZNAM 
cest III. reda na območju okraja Ljntomer 
(v oklepaju OLO, na katerega cesta meji) 

se- 

hne (smer) ceste 
Dolžina v km in m 
od — do — skupaj 

1872 Senarska—Sv. Anton—Kraljevci (Maribor) 
1874 Osek—Ivanjcl—Gor. Radgona (Maribor) 
1884 Črnci—Nasova—Zg.ščavnica (Maribor) 
1914 Ptuj—JurŠinci—Grabšinski breg—Berkovci—Ključarovci—Boreči—-Ver- 

žej (Ptuj) 
•1915 Ptuj—Domova—Kostanj—Kamenščak (Ptuj) 
1918 Velika  Nedelja—Sodmci—SejancI—Savel   (Ptuj) 
1919 Ormož—Lešnica—Ključarovci pri Ormožu—Kora&ce (Ptuj) 
1920 Obrez—Salovci—Krčevina   (Ptuj) 
1921 Pavlovci—Miklavž—Vuzmetinci (Ptuj) 
1922 Središče—Vitan—Vuzmetinci-Stročja vas (Ptuj) 
1951 Ivanjkovci—Lahonoi 
1952 Ivanjkovci—Stanovno 
1953 Ivanjkovci—Veličane 
1954 Ivanjkovci—Veličane—Kotnikov   breg—Radomerje—Ljutomer 
1955 Vitan—Kog—Gomila 
1956 Razkrižje—štrigova (Čakovec LRH) 
1957 Razkrižje—Mota—Kraplje 
1958 Stročja  vas—Pristava—Mura 
1959 Ljutomer—Cven—Mota 

9.300-44.300— 5.000 '  T 

6.470—17.105—10.635 
0.000— 5.000— 5.000 *. 

16.000—33.950—17.950  . 
16.O00—27.94O—11.94Ò    -, 
5.192—9.222— 4.030.    . 
6.642—li.367— *-725- 
4.000— 7.300— 3.300 
0.717— 7.305—6.588 
4.000—15.785— Ì1.7S5 :- 
0.000— 4.500— 4.500 

.. O.OOOr- 2.500—, 2.5004 ,. 
0.000— 2.500—2.500. -..:? 

,  0.000— 7.930— 7.930 
0.000— 5.709—.5.709 _ .' 
0:000— 0.420-i- 0.406' ''' 
0.000— 7.540^.-7.540    -; 
0.000— 3.300— 3.309?-v 

0.000—3.300-^3.300 
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St 
ceste . Ime (smer) ceste 

1960 Kamenščak—Cezanpocl—Lukavci 
1961 Noršinci—Lukavci—Grabe—Radoslavcl—Terbegovci 

Lukavci—KljučaTOvci pri Ljutomeru 
Vogrlčevci—Godemard—Grabšinslkl breg 

1964 Kamenščak—Branek—Branoslavcl 
1963   VogrinčevcI—Godemarci—GrabŠinski breg 

Videa ob ščavnici—Slaptinci—Bučečovel 
Ivanjci—Grabonoš—Žihlava 

1965 Gornja Radgona—Police—Dragotinci-Biserjane, odcep na Sp. šeavnico 
1969 Grabonoš—Kapela—Radenci—odcep B* "* 

Hrastje—Mota 
1970 Ivanjci—Negova 
1971 Noršinci—Grlava—Veržej 
1972 Veržej—Stara nova vas 
1973 Apače—Lesane—Nasova 

1962 
1963 

196b 
1967 

Dolžlna T km in m 
od —i do f— skupa) 

0.000— 3.025— 3.025 
0.000—18.315—18.315 
0.000— 1.900— 1.90O 
0.000— 8.830— 8.850 
0.000— 1.400— 1.400 
0.000— 6.525— 6.525 
0.000— 8.680— 8.680 
0.000— 8.028— 8.028 
0.000—18.920—18.920 
0.000— 1.980— 1.980 
0.000—11.027—11.027 
0.000— 4.150— 4.150 
0.000— 5.410— 5.410 
0.000— 3.865—'3.865 
0.000— 6.000— 6.000 

Skupaj km:   226.727 

3i?. 
Na podlagi 16. in 64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih  (Uradni list LRS,  št.   19-89/52)  jo 

OLO Celje okolica na seji obeh zborov dne 13. januarja 1953 izdal 
ODLOK 

o družbenem plana okraja Celje okolica za leto 1953 
1. člen 

1. poglavje 

DRUŽBENI BRUTO PRODUKT PO GOSPODARSKIH PANOGAH IN STROKAH 
Skupni družbeni bruto produkt, ki bo dosežen v letu 1953 po tem planu, znaša 11,540-683 tisoč din. 
Od tega skupnega družbenega bruto produkta  bo   dosežen   v   posameznih   gospodarskih   panogah 

družbeni bruto produkt v naslednjih zneskih in strukturi (v tisočih) 

Gospodarska panoga 
in stroka 

Družbeni Struktura 
bruto Amortlaa- Potrošnji Akumulacija 

produkt rija tklad in «kladi 

Skupno gospodarstvo OLO Celje okolica 
Industrija in rudarstvo ,.  ,  

111 Proizvodnja in razdelitev električne energije . 
112 Proizvodnja in predelava premoga r. r.r (., i 
114 Črna metalurgija ,.   -.i r.-   •• t.   ..  ,. r,- r.- , 
116 Industrija nekovinskih rud    ..    .    .  r.  ,. 
117 Kovinska industrija in predelava kovin ;. 
121 Industrija   gradbenega  materiala    r.   -.    . 
122 Lesna Industrija   ,.* ,.i ,.< r.i „• ,.- .-.»  .    . 
125 Industrija celuloze, lesovine in papirja   . 
124 Tekstilna industrija t •• r.   . 
125 Industrija  usnja  In obutve      t.    . 
127 Industrija prehrane „n.    .    •  <•   .   .   . 
412 Gradnje   .- 
2O0 Kmetijstvo 
515 Promef    . 
612 Trgovina 
618 Gostinstvo 
711 Obrt   ,.,,. 

2. poglavje 
FORMIRANJE SREDSTEV NA PODROČJU OKRAJA 

Na področju okraja Celje okolica se bodo formi- 
rala v letu 1953 naslednja sredstva (v tisočih): 
Akumulacija in skladi državnih podjetij 5Ì324.939 
Frometiii davek 440.700 
Dohodnina 365.900 
DrugI dohodki  15.600 

ShtçKJ 6••.•• 

I>1 »•1 I* 1. [• 

'•   l" * 

11,540.683 1,074.604 4,075.673 6,390.406 
7,094.599 735.061 932.335 5,409.203 

268.053 47.981 31.360 188.712 
833.465 134.000 274.500 425.165 

1,516.082 379.000 154.282 982.800 
343.650 41.000 91.800 210.850 
319.229 37.150 76.512 203,561 

74.157 5.248 31.344 37.565 
142.491 16.057 50.357 76.077 

8.041 331 3.030 4.681 
2,765.700 66.000 164.037 2,535.663 

715.200 19.200 46.000 630.000 
108.531 7.095 9.311 92.123 
204.830 26.800 88.100 89.930 

3,380.770 142.970 2,574.600 563.200 
256.786 117.640 59.816 79.130 
171.538 8.770 101.730 61.038 
160.163 8.113 88.000 64.050 
3W.997 17.050 231.092 123.855 

> Dohodnina: 

1. Dohodnina kmečkih gospodarstev 125.500 
2. Dohodnina zadružnih  gospodarstev 500 
3. Dohodnina obrtniških  gospodarstev 25.500 
4. Dohoddo* drugih poklicev in premoženja 14.400 

Dohodnina sKupej 365.900 
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Prometni davek: 
1. industrijskih podjetij 
2. od vina in žganja 
3. od gostinskih storitev 
4. od obrti 
5. od davčnih vrednotnic 
6. od drž. zavarovalnega zavoda 
7. od klanja živine 

355.000 
25.300 
14.600 
40.100 

1.000 

4.700 

Prometni davek skupaj 440.700 

3. poglavje 

RAZDELITEV SREDSTEV, 
£1 SE FORMIRAJO NA  PODROČJU OKRAJA 

Sredstva, ki se formirajo na področju okraja 
Celje okolica, se v skladu z zakonom o družbenem 
planu LR Slovenije razdelijo takole (v tisočih): 
1. Akumulacija državnega sektorja skupaj   5,324.939 

od tega za delitev 5,164.104 
del akumulacije za samostojno 
razpolaganje podjetij 156.716 
10%   prispevka   za   zdravstveno 
varstvo 129.704     286.419 

4,877.685 
2,348.538 

Ostanek za delitev na zvezne sklade 
66,6% prispevek za zvezne sklade_ 

Ostanek za razdeljevanje na re- 
publiške in okrajne sklade 62.210 
*9%  za republiški proračun 30.483 
Ostanek za oprajni proračun 

2. Dohodnina kmečkih gospodarstev: 325.500 
*°%    prispevka    i&    republiški 
Proračun 162.750 

Ostanek  za okrajni proračun 
dohodnina obrtnikov za okrajni 
proračun 
Dohodki zadrug za okrajni proračun 
Druga dohodnina 
Prometni davek 440.700 
76% prispevek za republiški pro- 
račun 334.932 

Ostanek za okrajni proračun 
Drugi   dohodki   za  okrajni  pro- 
račun 

31.727 

31.727 

25.500 
500 

14.400 

105.768 

13.600 

3. Dopolnilna sredstva okraja 
Akumulacija za' samostojno raz- 
polaganje podjetij 
Od tega se uporabi za potrebe 
delovnih kolektivov 69% 
Ostanek za potrebe OLO (31%) 
Zaradi višjih stopenj akumulacije 
in skladov je presežen znesek 
akumulacije in skladov, predvi- 
den v republiškem družbenem 
planu kot absolutna obveznost 
okraja 
Od tega   se   porabi   za   potrebe 
delovnih kolektivov 49% 
Ostanek za potrebe OLO 51% 

4. Dotacije 
Dotacije LRS za kritje presežka 
izdatkov nad dohodki 
Skupna sredstva •••••• 

156.715 

108.563 
48.152 

160,835 

79.231 
81.604 

484.001 

Podjetja bodo vplačala od sklada za samostojno 
razpolaganje podjetij razlike v masi akumulacije 
tele % v sredtva okraja: 

Podjetje: 

Podjetje 
Razlika v 

masi 
Sklad za urno. 
»tojno razoo- 

Udeleiba      1,"t5
a?1ItP°^f?i OLO Udeležba OLO 

116 Keramična industrija, Liboje 50%             40% 
116 Steklarna, Rogaška Slatina 50%             35% 
117 Okrajno kovinsko podjetje, 

Žalec 50%             35% 
121 Opekarna, Žalec 60%             40% 
124 Tekstilna tovarna, Šempeter 50%             50% 
124 Tovarna nogavic, Polzela 70%             50% 

Vsa druga podjetja bodo od razlike v masi aku- 
mulacije vplačala v sredstva okraja 50%, od sklada 
za samostojno razpolaganje podjetja pa 30%. 

4. poglavje 
Razdelitev okrajnih sredstev: 
Sredstva, razpoložljiva na področju okraja Celje 

okolica, se razdelijo takole: 
1. Skupna srestva 494,00.1000 
2. Razdelitev 484,001.000 
Družbeni skladi skupaj: 354,000.000 
investicije — 
prosveta 99,276.000 
socialno varstvo 86,209.000 
zdravstvo 42,160.000 
državna  uprava in  ceste 122,489.000 
rezerve 3,866.000 

5. poglavje 
Investicije skupaj: 130,001.000 
investicije iz sredstev okraja 130,001.000 

1. Elektrifikacija: 
Obsoteljska dolina s 4,000.000 
Kozje-Zeče 300.000 
(Lesično) Gubno 500.000 
Planina 200.000 
Sv. Vid pri Planini 500.000 
Marof-Blatnl vrh 500.000 
Jurklošter (doljni vod) 5,000.000'' 
Sv. Lenart (trafo postaja) 500.000 
Marija Gradec 1,000.000 
Podvrh 500.000 
Dobrovlje 3,000.000 
črni vrh 200.000 • 
Bezovnik 500.000 
Pirešica 1,500.000 
Zg. Ponikva 1,000.000 
Galicija 1,500.000 
Šmartno 1,000.000 
Sladka gora 1,000.000 
Kostrivnica 1,500.000 
Donačka gora 300.000 
Žece 500.000 
Bezina 600.000 
Gabrovlje 300.000 
Lipoglav-Loce 200.000 
Kravjek 150.000 
Bez j e 150.000 
Sv. Vid-Ponikva 500•00 
Dolnja Lokaviqa-Hrajoje 1,000.000 
Višnja vas                        ' 600.000 
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Si Jurij (za Ćrnolico, Vrh, Ši- 
benik) 150.000 
Grlice 100.000 
Prebold 250.000 
Zabukovca ras 100.000 
Šempeter (nadvoz) 200.000 
Rečica nad Laškim 300.000 
Stranice 400.0QO 
Ponikva pri Grobelnem                 500.000 

2. Ceste tn mostovi: 
ceste v novogradnji: 21,600.000 
Šmarje-Sv. Štefan 1,000.000 
Kozje-šenovo Belo 500.000 
Ivenca-Rove 800.000 
Rogaška Slatina-Sv. Florjan 1,000.000 
Podčetrtek za Viritanj-Poljana   1,000.000 
Lesiono za Poljana-Virštanj        1,000.000 
Ledinščica-Bistrica 500.000 
Bovše-Dramlje 1,000.000 
Praproče-Lipa 1,500.000 
Črešnjice-Špitalič 500.000 
Sv. Primož-Kameno 200.000 
Strmec-Frankolovo-Rakova steza   6O0.O0O 
za    večja    popravila   okrajnih 
cest III. reda 9.900.COO 
most v Grižah 10,000.000 
most v Rimskih Toplicah 2,500.000 
rekonstrukcija ceste Teharje. 
štore 10,000.000 

3 Komunalna delavnost: 
komunalna delavnost občine 
Laško 4,000.000 
komunalna delavnost Kozje, 
obnova hiš v trgu 2,200.000 
izgradnje stanov, hiše OLO 14,000.000 
osnovna šola Planina 500.000 
'kulturni dom Vitanje 800.000 
Ureditev mrtvašnic in pokopališč: 
Breze . 100.000 
Galicija 100.000 
Ponikva pri Žalcu 100.000 
Rečica 100.000 
Frankolovo 100.000 
Šmarje pri Jelšah 100.000 
Šentjur pri Celju 100.000 
Šentvid4pri Planini 100.000 
Kalobje 100.••0 
Pilštanj 100.000 
Šempeter v Sav. dol. 100.000 
Sladka gora 100.000 
Buče . 100.000 
Polje ob Sotli 100.000 

4. Kmetijstvo: 
Kmetijsko posestvo, šentjurij 
kmetijska šola 5,000.000 
pospeševanje kmetijstva 
(drevesnice-trsnice) 5,000.000 

•. Industrija: 
Opekarna, Loče (stare obveznosti) 1,500.000 

6. Prosveta: 
nova gradnja šole v Jurkloštru 10,000.000 
popravilo šol 3,000.000 
dokončanje šole v Dobrini 800.000 
osnovna šola v Planini 500.000 

7. Obnova: 
pomoč po okupatorju prizadetim 5,000.000 
ustanov, mizar, delavnic, Pilštanj 1,500.000 

a Zdravstvo» a.000.000 

6. poglavje 
Stopnje akumulacije in skladov; 
Glede   na  temeljne proporce  družbenega plana 

LR Slovenije  se  določijo  za  podjetja   na   področju 
OLO Celje okolica naslednje stopnje akumulacije in 
družbenih skladov: 

Industrija in rudarstvo 
Stroka 111 Elektro sistem stopnja 

Elektro sistem Celje okolica 1570 
Elektro-stranski obrati 102 

Stroka 112   Proizvodnja  in  predelava premoga 
Rudnik rjav. premoga,   Zabukovica     150 
Rudnik rjavega premoga, Laško 163 

Stroka 114 Črna metalurgija — Železarna štore    637 
Stroka 116  Industrija nekovinskih rud 

Keramična industrija, Liboje 200 
Steklarna, Rogaška Slatina 250 

Stroka 117  Kovinska industrija 
Tovarna kovanega orodja, Zreče 302 
Okrajno kovinsko   podjetje,   Žalec    321 
Okrajna tovarna   kovanega   orodja, 
Vitanje 151 
Tovarna   poljedelskega  orodja, 
Šentjur 72 

>      Usnjarski remont, Slov. Konjice 259 
Stroka 121  Industrija gradbenega  materiala 

Opekarna, Bukovžlak 120 
Opekarna, Ljubečna 143 
Opekarna, Loče 102 
Opekarna, šentlovrenc 51 
Opekarna, Žalec 125 
Industrija brusnih kamnov, Rogatec     103 

Stroka 123  Industrija celuloze in papirja 
Papirnica in žaga, Višnja vas 155 

Stroka 124 Tekstilna industrija 
Tekstilna tovarna, Prebold 2340 
Tekstilna tovarna, Šempeter 1750 
Tkalnica Jute »Juteks<, Žalec 460 
Tovarna volnenih odej,   Škofja   vas     550 
Tovarna volnenih izdelkov  > Volne«, 
Laško 1550 
Savinjska tovarna nogavic,  Polzela     125 

Stroka 127  Prehranbena industrija 
Pivovarna Laško 213 
Mlinsko podjetje, Celje 130 

Stroka 122 Lesna industrija in 
313 Tovarna   lesne  galanterijo,   Rimske 

Toplice 126 
Okrajna  lesna industrija,  Mestinje    130 
Elektrožaga, Goiovlje 131 
Žaga in stolarna, Rogatec 130 
Lesno   industrijsko   podjetje,   Slov. 
Konjice 150 
Lesno  industrijsko  podjetje,  Celje    163 
Kmetijstvo: 
Državni sektor 55 
Gradbeništvo: 

Stroka 413 Gradnje 
Beton, Celje 105 
Druga gradbena podjetja 100 
Projektivni atelje 100 
Trgovina: 

Stroka 611   Trgovina 
in 619 Državni sektor 60 

Turizem in gostinstvo 
Stroka 618 Turizem in gostinstvo 

do 619  Državni sektor 65 
Obrt 



Štev. 27. — 13. Vili. 1953 URADNI LIST Stran  361 

Stroka 711  Proizvajalca obrt 60 
Kovinska 60 
Predelava zemlje in kamna 50 
Posek, Štore 100 
Gradbena 60 
Lesna 65 
Tekstilna 50 
Predelava useja 50 
Prehrana 60 
Storitve 50 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Urad- 
nem listu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1953. 

Št. 1/1-4430-1 
Celje, dne 13. januarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Miran Cvenk I. r. 

318. 
Da bi se lahko uspešno opravljalo nadzorstvo 

nad kakovostjo vina, ki je v prodaji v gostinskih 
obratih, je na podlagi prvega odstavka 15. člena in 
108. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Urad- 
ni list LRS, št. 19-S9/52) v zvezi s 3. in 8. členom te- 
meljnega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 
46/51) okrajni ljudski odbor Celje okolica na skupni 
seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 2. ju- 
lija 1953 sprejel 

ODLOK 
o nadzorstvu nad prodajo vina v gostinskih obratih 
in   o   ravnanju   z   vinom,   namenjenim   neposredni 

potrošnji 

1. člen 
Prepovedano je točenje vseh samorodnih (hibrid- 

mb) vin in vseh takih vin, ki so nagnjena h kvaru 
la so škodljiva zdravju. 

_ 2. člen 
ttezanje vin s hibridnimi in sadnimi vini je pre- 

povedano. Vina, rezana z žlahtnimi vini, morajo biti 
v ceniku označen* kot mešana vina. 

Vsako vino mora biti v ceniku označeno po vrsti, 
barvi, maliganski stopnji in peni. 

3. člen 
Vina v buteljkah morajo biti stekleničena po od- 

redbi o stekleničenju vin (Uradni list LRS, št 3/51). 

4. člen 
Slajenje vinskega mošta z rafiniranim sladkorjem 

iz sladkorne pese ali sladkornega trsa je v primerih 

normalne zrelosti grodja prepovedano. Samo kadar 
grozdje zaradi nepovoljnega vremena ali elemental- 
nih nezgod ne dozori, je dovoljeno vinski mošt sla- 
diti, vendar do normalne stopnje sladkobe. Nikdar 
pa se ne sme dodati več kakor 4 kg raflniranega 
sladkorja na 100 litrov vinskega mošta. Oslajenemu 
vinskemu moštu je prepovedano dodajati vinsko ali 
citronovo kislino. 

5. člen 
Vsakršno slajenje vin je prepovedano. 

6. člen 
Zveplanje vina je dovoljeno: 
a) s sežiganjem žvepla, 
b) s čistim plinskim ali kondenziranim tekočim 

žveplovim dioksidom, 
c) s čistim kalijevim metabisulfidom, ki ne sme 

presegati 30 gr na 1 hI. 
Iz zdravstvenih razlogov je prepovedano zvepla- 

nje z žveplovim dioksidom, raztopljenim v alkoholu 
ali vodi, kakor tudi zveplanje že načetih sodov. 

Vino in mošt, ki sta namenjena za neposredno 
potrošnjo, ne smeta vsebovati več kakor 20 miligra- 
mov svobodnega ali 200 miligramov celotnega žveplo- 
vega dioksida na 1 liter. Skupna količina žveplovega 
dioksida, ki ga sme vsebovati vino ali mošt v pro- 
metu.ne sme biti večja od 500 miligramov, od tega 
pa največ 40 miligramov svobodnega žveplovega 
dioksida na 1 liter. Odvzemanje presežka žveplovega 
dioksida iz vina s pomočjo kemikalij je prepovedano. 

7. člen 
Lastniki oziroma vodje gostinskih obratov, 'ki bi 

točili vino, pripravljeno za široko potrošnjo v na- 
sprotju z določbami 1., 2., 3., 4., 5. in 6. člena-tega 
odloka, se kaznujejo z denarno kaznijo do 3.000 din. 

Upravni kazenski postopek izvede in kazen iz- 
reče sodnik za prekrške OLO Celje okolica. 

8. „člen 
Svet za gospodarstvo se pooblašča, da izda za 

izvajanje tega odloka potrebna navodila. 
9. člen 

Ta odlok velja od osmega dne potem, ko ga j« 
•»prejel OLO Celje okolica, objavi pa se v>Uradnes> 
listu LRS< in po vseh občinskih ljudskih odborih. 

Št. 1/1-4558/1.53 
Celje, dne 2. julija 1953. 

Podpredsednik OLO: 
Alojz Krivec 1. r. 

319. 

Na podlagi 16. člena in 2. točke 64. člena v zvezi s 96. členom zakona o okrajnih ljudskih odborih 
je okrajni ljudski odbor Krško na seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 13. februar ja '1953 
izdal 

ODLOK 
o  družbenem  planu  okraja  Krško  za  leto   1933 

1. člen 
Potrjuje se družbeni plan okraja Krško za leto 1953, ki se glasi: 

1. poglavje 

DRUŽBENI   BRUTO  PRODUKT,   NARODNI  DOHODEK   IN  NJEGOVA RAZDELITEV . 
1. Skupni  družbeni bruto produkt,  ki  bo dosežen v letu 1953 po tem- planu, znaša 4.328,971.000 din. 
Od tega skupnega družbenega produkta bo dosežen  v posameznih gospodarskih panogah  družbeni 

produkt v tehle zneskih: 
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Ootpodanka panoga 
Družbeni 
produkt 

Amorti- 
zacija 

Narodni 
dohodek 

Skupno gospodarstvo 
OLO  Krško 4,328.971      432.708   3,386.263 

Industrija in rudarstvo      1,896.160      213.869    1,682.291 
Kmetijstvo 1.594.7S0        53.250   1,541.540 
Gradbeništvo 191.451 1.362      190.089 
Promet 340.698      165.220      175.478 
Trgovina 75.438 2.716        72.722 
Gostinstvo 32.205 2.389       29516 
Obrt 198.229        13.902      184.327 

Skupni narodni dohodek, ki bo dosežen v letu 
1953 po tem planu, znaša 3.386,263-000 dinarjev. 

Od tega skupnega narodnega dohodka bo dose- 
žen v posameznih gospodarskih panogah narodni do- 
hodek v tehle zneskih in strukturi: 

Ooipodaraka panoga Narodni 
dobodek 

Poticani 
•klad 

Akrnnula-    Sloaaja 
dia slame. 

ia iklad      In Mlad. 

Skupno gospodarstvo 
OLO Krško 3,876.263 1,951.784 1,924.479 98.6 

Industrija in ru- 
darstvo 1,682.291 344.419 1,337.872 388.4 

Kmetijstvo 1,541.540 1,268.982 72.558 21.4 
Gradbeništvo 190.089 94.154 95.435 101.9 
Promet 175.478 75.073 100.405 133.7 
Trgovina 72.722 41.665 31.057 70 
Gostinstvo -29.810 15.776 14.040 89 
Obrt 184.327 111.715 72.612     65 

V navedeni masi akumulacije in skladov je vklju- 
čen tudi davek od prometa proizvodov ter Interna 
akumulacija v privatni obrti in privatnem kmetijstvu, 
ki se uporablja za razširjeno reprodukcijo navedenih 
panog. 

2. poglavje 
FORMIRANJE SREDSTEV 

Na področju OLO Krško se bodo formirala v 
letu 1953 tale sredstva: 
1. Akumulacija in skladi državnih 

podjetij 1.539,151.000 din 
2. Prometni davek 128,483.000 din 
3. Dohodnina 190,000.000 din 
4. Drugi dohodki 15,000.000 din 

Skupaj 1.872,634.000 din 

3. poglavje 
RAZDELITEV AKUMULACIJE IN SKLADOV 

L Znesek akumulacije in skladov se deli tako: 
A. Del za samostojno razpolaganje podjetij v % 

od skupnega zneska akumulacije in skladov, 
ki znaša 
v panogi industrije in rudarstva . to .• 2.8 

„ kmetijstva D M .J .• •.-, ro :•• 7.2 
„ gozdarstva %n vi w •» !•., • w 8.0 
„ gradbeništva «.i M .., ... ., ..• 6.3 
„ prometa i.-, to >i t* w >i ••» f«1 16-4 
„ trgovine . ',' '.' .i r»i*.••"• "o r«' 16.6 
„ gostinstva in turizma • n « •• 18.2 
„        obrti    ».. r.  ••  •.  <••< r.i f.- ,'•• '•   10.0 

B. Prispevek za zdravstveno varstvo r % 
od sklada za plače, ki znaša za vse panoge    10.0 

C. Prispevek za zvezne sklade (v % od pre- 
ostalega zneska akumulacije in skladov), 
ki znaša za vse panoge to • io r» • L.. 664) 

D. Preostali znesek akumulacije in skladov 
se deli za vse panoge tako (v %): 
i. Sklad za socialno zavarovanje i.i t.i ro 38-7 
2. Sklad za investicije     ... r.- ••? i>i ro '.i 57.5 
3. Po odbitku sklada za socialno zava- 

rovanje in sklada za investicije se 
oddaja za republiški proračun v %   .   48 

II. Od prometnega davka in davka od dohodka 
kmetijskih gospodarstev se oddaja v repu- 
bliški proračun (v %): 
1. od prometnega davka   .   ,.   ..    .    .   ,.   -.   52 
2. od davka na dohodek kmetijskih gospo- 

darstev       > ,., ... r.   ,.    .. ,..   .   50 

III. Drugi dohodki (davek od dohodka zadrug in za- 
družnikov, davek od dohodka obrtniških gospo- 
darstev, davek na dohodek od drugih poklicev, od 
premoženja in premoženjskih pravic in takse) 
ostanejo v celoti okrajnemu ljudskemu odboru 
KrSko. 
Na osnovi objavljenih (prednjih) proporcev, ki so 

v skladu z zakonom o družbenem planu LRS, se raz- 
delijo sredstva, ki se formirajo na območju okraja 
Krško (v tisočih dinarjev) tako: 

1. Akumulacija   držav,   sektorja   skupaj  1.539,151.000 
od tega za razdelitev   .    .   , 1.499,385.000 
a) del akumulacije za samostojno raz- 

polaganje  podjetij    .    .   51,603.000 
b) 10% prispevek od PF za 

zdravstveno varstvo   .    .  58,216.000     109,819.000 

Ostanek:   ., ,., ,.3 ,. 1.379,566.000 

c) 66.0% prispevek za zvez- 
ne sklade .-•.-.. •.    918,791.000 

Ostanek: ,.. ,., t., ,.    460,775.000 

ć) 38.7 prispevek za social- 
no zavarovanje     .    .    . 178,319.000 

d) 57.3 prispevek   za-  Inva- 
lidski sklad LRS   .    .    . 284,945.000     443,264.000 

Ostanek:   .   ,.   ,.   ..      17,511.000 
e) 48% prispevek  za repu- 

bliški proračun     .    .    .    8,407.000 
f) Ostanek akumulacije za 

okrajni proračun       .    .i r.-. :.   to      9,104.000 
2. Dohodnina kmečkih gospo- 

darstev:  175,000.000 
a) 50%  prispevek  za  repu- 

bliški proračun     .    .    .   87,500.000 
b) ostanek za okrajni pro- 

račun       . r.ji.  ,. 87,500.000 
3. Dohodnina obrtnikov     .  ,.   ,-., :. r.  (. 9,000.000 
4. Dohodnina zadrug     .,  .  ,.,  ..7 >, t.   r.- 700.000 
5. Druga dohodnina      ., ., r -••••'. 5,300.000 
6. Prometni davek     .   ...... 128,483.000 

a) 52%  za   republiški   pro- 
račun      ..• 66,811.000 

b) ostanek za okrajni pro- 
račun        ..-.Lu.! io     61,672.000 

7. DrugI dohodki   za okrajni 
proračun        u.n.if.-     15,000.000 
Skupna sredstva za okrajni 
proračun     io I.J io i.j i" >*j [.li.u.i i.i   188,276.000 
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Razglasi in objave 

Register državriili 
gospodarskih podjetij 

Tajništva   okrajnih   oziroma   mcstnib 
ljudskih   odborov   razgiaäajoi 

Ì333. 
Vpis! 

Besedilo: šiviljska delavnica »Mo- 
da«, Slov. Bistrica  (št. 50). 

Poslovni predmet: izdelovanje 
ženskih  oblek  in  storitve.. 

Ustanovitelj In gospodarski vodi- 
telj podjetja: LO mestne občine 
Slov. Bistrica. 

Za podjetje  podpisujeta: 
Školč Erna, upravnica, ueomeje- 

u°, Fluller Ernest, knjigovodja, po 
47. členu szdgp. 
OLO   Maribor  okol.    7.   julija   1933. 

Št.  11-5044/1-53 4313 

1334, 
SpternembP 

, Besedilo.  Proizvodnjo  nafte, Dol- 
°ja Lendava. 
•••••;  »e   Litidič  Slavko,   tajnik, 
"». vpišejo: 
nir

hgi .Cc*4v«.c Motijo, slavni In/e- 
• c-ktn. , POdpis".i<- v odsotnosti (li- 
cet Vi i* lslt4,n obsegu; ing šker- 
.Uacir 'imi1'- obnltov„dja eksplo- 
diral t,l • Podpisuje v odsotnosti 
ol.J ,|a in K'- bižehirjn. v i Mem 
„"';" kl" direktor; Zup.mjič Sin- 

' 4c'ù i °   "   ,'u"'uns,'{«   gospodorskegti 
cïonrrLa,is'up",f3|,iM,i' li'ti,lu p° 4:- 
U- ,fi>);  K»Piivef  Lvgeti,   nt/.ji' 
*J>.|igow>đjn,   ki   sopodpisu|p   v   od- 
» 'Illusi,      »-,„],,,    ,.,r..    ,,ost)(,(|.lrjl|4,.su 

nV'"!'1.   VMHI,   obsegu. 
'/ovni   sckrt'i.Mint va   Proračun  in 

"."•  iidrniniMr,,,.!.,,,   I.Hs,   Ljubljana 

133i 

'l"e 3   pi | i j,,  \i)\\ 
•st   HI-650/A.1Ö53 4487 

i 1*.0>••1<;;   Splošno gradbeno pod- 
JLije  »Primorje«   v   Ajdovščini. 

Izbrišeta   -J-  Strnjnur  Oton,  plan- 
ski   pomočnik,     inj,    tojk   Teodor, 
lelmieni    poninJnik.    Pri    že    regi- 
striranem  Cigl.ifti   lienrlku  se spre- 
meni mi/.iv V komercialni pomočnik, 
ki  supocipisii|C   7-il   sv-pj   resor. 

- * îHSetii  se: 
,    Pavlic   1-ridcrib    tehnični   poitioč- 
nik  direktorja,    ki   sopodpišnje  za 
M o j   resni-;   v   odsotnosti   direktorja 
pu   podpislije   v   istein   obsegu;   Čo- 
pič Filip, clnvni rnčunpvodia, sopnd- 

, JHŠji|e listine fio 4•. členu szdgp. 
Mmivni  sckre'tarinf  zu  proračun  in 
drž.  admlni«lrncijo   IBS,   Ljubljana 

dne T   iniija   1033. 
St. Ht-:dl/3-PJ53 4484 

1336. 
Besedilo: Mestni projektivili biro 

v Ljubljani, Mačkova 1. 
Izbriše se Štefanič Dragica ter 

vpišeta: 
Munda Majda, računovodja, ki so. 

podpisuje listine po 47. členu szdgp; 
ing. Bubnov Sergej, glavni inženir, 
ki podpisuje v odsotnosti upravni- 
ka, v istem obsegu. 

MLO Ljubljana, 2.   julija  1953. 
St.'  G-4645/53 4477 

1337. 
Besedilo! Kovliisko podjetje »Uni- 

tes — Pleško Srečko«, Ljubljana, 
Draveljško poije. 

Izbriše se šušteršlč lone in vpiše 
Košir Ivan, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu' zakonitih po- 
oblastil in pravil pddjetja. 

MLO   Ljubljana,   16.   julija   1933. 
Št.  G-3019753 4571 

1338. 
Besedilo: »Gostinsko podjetje« 

KLO Polzela. 
Besedilo odslej; »Gostilna Obč. 

LO Polzela. 
Poslovni predmet odslej: Prodaja 

alkoholnih pijač, topla in mrzla je- 
dila. 

Izbrišeta se Črna k Leopold in špa- 
capau  Leopold  ter  vpišejo: 

Cizelj Marija, poslovodja, Gaber- 
Sek Marjetka. računovodja, šušter 
Avgust, iisluzbeaeCj kt podpisoje 
po zakonitih pooblastilih in pravi- 
lih podjetju. 

Št.  I1-1/344-195-« 4557 
Besedilo: G Mul beim podjetje KLO 

Polzela. 
Besedilo odslej. »Renidiltno pod- 

jetic« Obè. LO Polzela. 
Poslovni predmet odslej. Vsa de- 

la  ie stroke. 
l/brišejo se ć:innk Leopold, ^in- 

capali Leopold, Kotida Avgust •• 
šliglir,   Karel    ter   vpišejo: 

.Sparapun Bnfael, poslovodja, Ga- 
borŠrk Mnrjclk«, računovodja, šii^ 
šter Avgust, uslužbenec ki podpi-' 
sujejo po zakonitih pooblastilih in 
pravilih podjetja. 

St.  11-1/345-1033 4555 
OLO Celje. 14. juliju 1953. 

1358a. 
Besedilo: »Ekonomija« OLO Ce- 

lje okolica, Ziiluže. 
Besedilo odslej: »Državno kmetij- 

sko pbšustvoc Znltiže, šentpeter S. d, 
OLO Celje okol., 28. julij    1933. 

št.  11-122-2/1953 4602 
1339. 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Dom 
ua Jezerskem«, Jezersko. 

Izbriše se Mliiiar Zvbiiitìiir in 
vpiše 

Pirhič Mihael, v. d. ravnatelja, ki 
podpisuje samostojno, .v obsegu za- 
konitih pooblastil Iti pravil podjetja. 

OLO Kranj, 6. julija 1953. 
Št. 4<J4T/2 4499 

1340. 
Besedilo t  »Gostinstvo«, Kranj. 
Izbriše se Leber Albin, direktor, 

in vpiše: 
Gabrio   Ivan,  v.  d.  direktorja,  ki 

podpisuje z istimi pooblastili. 
OLO Kranj, 20. julija 1955. 

Št. 5581/2 4584 
1341. 

Besedilo: Mestno električno pod- 
jetje, Litija. 

Izbrišeta se Jelenko Boris in Ja- 
roš Avgust ter vpiše 

Zupane Tone, upravnik. 
OLO Ljubljana okol., 18. maja 1953. 

Št. 11-2-24/198-1953 4174 
1342. 

Besedilo: Delavsiio uslužbeuska 
restavracija, Škofljica. 

lzbrišetu »e Intihar Ivan in Bitenc 
Marija  ter vpišejo: 

Maver Ignacij, upravnik, ki pod- 
pisuje samostojno: Nebec Mirica, 
knjigovodja, ki sopodpisujt MUH- fi- 
nančnega pomena, in Levstek Ivan» 
tajnik Obč. LO, ki podpisuje v od- 
sotnosti upravnika ali knjigovodje, 
l istimi pooblastili. 
OLO Ljubljana okol., 18. juliju 1933, 

Št. 11-2-24/503-1955 4539 
1543. 

Besedilo: Okrajna opekarna, Ra- 
domlje. 

Vpiše se_ Borin Ivanka, blagajnik, 
ki sopodpisuje listine fiiiančneca 
pomena, v bdsotnosti računovodje 
LužnrJa   Marjana. 
OLO Ljubljana  okol., fil. julija 1933. 

Št. 11-24/292-1953 45S8 
1344. 

Besedilo: »Zales« Znt vska lesna 
industrija, Litija." 

rzbrišefn se Lekše ožica in ing. 
Urbanija   Anton   ter  vpiše: 

Platzer   Leon,   računovodja. 
OLO Ljubljana okni., 23. jtiiijn   IP35. 

št.   11-2-1:4,315-1933 4603 
13.1*;. 

Besed i Iti: Trgo\sko podjetje > Vi- 
llo«,   Ljiibljaiin  (Celotska  44). 

Vpiše se poslovalnice »Dom na. 
Polževem«, ki bo uudila alkoliolne 
Ir brezalkoholne pijače 1er topla 
in mrzla jedilu. 
OLO Ljubljana okol., 26. junija 1953. 

Št. 11-2-7618/1-1955 4501 
t34fi. 

Besedilo: Pekarsko podjetje *Pi- 
rnmida«, Maribor (Grajski trg 6). 

bedež |iodjetja odslej: Marilior, 
I ig Rdeče artnnde 2. 

Št. Po v 4/67 4597 
Besedilo: Trgovsko podjetje s pre- 

liiaubenim blnjjbm »Brazda« (Mari- 
bor, ijosposka 20). 

Izbriše se poslovalnica »Prodajal- 
na Metalnet, Maribor, Ptujska ce- 
st,. 

1/briše  se Konic Karel 'in   vp>e 
Irlli Mtrko. računovodja, ki ^od- 

pisuje  listino   dentirtiega,, obratlib- 
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skega,    materialnega lu  kreditnega 
pomena, poleg ravnatelja. 

MLO Maribor, 29. junija 1953. 
Št. Pov 4/71 4598 

154?. 
Besedilo: Krajevna gostilna »Pri 

pošti«, Zg. Kungota. 
Besedilo odslej: Gostinsko podjet- 

je Zg. Kungota, obrat št. II. 
Št.  11-4761/115-5 4514 

Besedilo: Krajevna gostilna z 
menzo, Zg. Kungota (št. 10). 

Besedilo odslej: Gostinsko podjet- 
jetjg Zg. Kungota, obrat št. I. 

Izbrišeta se Škof Karel in Smol- 
nik Angela  ter vpišeta: 

Razpor Ivanka, poslovodja, ki 
neomejeno podpisuje, in Klanjšek 
Stanka, knjigovodja, ki ««podpisuje 
po 47. členu szdgp. 

Št.  11-5163/1-53 4515 
OLO  Maribor  okol., 6. julija   1953 
1348. 

Besedilo: »Kino podjetje«, Treb- 
nje. 

\ piše se 
Bizjak Miloš, upravnik, ki podpi- 

suje za podjetje. 
" OLO Novo mesto, 12. julija 1953. 

Št 6255/1-55 4550 
1549. 

Besedijo: Krajevna gospodarska 
podjetja, gostilna 2, Mežica. 

Besedilo    odslej:    »Gostilna    pod 
klancem«, Mežica. 
OLO Slov. Gradec, 3. julija 1953. 

Št 20•-137/152-53 4565 
1550. 

Besedilo: Uprava komunalnih 
zgradb in zemljišč. Idrija. 

Besedilo odslej: Uprava mestnih 
komunalnih naprav v Idriji. 

Za ustanovo podpisujeta odslej: 
Lužnik Stanko, upravnik, in Kova- 
&c Ludvik, računovodja. 

OLO Tolmin, 25.  julija  1953. 
Št. II/4-6S0/2-53 4605 

Vpisi 
1351. 

Besedilo: Republiška kobilarna Li- 
pica, Prestranek. 

' Ker je z odločbo VLRS, številka 
11-59271-52 z dne 30. VII. 1952 posta- 
lo gospodarska ustanova s samostoj- 
nim finansiranjem. 
Državni sekretariat za proračun In 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 3. julija  1953. 
Št. •-675/2-19;3 4489 

1352. 
Besedilo: Mlinsko podjetje Gro- 

suplje — v likvidaciji (reg. na 5. 
listu, III. zv.); 

Besedilo:   »Obutev*.   Kranj   —   v 
likvidaciji (reg. na 82. listu, II. zv.); 

Št. III-658/3-53 4629 
Besedilo: »Dolenjsko gozdno go- 

spodarstvo«, Novo mesto — v likvi- 
daciji (reg. La 82. listu, I.zv.); 

Besedilo: »Kočevsko gozdno go- 
spodarstvo«. Kočevje — v likvida- 
ciji (re*r. na S3   listu, 1   zv.); 

Bfsedilo: »Savinjsko gozdno go- 
spodarstvo«, Celje — v likvidaciji 
(reg. aa 84. listu, 1. zv.); 

Besedilo: »Dravsko gozdno gospo- 
darstvo«, Maribor — v likvidaciji 
(reg. na 85   listu, l.zv.); 

Besedilo: »Gorenjsko gozdno go- 
spodarstvo«, Kranj, sedež Bled, v 
likvidaciji (reg. na 86. listu, I. zv.); 

Besedilo: »Zbiralna skladišča za 
les«, Ljubljana — v likvidaciji 
(reg. na 146. listu, II. zv.); 

Besedilo: »Gozdna uprava Cer- 
knica« i- v likvidaciji (reg. na 210. 
listu, I. zv.). 

Št.   [II-b58/: 53 4628 
Vsa našteta podjetja SP izbrišejo, 

ker so likvidacije končane in za- 
ključne likvidacijske bilance potr- 
jene. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž.  administracijo  LRS, Ljubljana 

dne 27. julija  1955. 
1353. 

Besedilo: Študentski domovi in 
menze v Ljubljani — v likvidaciji 
(rég. na 36. listu, I. zv). 

Št. III-65S/7-53 4626 
Besedilo: »Trgovsko podjetje 

»Sadje« v Mariboru — v likvidaciji 
(reg. na 36. listu, I. zv.); 

Besedilo: Trgovsko podjetje 
»Sadje« v Celju (reg. na 39. listu, 
I. zv.); 

Besedilo: »Servis vzgojnih usta- 
nov« pri ministrstvu za prosveto 
LRS, Ljubljana — v likvidaciji (reg. 
na 245. listu, II. zv.); 

Besedilo: »Breza«, tovarna us- 
njarskih pomožnih sredstev, št. Vid 
pri Stični — v likvidaciji (reg. na 
274.  listu,  II.  zv.). 

Št. III 65S/6-53 4627 
Vsa našteta podjetja se izbrišejo, 

ker so likvidacije končane in za- 
ključne likvidacijske bilance potr- 
jene. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž   administracijo  LRS,  Ljubljana 

dne 1. avgusta 1955. 
1354. 

Besedilo: Lekarna Ajdovščina, 
Ljubljana, Gosposvetska 4. 

Ker je razglašena za gospodarsko 
ustanovo s samostojnim finansira- 
njem. 

MLO Ljubljana   7. julija  1953 
Št. G-4818-1/53 4506 

1355. 
Besedilo: Mestno kleparstvo v li- 

kvidaciji, Lendava. 
Zaradi končane likvidacije. 

OLO Mur. Sobota, 25. julija 1955. 
Št. II-6447/1-55 4591 

sko-kozmetičniml sredstvi ter zdrav- 
stveno prosvetno delo med ljud- 
stvom. 

Ustanovitelj ustanove: MLO Ljub- 
ljana, odločba Tajn -št. 1440/52 z dne 
24. IV. 1953. 

MLO Ljubljana, 7. julija  1953. 
Št, G-4818-2/53 4507 

1557. 
Besedilo: Mestni projektivni biro, 

Murska Sobota (Trg zmage). 
Naloge ustanove so: Projektira- 

nje, sestava potrebnega elaborata 
za vse gradbene objekte nizkih in 
visokih gradb. 

Ustanovitelj: LO mestne občine 
Murska Sobota, odločba št. 1623/1-53 
z dne 1. VII. 1955. 

Za  ustanovo  podpisujeta: 
Skalar Slavko, upravnik, listine 

finančnega pomena sopodpisuje Ku- 
l.ič Bela, računovodja. . 
OLO Mur. Sobota, 25. julija 1955. 

Št. 11-6429/1-55 4592 

61)1. 

Okrožna   «odHča  razglaSaJoi 

Vpisi 

Registei 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

Besedilo: Zadružno gospodarstvo, 
Kuršinci. 

Ustanovni zbor je bil 2. XI.  1952. 
Upravni odbor šteje h članov. 
Člani  upravnega odbor    so 
Suha! Konrad, Kšela Franček, 

Vrbjank Franc, Suhač Franc, kmet- 
je, Vrbnjak Elizabeta, kmetica vsi 
v Kuršincih, in Vrbnjak Ludvik, 
kmet, Bučkovci. 

Maribor, 16. julija 1953. 
Zadr VI 147 7081 

Spremembe 
602 

Besedilo: Kmetijska zadruga • 
o. j., .Pre vor je. 

"   Besedilo odslej-, Kmetijska zadru- 
ga z o. j., Prevorje. 

Upravni odbor šteje 7 do 9 čla- 
nov.. Zadružni delež znaša 500, de- 
lež družinskega člana 100 din. Vsak 
zadružnik iamči za obveznosti za- 
druge z lOkratnim zneskom vlože- 
nega deleža. 

Izbrišeta se ..lomih Franc, Centrih 
Janez in vpišeta nova člana uprav- 
nega odbora: 

Ko če var Franc kmet, Dob je, Mag- 
dalene  Marija,  kmetica, Žeger 

603. 
Besedilo 

Celje,  30. junija  1953. 
Zadr Vili 14/5 6281 

Tajništva   okrajnih   oziroma  mestnih 
ljudskih   ođbaro-   razglaäajo: 

1356. 
Besedilo: Lekarna Ajdovščina, 

LJubljana, Gosposvetska 4. 
Naloga ustanove: Oskrba potrošni- 

kov z zdravili, sredstvi za zdravlje- 
nje, sanitarno-higienskimi in higien- 

Kmetijska   zadruga   z 
o. j.. Bočna. 

Na občnem  zboru 8.  III.  1953 so 
bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j., Bočna. 

Zadruga obsega naselja Bočna, 
Otok, Podhom, Čeplje, Slatina Kro- 
pa,' Nadbučnn in Delce ter deluje 

E o potrjenih pravilih. Upravni od- 
or sestavlja predsednik, tajnik in 
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7 do 9 članov odbora Temeljni de- 
lež znaša za člane do 2 ha 200, od 
2 do 5 ha 400, od 5 do 8 ha 600, od 
8 do 12 ha 800, od 12 ha dalje 1000 
dinarjev. Jamstvo za plačane deleže 
je lOkratno. 

Izbrišejo se Purnat Ivan, Natla- 
čen Jože, Basti Jože, Menčak Franc, 
Žehelj Anton, Fricelj Ivan, Mikek 
Franc in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Fale Franc, kmet, Bočna 86, 
Kranjc Franc, Kropa 44, Brezovnik 
Jože, delavec, Bočna 15, Ročnik Ja- 
nez, Podhom 4, Čretnik Franc, Otok 
23, Basti Jože, Delce 94, Ermenc Jo- 
že, Čeplje 42, kmetje. Za sopodpiso-, 
vanje se pooblašča Purnat Ivan, 
tajnik in blagajnik, Bočna 76. 
•     •    Celje, 17. julija 1953. 

Zadr VII 85/13 6936 
604. 

Besedilo: Kmetijska zadruga • 
o. j., Sv. Florijan. 

Na občnem zboru dne 8. III. 1953 
so bila sprejeta nova pravila, po ka- 
terih zadruga, ki obsega Sv. Flori- 
jan in Skorno, deluje. Upravni odbor 
sestavlja predsednik, tajnik in 5 do 
7 članov. Delež znaša za Člana nad 
5 ha skupnega posestva 1000, za čla- 
na do 5 na in delavca 500, za člana 
družine 250 din. Jamstvo za vplača- 
ne deleže je lOkratno. 

Izbrišejo se Vrablč Ana, Gregore 
Ivan, Mrak Ivan, Jerak Franc in 
Kos Vinko ter vpišejo novi Člani 
upravnega odbora: 

Mežna. Alojz, Sv. Florijan 7, 
Predsednik, Jurjovec Pavla, Skor- 
jo 36, tajnik. Podvratalk Ivan. Skor- 
no 15, Hudej Martin, Skorno 17, 
&M sk°rn° H. Koželnik 
tm. o' *v- Florijan 18. Codec An- 
«£r-i  -.P1°rijan  17, Stropnik  Ida, 
no 57 r£,aa 4- Pučnik J°že- Skor- 
«*„;,, podpisovanje se poobla- 
čijo Meznar Alojz, Jurjevec Pavla 
ln WaraIočnlk  Ivan, blagajnik  KZ. 

oziroma družinskega deleža. Uprav- 
ni odbor sestavlja 7 do U članov. 

Izbrišejo se Intihar Franc, Kra- 
šovec Anton, Rudolf Franc, Kova- 
člč Jože in Anzeljc Jože, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Lenarčič    Franc,    Kremenca    3, 
Štrukelj Anton,   Pirmane 1,   Zalar 
Franc, Cajnarje 2,    ekav     Marija, 
Slugovo, štritof Franc, Ponikve. 

Gorica, 10. julija 1953. 
Zadr VI/13-25 6783 

607. 
Besedilo: Kmetijska zadruga, La. 

ze. 
Na občnem zboru 1. IH. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z omejenim jamstvom, Laze. 
Delež znaša 500, delež družinske- 

ga 'Slana 100 din. Član odgovarja za 
obveznosti zadruge z lOkratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 
Upravni odbor sestavlja 5 do 11 
članov. 

Izbrišeta se Nemgar Ivan in Na- 
gode Anton, vpišejo pa novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Milavec Jože, Laze 34, Matičič Ig- 
nacij, Laze 22, Ziheil Jožefa, Jako- 
vica 14, Pivk Ivana, Laze. 

Gorica, 15. julija 1953. 
Zadr VI/22-31 6910 

605. 

Celje, 24. julija 1953. 
'   VTII 67/ Zadr 67/3 7060 

Besano: Kmetijska zadruga « 
°-A--r Godoviču. 

Na občnem zboru 15. III. 1953 so 
°»a sprejeta nova pravila. Delež 
«naša 500, delež družinskega člana 
zadružnika 125 din. Jamstvo je pet- 
kratno. .Upravni odbor sestavlja 5 
«o-9.Članov. 

Izbrišeta se Klavčar Jože in Pa- 
gpn Ladislav, vpišeta pa nova izvo- 
ljena 'člana upravnega odbora; 

Gahrovšek Ivan. kmet, Godovič 27, 
Fisljar Franc, delavec, Godovič 20. 
Predsednik zadruge je Kune Pavel. 

Gorica, 2. junija 1953. 
Zadr VI/3—4' 5813 

606. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. v-Cajnarjih. 
Na občnem zboru 19. III. 1953 so 

bila • sprejeta nova pravila Delež 
znaša 500,- delež družinskega člana 

' 100 dih. Član odgovarja za obvezno. 
'Sta zadruge z lOkratnim zneskom 
vpisanega-  enkratnega    temeljnega 

60S. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Opat jem selu. 
Izbrišejo se BLažič Anton, Maru- 

šič Alfonz, .Pahor Jože, Marušič 
Alojz in Zelen Ana, vpišejo pa no- 
vi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Pahor Štefan, Opatje selo 48, Pa- 
hor KareL Opatje eelo 60, Marušič 
Drago Opatje selo 53, Marušič Ru- 
dolf, Opatje selo 45, Marušič Bogo- 
mila, Hudi log 12. 

Gorica, 16. juli m 1953. 
Zadr VI/Z3-12    •       6912 

609. 
Besedilo: Kmetijska zadruga na 

Žagi. 
Na občnem zboru 27.. •. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z o. j. na Žagi. 
Delež znaša 300 din. Cla-:'Odgo- 

varja za obveznosti zadruge z lO- 
kratnim zneskom vnisahega enkrat- 
nega deleža. Upravni' odbor šteje 7 
'članov. 

Izbrišeta se Bergi • Alojz in Ber- 
gine Anton, vpišeta pa nova izvolje- 
na člana upravnega odbora: 

Berginc Ivan, Žaga 164, Žagar Ma- 
rija, Žaga 92. 

Gorica, 18. julija 1953. 
Zadr VII/2Ž-24 6907 

610. 
Besedilo: Kmetijska zadruga na 

Kamnem. 
Na občnem zboru 14. III. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila.. 
Besedilo odslej: Kmetijska -zadru- 

ga z omejenim jamstvom, Kamno. 

Delež znaša 1000 din, delež dru- 
žinskega člana 150 din. član odgo.; 
var ja za obveznosti > zadruge z ' 10-* 
kratnlm zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma z enkrat- 
nim zneskom družinskega deleža. 
Upravni odbor sestavlja 5 do 7 'čla- 
nov. Izbrišejo se Gabršček Anton,' 
Smrekar Franc, Pitamic Jože, Gabr- 
šček Marija, Fortunat Alojzija, Ma- 
ligoj Anton in Gabršček Ivana, vpi- 
šejo pa novi izvoljena ciati uprav- 
nega odbora. 

Maligoj Leopold, št. 27, Gregorčič 
Ivan, cestar, Smreka» Stanislav, Št. 
78, Berginc Marija, št. 75, Smrekar 
Lojzka, št. 52, vsi v Kamnem. 

Zadr VII/6-25 • 7156 
Besedilo: Zadružno trgovsko pod- 

jetje, Tolmin. 
Podjetje posluje •• podlagi novih 

pravil z dne 16. VI. 1953. 
L odločbo Okrajne zadružne zve- 

ze Tolmin, št.. 1620•-53 z dne 13. 
VII. 1953 je bilo s -remenjeno ime 
podjetja. 

Besedilo odslej: Zadružno ' trgov- 
sko podjetje >Agropromet<, Tolmin, 

Vpišejo se člani Upravnega od- 
bora: . 

Krivec Viktor, Prapetno 7, Lipi» 
čar Alfonz, Most na Soči 59, Valen." 
tlnčič Vlado, Tolmin, Gregorčičeva 
5, Vogrič Danila, Tolmin, Bazovi- 
ška 17. Izbriše se pooblaščenec za 
podpisovanje Lahamar Baldi. 

Zadr VIII/23-11 7161 
Gorica, dne 24. julija 1953. 

611. 
Besedilo: Kmetijska zadruga % 

o. j. v Ilirski Bistrici i- 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

z dne 6. IV. 1953 v zvezi z odločbo 
OLO Postojna, št; 194/9. .%• dne." 16. 
VII. 1953 so se k tèj zadrugi pridruT 
žile Kmetijska zadruga i o.' j. Za- 
rečje, Kmetijska zadruga -z o. J. 
Topole, Kmetijska zadruga z o. j. 
Harije, Kmetijska zadruga z o. \, 
Koseze in Kmetijska zadruga z o. J. 
Vrbovo. 

Vpiše se član upravnega odbora 
Fatur Alojz, upravnik, Trnovo 62. 

Zadr III/35-34   ..        7148 
Gorica, 25, julija 1963. ;•'. ~  • 

612. .-'.*.'" 
Besedilo: Kmetijska zadruga Lu- 

kovica. . .,';•'•-"'•' 
Na zboru. t. IIL 1952 so bife spre- 

menjena zadružna pravjla • 1• 2. in 
32. členu.   • 

Besedilo odslej: Kmetijska zidru. 
ga z omejenim .jamstvom, -. Luko- 
vica.       - ;,        _'   ."'•", • 

Delež znaša za vse kmeté lOÒoMìi- 
narjev, za druge pa SOO.di.n, člani 
odgovarjajo z« obveznosti- zadruge 
z desetkratnim zneskom vpisanega 
enkratnega temeljnega oziroma 
družinskega deleža* ' T .' :   ., 

Na zboru 15.IL 1953 so.bila spre- 
menjena ; zadružna, 'prayila . r: 32. 
členu; Delež ziiaša 500, ,dei«Ž',dru- 
žinskega člana zadružnika. 150 din. 
.Izbrišejo se Zore Franc, Bosačar 
Jakob,'.Grošelj Ciril, Korožec : Jože, 
Zaje Kati, Cerai Jranc-.ia .Stražar 
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Andrej ter vpilejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Cerar Miha, kmečki sin, Gradišče 
6, Močnik Janez, kmet, Lukovica, 
Kveder Jože kmet, Sp. Koseze 16, 
Hrovat Tončka, gospodinja, Lukovi- 
ca, Blatnik Franc, posestnik, Luko- 
vica 18, Zavec Konrad, upokojenec, 
Lukovica 24, Capuder Martin, po- 
sestnik, Gorenje. 

Ljubljana, 5. junija 1953. 
Zadr V 178/5 5787 

613. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim  jamstvom   v   Kresnicah. 
Na zbora 1. III. 1953 so bila spre- 

Ì'eta nova pravila za nadaljnje de- 
o zadruge. Upravni odbor sestav- 

lja 7 do 11 Članov. 
Izbrišejo . se Kos Miha, Koncilja 

Franc, Rovšek Janez, Mahkovec Ana 
in vpišejo novi 'člani upravnega od- 
bora: 

Martinšek Avgust, nameščenec. 
Kresnice 41, Strmljan Martin, kmet. 
Jesenje 11, Jakopič Anton, kmet. 
Kresnice 16, Parknlj Jože, poljede- 
lec, Goliše 4, Petek Franc, kmet, 
Kresniški vrh 8, Mali Karel, upoko- 
jenec, Jevndca 22. 

Ljubljana, 6. julija 1953. 
Zadr V 105/7 6814 

614. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Jaršah. 
\Ta zboru 8. II. 1953 so se spreme- 

nila zadružna pravila. Upravni od- 
bor sestavlja 5 do 7 članov. 

izbrišejo se Hojak Rafael, Jarc 
Ivan in pooblaščenec Jenčič Marčen 
•ter vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Kode Venčeslav, uoravnik, Rodi- 
ca, Vrablje 10, Zalokar Ivan, kmet, 
Krvdica, Vrablje 11,- Jeretina Anica, 
gospodinja, Rodica, Vrablje 17, Ju- 
iant Pepca, gospodinja, Sp. Jarše 
St.  U. 

Zadr VI l<v./5 6803 
Besedilo: Obrtna nabavno-prodaj- 

na zadruga fotografov z o. j za Slo- 
venijo v Ljubljani, »Zafos«. 

Izbrišejo se Staut Gorgonij.    Ja- 
felj Mirko, Bernardi Rajko in vpi- 

eip  novi člani upravnega odbora: 
Potrč Stane, fotograf, Ljubljana, 

Kardeljeva 6, Langerholc Franc/ fo- 
tograf v Ptujn, Grad Mira;; fotograf, 
Ljubljana,  Miklošičeva  36. 

.   Zadr.VI 65/7 6304 
Besedilo: Kmetijska >zadruga z 

omejenim   jamstvom- v  Kompoljah. 
Na zboru 1. III. 1953 so bila spre- 

jeta nova pravila.       , n • 
Delež družinskega Člana zadruž- 

nika znaša 125 din. Člani odgovar- 
jajo za obveznosti "zadruge z'20k"rat- 
nim zneskom, vpisanih" deležev. 
Upravni odbor sestavlja 7 do 9 čla- 
nov, • •' .- '  ' 

Izbriše  se  Babic  Franc  in  vpiše 
nov član upravnega odbora: 
. Adamič   Franc, • kmet,   Kompolje 
«..65; - ,       , i, ,  • -;, . ; .; 

Zadr VII 30/4     j  *  6812 
Ljubljana,-7. julija J.953, 

615. 
Besedilo; Kmetijska zadruga z 

o. j., Fram. 
Zadruga temelji odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih na zboru 
29 IIL 1953. 

Izbrišejo se Vihar Jožef, Ledinek 
Jožef, žtern Oskar, Lesj.'k Konrad, 
Bezjak Stanko, Pisanec Andrej, Vi- 
har Alojz, Tomažič Maks, Petelin- 
šek Jožef in vpišejo novi Izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

štern Jožef, upok. železničar, Vi- 
sočnik Karel, delavec, Poljanec Du- 
šan, kmet, Grafenauer Ludvik, šol- 
ski upravitelj, Kodrič Mihaela, go- 
spodinja, Pisanec Štefan, delavec, 
Graji Ivan, kmet, vsi v Framu. 

616. 

Maribor, 1. junija 1953. 
Zadr III 52 5566 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Ivanovci. 

Zadruga temelji odslej na no- 
vih pravilih, sprejetih na' zboru 
29. III. 1053. 

Izbrišejo se Hujs Josip, Počič Vin- 
cenc, Ćahuk Geza, Zrinski Franc, 
Kerčmar Janez, Jakiša Vincenc, 
Oškola Vladimir in vpišejo novi iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Cifer Evgen, Ivanovci, Cifer Ko- 
loman, Kukec, kmeta, Kanižaj Eli- 
zabeta, kmetica, Koložvarej Viljem, 
Jakiša -Viljem, Ivanovci, Srejs Vik- 
tor, Magasi Rudolf, Kukec, kmetje. 

Maribor, 17. junija 1935. 
Zadr • 108 6080 

617, 
Besedilo; Kmetijska zadruga z 

o. j., Lucova. 
Zadruga temelji _ odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih na zboru 
19. II. 1953. 

Izbrišejo se Belec Franc, Skerlak 
Ludvik, Bohar Aleksander, Ponde- 
lek Ludvik, Balek Josip, Bohar 
Franc, Pondelek Ludvik (9), Felhar 
Ludvik, Pondelek Štefan in vpišejo 
novi izvoljeni 'Slani upravnega od- 
bora; 

Kerčmar Viktor, predsednik, Be- 
lec Štefan, Begar Ludvik, Šulinci, 
Gergar Štefan, Lucova. Sopodpiso- 
valeč je Balek Aleksander, Nera- 
dova. 

iZadr IV 4. 6186 
' Besedilo;   Kmetijska   zadruga   z 
0. j., Turnišče. 
; Zadruga   temelji-.odslej   na   no- 
vih   pravilih,   sprejetih   na    zboru 
1. •. 1953- 
.- Izbrišeta se--Hojnik Karel ih FrJ- 
dauer .Franc ter vpišejo novi izvo- 
ljeni Člani upravnega odbora: 

• Muzek Josip, kmet; Petrovič Ju- 
lijana in Vesenjak Ivanka, gospodi- 
nji, Sp. Breg, Gojkošek Franc, po- 
sestnik, Draženci, Tomanič Mirko 
je predsednik, Muzek Jožef pa taj- 
nik odbora. 

Zadr HI 128 6189 
, •-    Maribor;-22. junija 1953. 

618. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga Vogričevci »v likvidaciji«. 
Izbriše se Onišak Terezija in vpi- 

šejo novi izvoljeni člani likvidacij- 
ske komisije: 

Ščavničar Ivan, uslužbenec OLO 
Ljutomer predsednik, DeŠnik Sta- 
ne, uslužbenec OLO Ljutomer, Se- 
ver Franc, uslužbenec, Gibina, 
Obran Franc, uslužbenec, Tomaž, 
škrjanec Alojz, kmet, Novak Pep- 
ca, delavka, Feuš Franc, delavec, 
Vidanovci. 

Maribor, 30. junija 1953. 
Zadr VI 10 6379 

619. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga Logarovci, »v likvidaciji«. 
Izbrišeta se Dešnik Stane in Jandl 

Janez ter vpišejo novi izvoljeni čla- 
ni likvidacijske komisije: 

Jud Viljem, revizor OLO Ljuto- 
mer, predsednik. Kosi Anton, Loga- 
rovci, Dolamič Franc, Gajševci, 
Farkaš Anton, Kororiči. kmetje, 
Vaj« Franc, posestnik, Kokoriči, 
Podkrajšek Franjo, OLO Ljuto- 
mer, Stojko Albin, Mota, Slavic 
Alojz, Berkovci, uslužbenci. 

Maribor, 1. julija 1953. 
Zadr V 62 6377 

620. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Strehovci. 
Izbrišejo se Casar Štefan, Varga 

Ivan, Kouter Franc, Zadravec Jožef 
in vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

GerenČer Jožef, kmet, Casar Jo- 
žef, mizar, Maučec Jožef," kmet, Ne- 
mec Ludvik, kmet, vsi iz Strehov- 
cev. 

Maribor, 2.  julija  1953. 
Zadr III 18 6403 

621. 
Besedilo: Kmetijska zadruga, z 

o. j., Bogojina. 
Izbrišejo se Rozman Ludvik, -Sab- 

jan Jožef, Čamplin Jožef, semen Jo- 
žef, Puhan Jožef, Lopert Peter, Roz- 
man Ludvik (150), Hor/at Pavel, 
Petek Jožef in vpišejo novi izvolje- 
ni člani upravnega odbora: 

Kočar Ivan, šemeri Martin Puhan 
Avgust, Horvat Štefan in Eljaž Jo- 
žef. Časar Ivan je predsednik, Pu- 
han Avgust tajnik, Eljaš Jožef pa 
blagajnik. Zadružni delež znaša 300 
dinarjev z lOkratnim jamstvom. 

Zadr III 84 6448 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j„ Motvarjevci. 
Izbrišejo se Vaš Koloman, škafar 

Jožef, Janko Zigmund, Vida Geza. 
Horvat Andrej, Koliaj Pavel in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Hajba Josip, Kaiman Franc, Mot- 
vàrje ci. Glavač Štefan, Ošlaj Šte- 
fan, Bukovica, kmetje. Nemeš Ko- 
loman je predsednik. Kaiman Franc 
tajnik, Hajba Josip pa blagajnik 
odbora. Zadružni delež znaša 500 
dinarjev z lOkratnim jamstvom. 

Maribor, 6.  julija 1953. 
Zadr III 85 6445 
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622. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

O. j., Vučja gomila. 
Zadruga temelji odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih n_ zboru 
29. III. 1953. 

Izbrišejo se Hajdinak Štefan, Perš 
Stefan,    Hajdinjak  Frane,    Antalič 
Vincenc,  Perš  Ludvik,  Perš Štefan 

' in vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Ferencek Rudolf, Kržanko Štefan, 
kmet. sinova, Carni Janez, Benko 
Ludvik, Sinkec Aleksander, Cigut 
Viljem, kmetje, vsi iz Vučje go- 
mile. 

Maribor, 8. julija 1953. 
Zadr III 78 6567 

623. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

Ok j., št Daniel. 
Zadruga temelji odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih na zboru 
6. IV. 1953. 

Izbrišejo se Senica Gregor, Koroš 
Franc, Kert Pavel, Štern Rudolf in 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Kumprej Ciril, Št. Daniel, Sonjak 
Franc, štern Franc, Jamnica, 
kmetje. 

Maribor, 15. julija 1953. 
Zadr IV 117 6940 

624 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

.**• j., Dovže. 
Izbrišejo se Ürbancl Rupert, Za- 

vernik Nikolaj, Tretnjak Alojz, Su- 
šeč Franc in vpišejo novi izvoljeni 
plani upravnega odbora: 

Pušnik Ludvik, Pantner Ivan, 
r&vže« Jeromel Jože, M. Mislinja, 
Ušlak Ferdinand, Dovže. Pušnik 
U kj ie Predsednik, Pušnik Vin- 
*_• Podpredsednik, Krajne Jože pa 
'aJmk odbora. Zadružni delež znaša 
?a delavce in uslužbence 500 din, za 
^mete looo din, dele/ družinskega 
ciana zadružnika 2;    din. 

•Piše se sprememba zadružnih 
pravil v 1., 2., 5., 12.. 18., 32.. in 35. 
členu. 

Zadr IV 55 6949 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga. Lukavci. 
.Zadruga je prešla na podlagi 

sklepa občnega zbora z dne 16. IV. 
.1953 v . likvidacijo.    . 

Likvidatorji so: Jud Viljem, 
•uslužbenec, Radgona, predsednik, 
Uunaj Alojz, Šalamun Jožko, Puše- 
njak Karel, Vaupotič Franc, kmet- 
je, Lukavci, Novak Dana,, knjigo- 
vodja. Lukavci. Podkrajšek Franjo, 
uslužbenec,- Ljutomer, Stojko Al- 
bin, nameščenec, Mota, Slavic. Alojz, 
uslužbenec, Berkovci, ki podpisu- 
jejo po dva skupaj. 
•\ Likvidacijska firma: . kakor do- 
slej, s pristavkom »v likvidaciji«. 

-      Zndr V 51       %       6947 
Besedilo: Trgovsko podjetje OZZ 

za odkup živine, Ptuj, 
Izbriše se Skaza Saša in vpiše nó: 

vi izvoljeni pooblaščenec za podpi- 
sovanje: 

Arsenjuk Anton, računovodja, 
Maribor. 

Zadr VI 129 6945 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Stara gora. 

Izbrišejo se Lupša Jakob, Roškar 
Ferdo, Klobasa Ivan, Horvat Ignac, 
Čagran Karel, Klobasa Marija, Ti- 
šler Karel, Kovačič Konrad in vpi- 
šejo novi izvoljeni -člani upravnega 
odbora: 

Štuhec Martin, Trbegovcl, pred- 
sednik; Trbuc Leopold, Grabšinci, 
Golnar Maks, Kbkolajnšak, kmetje; 
Pelei Avgust, kmet. sin, Zenik, štu- 
hec Ciril, kovač in Krajne Jože, 
kmet. sin, Stara gora. Zadružni de- 
lež znaša odslej 500 din z lOkratnim 
jamstvom. 

Zadr IV 45 6948 
Maribor. 16. julija 1953. 

625. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Podvelka. 
Zadruga temelji odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih na zboru 
19. III. 1953. 

Izbrišejo se Pokeržnik Anton, Gla- 
zer Martm, Hribernik Ferdo in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravne- 
ga odbora: 

Kac Vlado, kmet, Janžev vrh, 
Sedmak Vilko, trg. poslovodja, Pod- 
velka, Vogrinc Andrej, kmet, Le- 
hen. 

Maribor, 18. julija 1953. 
Zadr II 138 6941 

626. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., črešnjevec 
Na občnem zboru 22. II. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila, po ka- 
terih zadruga odslej deluje. 

Izbrišejo se Jakša Jože, škrinjar 
Vinko, Ogulin Anton in vpišejo no- 
vi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Kofolt Jože, Krvavčjl vrh 3, Požek 
Ferdinand, Krvavčji vrh 2; Kočevar 
Anton, Črešnjevec 31. 

Zadr IV 44/4 6706 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., štrekljcvec. 
Na podlagi sklepa zbora z dne 8- 

III. 1953 se izbriše Ivanetič Jože in 
vpišeta nova izvoljen člana uprav- 
nega odbora: 

Konda Jože,- Gradnik 3, Stariha 
Jože. Osojnik 26, kmeta. 

•     Zadr IV 31/3 6705 

Besedilo: Kmetijska delovna za- 
druga >NaŠa* mladina«,, Stara vas- 
Bizeljskò. . . 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
27. VIII. 1952 se uvede likvidacija. 
Zadruga ima odslej prìstavek >v li- 
kvidaciji«. 

Likvidatorji =zadruge so: Kovačič 
Ivan, kmet/ št. 1, Šepetavec Vinko, 
kmet/ sin, št: 6, Stermecki Andrej, 
kmet, št. 5, "šepetavec- Roža", kme- 
tica, št. 7, vsi v Gregovci, podpisu- 
jejo po dva skupaj. 

Novo mesto, 14. julija 1953. 
.-Zadr IV 68/2    •        6758 

627. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Vel. Laščah. 
Zaradi nove razdelitve sodnih 

okrajev se je prenesla zadruga z 
vsemi dosedanjimi vpisi iz zadruž- 
nega registra pri okrožnem sodišču 
v Ljubljani v zadružni register pri 
okrožnem sodišču v Novem mestu. 
Na občnem zboru t. III. 1953 so bi- 
la sprejeta nova pravila, po katerih 
zadruga odslej deluje. Članski de- 
lež znaša 500 din z 20kratnim jam- 
stvom, upravni odbor sestavlja 7 do 
U članov. 

Izbrišejo se Šuštaršič Franc, Mo- 
dle Franc, Pucelj Anton in vpišejo 
novi Izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Petno Franc, št. 43, Ahčin Jože, 
št, 36, Pečnik Alojz, št. 51, vsi kmet- 
je v Vel. Laščah. 

Zadr IV 85/47 6972 
Novo mesto, 14. julija 1953. 

Izbrisi 
628. 

Besedilo:   Kmetijska  obdelovalna 
zadruga    »Planinka« na    Ponikvah 
v likvidaciji. 

ZaTadi končane likvidacije. 
Gorica  15. julija 1953. 

Zadr VII7156-16      ,   6913 
629. 

Besedilo:   Kmetijska   zadruga   z 
o. j. v čeljah. ' . 

Zadr VI/19-13 7159 
Besedilo:   Kmetijska   zadrugu -na 

Ostrožnem brdu. • - 
Zadr V/30-18 7155 

Besedilo:   Kmetijska   zadruga   v 
Premu. 

Zadr V/25-15 ,• .7-153 
Besedilo:    Kmetijska   zadruga   z 

o. j., Suhorje. 
Zadr VI1/S0-14 7157 

Besedilo:   Kmetijska   zadruga   v 
Šembijah. 

Zadr  V/2713  . 7156 
Besedilo':    Kmetijska   zaÀruga * % 

o. j.. Veliko brdo. 
Zadr V/33-Tlfc     .       7154 

Zadruge  se 'izbrišejo  zaradi  pre- 
nehanja poslovanja , 

Besedilo: ' Kmetijska   zadruga • z 
o. j. v Harijah.: 

Zadr   V/28-5   -   -      4WZ 
Besedilo:   Kmetijska   zadruga    z 

o. j. v Kosezah. 
Zadr VII/92-5 - - -  '7153 

Besedilo:   Kmeti js>-> ; zadrug? v z 
o. j. v Tonolcu.   ; - -   ' 

Zadr yiyì-•' '..     715.1 
Besedilo:    Kmetljskn Tzadruga ^ z 

o. j. v. Vrbovem. -•.,'... 
" Zadr V/31-8 -     '. ... -\iß 

Besedilo:   Kmetijska   zadruga -z 
o. j. v Zarečju. '• -, •." J, •/. 

-Zadr.VI/70-12   : i'     7150 
Zadruge  se ' "izbrišejo  zaradi"/pri» 

družitve h Kmetijski 7   '^ugi z" o."'J. 
v- Ilirski Bistrici.        -2 

> Gorica, 28. julij«,. 1953; 
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Oklic o skrbnikih ìD razpravah 
Postavljeni «krbnlkl bodo « toZbab za- 
stopali tožence, katerih blvaliiče nI zna- 
no, na njihovo nevarnost In stroike, 
dokler «e sami ne zglasljo ali ne Ime- 

nujejo pooblaščence. 
G 554/55 , 7205 

Jenko Davorin, upokojenec, Ljub- 
ljana, Tržaška 44, proti Jenko Vik- 
toriji, sedaj neznanega bivališča. 
Razprava bo 25. avgusta 1953 ob 
15. uri pred tem sodiščem, v sobi 
št. 79/1. Skrbnik je Gregorio Beno, 
Ljubljana, Jamova 16. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 1. avgusta 1953. 

Amortizacije 
uvede s« postopanje u amortizacijo 
vrednotnlc, katerlb Imetniki se pozivajo, 
naj v danem roko priglasijo sodISCu svoje 
pravice. •1••• te •••• vrednotnice izrekle 

iz neveljavne. 
Št. 1-359/53-3 6952 

Šmuc Alojz, upokojenec v Ljub- 
ljani. Privoz 6, prosi za amortiza- 
cijo izgubljene zavarovalne police 
št. 46016 bivše Jugoslovanske zava- 
rovalne banke >SIavlje« v Ljublja- 
ni. Sklenitelj in zavarovanec Smuč 
Alojz, zavarovana vsota: predvojnih 
50.000 din, sedanja- vrednost 4600 
dinarjev, začetek zavarovanja 1. X. 
1935, konec zavarovanja 1. X. 1960. 
Kori&tnik za.primer doživetja šmuc 
Alojz, za primer smrti: zakoniti de- 
diči. Zavarovanje je prevzeto po 
DOZ v Ljubljani. Priglasitveni rok: 
dva meseca od te objave. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 29. junija 1953. 

Razne objave 

Poziv* upnikom in dolžnikom 
Št. 44/53 6258 

Gradbeno podjetje »Zidar«, Ilir- 
ska Bistrica je na podlagi odločbe 
LO mestne "občine Ilirska Bistrica, 
št. 606/1 z dne 30. V. 1933 prešlo v 
likvidacijo. Priglasitveni rok za 
upnike ' in -dolžnike: 30 dni od te 
objave/ 

Likvidatorji 

(zgubljene listine 
preklicujejo 

Achtig Adalbert, Maribor,. Popo- 
.vičeva 5, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 40089, ser. številka 0037835. iz- 
dano v Mariboru. 7221 

Artič Ivan, Celje, . Dobrava 4, 
osebno izkaznico, reg.-•. 1263", ser. 
St O59O9Q0. . 7364 

Avtopromet Gorica, evid. tablica 
-tovorne prikolice znamke »Adige«, 
reg. št. S-3050. 7009 

üabnik Anton, Ljubljana, Polje, 
osebno izkaznico, reg. št. 71327/51, 
ser. št. F-0093637, izdano v Ljub- 
ljani. 7324 

Banko Franc, Ljubljana, promet- 
no knjižico za moto i znamke 
»DKW< evid. št. S-524. 7267 

Beširevič Ale, Jesenice, Kadrov- 
ski dom, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 9788, ser. št. G-0354498, izdano 
na Jesenicah. 7312 

Benko Marija, Maribor, Košaki, 
Sentiijska 120, osebno izkaznico, reg. 
št. 25765, ser. št. 0107465. izdano v 
Murski Soboti. 7239 

Berus Frančjška, Kompolje 74, Vi- 
dem-Dobrepolje, osebno izkaznico, 
reg. št. 15645, ser. št. 0015955, izdano 
v Grosupljem. 7181 

tiistrovič Andreja, Ljubljana, Za- 
loška 121, osebno izkaznico, reg. št. 
4914, ser. št. 005394, izdano v Pre- 
log-, Hrvatska. 7385 

Bla j Vlado, Maribor, Studenci, 
Ruška 89, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 13659, ser. št. 0020343, izdano 
v Mariboru. 7229 

Božič Pavla, Celje, Breg 28, oseb- 
no izkaznico, rep. Št. 4S9, ser. št. 
0593129. 7363 

Brencc Silva, Celje, Zg. Hudinja 
49, osebno izkaznico, reg. št. 14351, 
ser. št. 0604637. 7361 

Breznik Antonija, Celje, Maribor- 
ska 9. osebno izkaznico, reg. štev. 
11198, ser. Št. 0599331. 7362 

Bruir Franc, Gor. Suhadol 11, p. 
Brusnice, osebno izkaznico, ser. st. 
0328050. .7366 

Brunčič Tomaž, Čermljenšafc 42, 
Voličina v Slov. goricah, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 18281, ser. številka 
F-052959, izdano od OLO Maribor 
okolica. 7233 

Cah Lazar, črni kal 7, Sežana, 
osebno izkaznico, reg. št. 12651, ser. 
It. 0213361. _ 7378 

Cah Marija, Črni kal 4, Sežana, 
osebno Izkaznico, reg. št- 12710, ser. 
«t. 213420. ,     7379 

Cenkar Jože, Ljubljana, člansko 
sindikalno izkaznico, izdano od 
>Prehranac v Ljubljani. 7268 

Centralni higienski zavod, Ljub- 
ljana, evid. tablico za avtomobil 
znamke >Jeep-Willis«, številka 
S-J209. .. 7301 

Cerovšek Franc, Šmarje pri Jel- 
šah, osebno izkaznico, reg. st. 3388, 
ser. št. 0790688. 7360 

Cic Karel, Segovci 56, 9. Apače, 
osebno izkaznico. Teg. št. 4587/1, ser. 
št.. 00612S6, sindikalno knjižico in 
bančno potrdilo NB Gornja Rad- 
gona, 7008 

Čebran Bogomir, Batu je 77, p. Cr- 
nice, osebno izkaznico, reg, številka 
45737, ser.,Št. 0313403. 7165 

černko Anton, Maribor, Studenci, 
Sokolska 17, osebno izkaznico, reg. 
št 37858. ser. št. 0037370, izdano v 
Mariboru. 7215 

Damjanovič Gabrijel. Kronovo 4, 
p. Bela cerkev, evid. tablico za mo- 
tor, št. 3641. 7365 

Čulk Ivan, Celje, Tabor 49, delov- 
no knjižico št. 8557/53 in 162805.   7359 

Debeljak Pavel, Podbrezje, Sred-, 
nja vas 14, osebno izkaznico, reg. št. 
940, šofersko knjižico, izdano v Kra- 
nju, in prometno knjižico za motor, 
evid. št. S-2731. 7182 

Dekleva Jože, Slavina 77, Postoj- 
na, osebno izkaznico, reg. št. 11208, 
ser. št F-0621518. 7166 

Dežman Jože, Lahoviče 12, •••^ 
kije pri Kranju, osebno izkaznico, 
reg. st. 2003, ser. št. 0448313.     6975 

Eršte Lojze, Ljubljana, Titova 52, 
potni list št. 074816, izdan od sekre^ 
tarlata za notranje zadeve v Ljub- 
ljani, veljaven od 1. VII. 1953 do 
1. I. 1954. 7269 

Eržen Anton, Maribor, Betnavska 
77, osebno izkaznico, reg. številka 
44921, ser. številka 0047107, izdano 
V Mariboru. 7222 

Ferk Jože, Polskava 53 pri Mari- 
boru, evid. tablico za motorno kob* 
št. 6007, izdano v Mariboru.     ' 7233' 

Ferne Anton, štore, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 13531, ser. štev. 
0687783. 7358 

Ficko Jože, Vižmarje 206, .osebno 
izkaznico, reg. št. 78910. ser. št F- 
0101220, izdano v Ljubljani        7183 

Filipič Lojze, Ljubljana, Erjavče- 
va 4, potni list reg. št. 077489, izdan 
od sekretariata za NZ" MLO Ljub- 
ljana, veljaven od 10. VII. 1953 dö 
10. I. 1954. 7241 

Franc Štefan, Srednja Bistrica 58, 
Črenšovci, osebno izkaznico, reg. št. 
18580, ser. št. 0242890. 6922 

Fnc Emika, Slovenj Gradec, 
Šolska ulica 4, osebno izkaznico, 
reg. št. 44363, ser. št. 0878069.   ' 7291 

Frida ver Slava, Ljubljana, Kalâ- 
nova 16, osebno izkaznico, reg. št. 
76408/51, izdano v Ljubljani.      7270 

Gaser Katarina, Jesenice na Gor., 
Zg. Plavž 16, osebno izkaznico, reg. 
št. 2848, ser. št. G-0347558, izdano 
na Jesenicah. ' 7368 

Germadnik Marta. Celje, Cesta na 
Grad 1, osebno' izkaznico, reg. št. 
3991, ser Št. 0427291. 7357 

Golčar Alojzija, Kranj, Partizan- 
ska 13, osebno izkaznico, reg. štev 
11243, ser. št. 0187533.   .      '      7196 

Gorup Ivan, Ljubljana, Velika 
čolnarska 10, osebno izkaznico, reg", 
št. 5795, ser. št. 1908979, izdano, v 
Pregradu, Hrvatska. '7325 

»Gostinstvo Polje«, Polje 94, pro- 
metno dovoljenje za poltovorni av- 
tomobil znamke »Praga«, evid. štev. 
S-llil, in prometno dovoljenje za 
tovorni avtomobil znamke »Chevro- 
let«, evid. št. S-650. '   7386 

Grabnar Matilda, Celje, osebno 
izkaznico, reg. št. 24207/51 ser. št. 
F-0046517, izdano v Ljubljani.   7271 

Grdanc Anton, Cerlna 11, Čatež 
ob Savi, osebno izkaznico, reg. št. 
29591, ser. št   0407901. 7064 

Gregorka Jože, Sinja. gorica 19 
pri Vrhniki, vojaško knjižico, izda- 
no na vojaškem odseku Ljubljana 
okolica. 7242 

Grubar Anica, Ljubljana, osebno 
izkaznico, rog, št. j.2783/31, ser, št. 
F-0035093, izdano v Ljubljani.  '7387 
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Gutovnik Rudolf, Dravograd, 
osdsno Ukaaaioo teg. št. 15162.   7167 

G-uzej Agica, Bukovje 13, osebno 
iskaznico, reg, štev. 4246, ser. štev. 
0655557. 7356 

Habjanic Štefka, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 96155/51, ser. št. 
F-0118463, izdano v Ljubljani.    7502 

Hartman Franc, Lipica 5, osebno 
Izkaznico, reg. št. 31092, ser. števil- 
ka 0210502, izdano v Šk. Loki.   7243 

Hauptman Stanko, Kočevje 56, 
spričevalo o izpitu ključavničarske 
stroke, Izdano 1. 1951 v Trbov- 
ljah. 7533 

Hegeruš Voltan, Ljubljana, oseb- 
no izKaznieo, reg. št. 12351, ser. št. 
0255061, izdano v Dolnji Len- 
davi. 7326 

Hrovat Metod, Ljubljana, Kersni- 
kova 4, osebno izkaznico, reg. št. 
102474/53, ser. št. F-0476784, izdano 
v Ljubljani. 7303 

Hvasüja Julijana roj. Gorenc, 
Stožice 71, Jezica, osebno izkaznico, 
feg. št. 41762/51, ser. št. F-0064072, 
izdano v Ljubljani. 7304 

Jamnik Leopoldina, Laško, Sv. 
Jedrt, osebno izkaznico 3286, ser. 
št. F-05&7620. 7333 

Jamšek Gizela, Ljubljana, osebno 
Izkaznico, reg. št. 81999/52, ser. št. 
F-0104309, izdano v Ljubljani.    7184 

Jazbec Zdena, Komen 25, Sežana, 
osebno izkaznico, reg. št. 1039.   6624 

Justin Stanislava Ljubljana, Pr- 
žanj 18, osebno izkaznico, reg. št. 
57237/51, ser. št. F-0079547, izdano 
T Ljubljani. 7389 

Karat Vinko, Steklarna »Boris Ki- 
«ričc, R0g. Slatina, osebno izkazni- 
co-, reg. št. 8971, ser. št. 0778930, iz- 
uano v Poljčanah. 7065 

Kebelj \inko, Novo mesto, Ra- 
JJpvska 13, osebno izkaznico, ser. št. 
Uj^)320. 7367 
, •••• Franc, Ljubljana, osebno iz- 
*azmc0i reg- št> 54391/S1, ser. št. F- 
°°56701, izdano v Ljubljani.       7272 

Kmetijska zadruga Metlika, evid. 
Jablico št. S-3832 za traktorsko pri- 
kolico, izdano v Črnomlju.        7066 

•\uez Milica, Celje, Ostrožno 74, 
osebno izkaznico, reg. št. 10880, ser. 
st. 039S014. 7554 

Kodela Pavla, Celje, Polule 3, 
osebno izkaznico, reg. št. 3S44, ser. 
st. 0594973. 7355 
, •-ohout Albert, Maribor, Pobrež- 
je. Belokranjska 29, osebno izkazni- 
ca, reg št. 53909, ser. št. 0054781, iz- 
dano v Mariboru, sindikalno knjiži- 
co, izdano pri »TAM< v Mariboru, 
in izkaznico za znižano vožnjo 
na  železnici 7240 

Kopšič Rihard, Jurjevski do] 18 v 
Slov. goricah, osebno izkaznico, reg. 
st. 12649, ser. št. 0161992, izdano od 
OLO  Maribor okolica. 7214 

Korošec Alojz, Ponikva, osebno 
izkaznico, reg. štev. 52522, ser. štev. 
0677638. 7353 

Kos Stanko, Audrenci, Cerkve- 
njak v Slov. goricah, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 13943, ser. št. 007953, 
izdano v Radgoni. 7227 

Kos Anton, Goričau pri Prelogu, 
zdaj v Mariboru, Pobreška 38, oseb- 

no izkaznico, reg. št. G-57166, ser. 
številka 25500, Izdano od OLO 
Prelog. 7212 

Košak Franc, Maribor, Studenci, 
Groharjeva 18, osebno izkaznico, 
reg. št. 17203, ser. št. 0573258, izdano 
od OLO Maribor okolica. 7219 

>Koteks« Ljubljana, prometno 
knjižico za osebni avtomobil, znam- 
ke »Jeep. Ford«, evidenčna številka 
S-455. 7185 

Kovač Pavla, Ljubljana, osebno 
izkaznico reg. številka 294871/51, iz- 
dano v Ljubljani.      * 7305 

Kovačič Anton, Maribor, Gospo- 
svetska 31, osebno izkaznico, reg. št. 
9291, ser. številka 0010501, izdano v 
Mariboru. 7231 

Kovačič Vinko, Celje. Mariborska 
cesta, prometno knjižico, reg. štev. 
221279, ser. št. 221360. 7545 

Kozar Jožica, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št 76298/51, ser. št. 
F-0098608, izdano v Ljubljani.    7327 

Krajne Josip, Ljutomer, Ormo- 
ška 2, osebno izkaznico, reg. štev. 
15041, ser. št. 0239331, izdano v Lju- 
tomeru in izkaznico rez. oficirja 
ser. PU0001, št. 1388, izdano 1948 od 
voj. odseka v Ljubljani. 7011 

Kranjc Jožefa, Maribor, Tržaška 
13, osebno izkaznico, reg. št 18077, 
ser. št. 0582455, izdano od OLO Ma- 
ribor okolica. 7236 

Krenker Antonija, Brda 48, p. 
Slov. Gradec, osebno izkaznico, reg. 
št. 12295, ser. št. 0565005, izdano v 
Slov. Gradcu. 7191 

Krivec Alojz, Brezje, Dupleška 
117 pri Mariboru, osebno izkaznico, 
reg. št. 4S983, ser. št. O049505, izdano 
v Mariboru 7226 

Krumpak Marjana, Celje, Trnov- 
lje, osebno izkaznico, reg. st. 45978, 
ser. št. 064S7S9. 7351 

Kuhar Marija, Rogatec, osebno 
izkaznico, reg. štev. 12325, ser. štev. 
079428S. 7352 

Leben Roži, Ljubljana, Celovška 
266, osebno izkaznico, reg. št. 22760, 
ser. štev. 0127070, izdano od OLO 
Ljubljana okolica. 7590 

Lekše Neža, Jarči vrh 6, p. Bučka, 
osebno izkaznico, reg. š . 38314, ser. 
št. 0382624. 7194 

Lukežič Marjan, Kočevje, osebno 
izkaznico, reg. št. 79131, ser. št. F- 
0101441, in študentovsko izkaznico, 
izdano v Ljubljani. 7391 

Maček Anton, Spodnja Zadobro- 
va 8, Polje, osebno izkaznico, reg. 
šti 1384••51 ser. št. 0056158, izdano 
v Ljubljani. 7273 

Magdič Štefan Renkovci 73, p. 
Turnišče v Prekmurju, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 15552, ser. številka 
0239862, izdano v D. Lendavi.     7001 

Mahkovec Ivana, Ljubljana, Po- 
lje, osebno izkaznico, ••-;. številka 
42810/51, ser. št. F-0065120. izdano v 
Ljubljani. 7186 

Majnik Lovrò, Domžale, Mlinska 
20, invalidsko izkaznico za polovič- 
no vožnjo, izdano o'l Invalidske 
uprave v Ljubljani. 7392 

Marcola Alojz, Spodnji Plavž, Je- 
senice, osebno Izkaznico ser. štev. 
18429, izdano v Tolminu. 7192 

Marini Vlasia, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št 78872/51, ser. št. 
F-010182, izdano v Ljubljani.      7593 

Markič Celestina, Nova Gorica, 
Rožna dolina 66, zdaj št. 120, oseb- 
no izkaznico št. 39881. 7193 

Matkovič Alojz,. Kranj, Cankar- 
jeva 10, osebno izkaznico reg. §t. 
9669, izdano v Kranju. 7244 

Mevželj Jože, Ljubljana, Vidov- 
danska 4, osebno izkaznico, reg. št. 
88033-51, ser. št. 0110593, izdano v 
Ljubljani. 7506 

Menihi Jožefa, Vrh - Trebelno, 
Luče 41, osebno izkaznico, reg. Štev. 
3746', ser. št. F-0004056, izdano od 
OLO Ljubljana okolica. 7328 

Mevlja Jožef. Lokev 63, p. Diva- 
ča, osebno izkaznico, reg. št. 155S0, 
ser. št. 5216290. 7090 

Mikelič Milan, Noše 5, p. Brezje, 
osebno izkaznico, reg. št. 6285, ser. 
številka 0816988, izdano v Ra- 
dovljici. 6966 

Mihelčič Franc, Šentjur, Goričica 
15, osebno izkaznico, reg. številka 
58399, ser. št. 0675909. 7348 

Mlakar Ferdinand, Rogatec, Do- 
bovec, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 41143. ser. št. 0689282. 7350 

Mlakar Vinko, Bučka, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 8595, ser. številka 
0184905. 7599 

Mrak Vladimir, Celje, Breg 2, 
osebno izkaznico, reg. št. 17537, ser. 
št. 0607440. 7349 

Mulec Justina, Dogoše 14fc pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. štev. 
17516, ser. štev. 03S5794. izdano od 
Maribor okolica. 7211 

Mušič Marjan, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 31265/51, ser št. 
F-0053573, izdano v Ljubljani. -7167 

_ Nemec Franc, Laško, osebno iz- 
kaznico, reg. št 1S791, ser. številka 
0655363. 7347 

Oblak Tilka, Ljubljana, Barvar- 
ska 5, osebno izkaznico, reg. Števil- 
ka 51260/51, ser. štev. F-0073570, iz- 
dano v Ljubljani. 7245 

Okretič Jože, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 94839/51, ser. št. 
F-0117149. izdano v Ljubi iani.    7594 

Osetič Jožica, Žalec, osebno iz- 
kaznico, reg. številka 33226, ser. št. 
0653736. 7546 

Osterc Frančiška. Sp. Duplek 97 
pri Mariboru, osebno izkaznico, reg. 
št. 5630, ser. št. 0597740, izdano od 
OLO Maribor okolica. 7230 

Ovčar Anton, Ribnica 61 na Po- 
horju, osebno izkaznico, reg. štev. 
25395, ser. Štev. 0575753, izdano od 
OLO Maribor okolica-. 7234 
. Pajk David, Jesenice, Titova 28, 
osebno izkaznico, reg. št. 7006, ser. 
št 351716. 7292 

Paskolo  Ivana,   Maribor,  Tržaška 
13, osebno izkaznico, reg. št. 53488, 
ser.    številka     0054439,'    izdano    v 

vMariboru. 7237 
Peìnkihèr Stanislav, Sitež 17. p. 

Majlperk, osebno izkaznico, reg. št 
31178, ser. številka 0256S88. izdrmo 
v Ptuju. •      7256 

Petač Slavka, Sara 57, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 34028, ser. števil- 
ka F-021500S.    . -7307 



Stran 276 IffiADNI UST âtev.27, — Ì3. Vili. 1953 

Petek  Jožica, Jarše 37,  Domžale, Skok   Lojze,   Ljubljana,   Opekar- Triler Parla, Virmaše 25, p, škof ja 
osebno  izkaznico  reg.  št.  10586, iz- ska   22,   osebno  izkaznico,   reg.   št. Loka,  osebno   izkaznico,   reg,  štev. 
dano od OLO Ljubljana okol.    7274 10731,  izdano v Kamniku.         7277 30721, izdano y Kranju.             7323 

Petrič   Jožefa,   Ljubljana,   osebno Slavic Franc, Dokležovje 4, oseb- Trobec   Marija,   Kranj,    Koroška 
izkaznico, reg. št. 74827/51, ser. št. F- no izkaznico,  reg. št. 4063,  ser.  št. 27,  osebno  izkaznico,   reg.  št. 90Ò, 
0097137, izdano v Ljubljani.       7329 0095773, izdano v Murski SobotL   7194 ser.  št. 0177210.                             7265 

Pisanec Jakob, Šmarje pri Jelšah, Smodiš   Emilija,   Ženavlje   12,   p. Trontelj Mihaela, Ljubljana, Novi 
osebno izkaznico, reg. št. 52556, ser. Petrovci, osebno izkaznico,  reg. št. blok 12, 1/6, osebno Izkaznico,  reg. 
št. 0677672.                                     7342 40253,   ser.   SU  012963 C,   izdamo   v št. 36922-51, ser. št. F-0059232, in iz- 

Plečko Anton, Rače 102 pri Mari- Murski Soboti.                              6846 kaznico   za    sindikalni    popust   uà 
boru, osebno izkaznico, reg. števil- Soklič Ana, Ljubljana, osebno iz- vožnji, št. 156675, izdano ža 1. 1953 
ka 4867, ser. št   0585277, izdano  od kaznico,    reg.   št.   35730/51,    ser.  Št. v Ljubljani.                                    7189 
OLO Maribor okolica.                7216 F-005S040, izdatio v Ljubljani.   7309 Vene   Peter,   invalid,    Ljubljana, 

no v Ljubljani.                            7395 Maribor okolica.                           7223 izkaznico,  reg.  št. 95Ö0S/51,  ser. št, 
•'odobnik Franc, Rog. Slatina, Ti- Strah   Jože, Sostro 29, osebno, iz- F-0117318, izdano v Ljubljani.   7331 

sovec,  osebno  izkaznico,    reg.  šte- kaznico,  reg. štev. 501/50, ser. Štev. Videnšek   Angela,   Celje,   osebno 
vilka 8564, ser. št   0778523.         7344 F-0122S04, izdano od OLO Ljublja- izkaznico, reg. štev. 45973, ser. štev. 

['ongrac   Dezider,    Prosenjakovci na okolica.                                       7278' 0648784.                                             7336 
52,    osebno  izkaznico,  reg. številka St.ašek Štefanija, Teharje, Slance VijaČko    tvau,    Maribor,    Težno, 
100.   ser.  št.  R-057530,  izdano  v   M< 17, osebno izkaznico, reg. št. 55576, Ukrajinska   24,   osebno    izkaznico, 
Soboti.                                              7099 ser.  št. 0692921.                              7339 reg. št. 20134, ser. št. 0017480.      7224 

rorenta Mara, Žabnica 59 pri Kra. Stražišar Marija, Ljubljana, oseb- Virant Pavla roj. Ponlkvar, Rud- 
nin, osebno izkaznico, reg. št. 40176, no izkaznico, reg. št. 56316/51, ser. nik 93, osebno izkaznico, reg. štev, 
ser. št. 0219386.                               7320 štev.    F-0078626,    izdano    v    Ljub- 54130/51, ser. št. F-0076440,          7280 

Prelogar Ivan, Ljubljana, Linhar- Ijani.                                              7330 Vogrin Franc, Maribor, Sëntiljska 
tova   14,  osebno  izkaznico,   reg.  št. Stuber Silva, Maribi r, Tržaška 24, reg.   štev.   0030367,   izdano  v   Mari- 
38405/51,  ser.  št.  F-0060715,  in  spri- osebno izkaznico, reg   št. 17204, ser. res.    št.   0030367,   izdano   v    Mari- 
čevalo o teoretičnem izpitu splošne št. 0018219, izdano v Mariboru.   7220 boru,                                              7232 
ključavničarske  stroke, izdano leta šabeder   Avgust,   Zg.   Duplek   55 Vokal Frančiška, Ljubljana, oseb- 
1951  v Ljubljani.                           7275 pri Mariboru, osebno izkaznico, reg, uo  izkazuico, reg. .št.  74569/51,  ser. 

Prevodnik   Marija,   Sopotnica   9,, št. 5944, ser. št. 0577352, izdano od štev.    F-00%879,    izdano    v    Ljub- 
škof (a   Loka,   osebno   izkaznico   št. OLO Maribor okolica.                7213 ljani.                                              7281 
36S07.      '                                       6957 Šeligo Ljudmila, Griže pri,Žalcu, Vozliï Martin, Celje, Večna, pot 1, 

Pučko   Marija,   Juršinci   63,   Ptüj, osebno izkaznico, reg. ši. 15807, ser. osebno izkaznico, reg. št. 17025, ser. 
osebno izkaznico, reg. St. 12672, ser. št. 0320117.                                       7337 št. 0607128.                                       7535 
št 0255966.       _                             6982 Šetina   Janez   Ljubljana    osebno Vrhovšek Marij«, Brod 14, p. Pod- 

Puhar  Franja,  Ljubljana,   Samo- izkaznico,   tee, št  967OT/51, se.-,  št. k0£je,  osebno, .izkaauico, teg.  štev. 
va   29,   osebno   izkaznico,   reg.   št. F-011901Î, izdano v Ljubljani.   7310 26282, »er   št   0404592   izdano v Kr- 
3F6'5/31,   ser.   št.   F-0060953,   izdano škrjanec   Jožefa,   Maribor,   Vojaš- Jkem.       '                                        7294 
v  I i ubijam.                                  7276 niška  5,  osebno   izkaznico,  Teg.  št. Zakšek   Ivan,   Sederi.  5,   Senovo, 

Puntar    Alojz,    Krško,    Gotovlje, 31850, ser. št. 0058958. izdano v Mn- 0.cjjn>, izkaznico, rog. št, 1588(1. set. 
ost "'ino izkaznico, reg. št. 17248, sbr. riboru.                                              7258 g^ 0394190.                                       7382 
št. ;'595558. 7341       Šlebingef   Peter,    Dražen    vrh   v 

V ".'-ink    Alojz,    Hramše,    Strmce.   Slov. goricah, osebno izkaznico, •••.   ( i.'rt
u   F     * itJ 

r;;652&kan,iCO' "*" Št' mi2'r"i   "on?5' SCr' Št' 3?H Ì7dam V R7225   •'Ä <^'"°' <"' °L" U.lbliai, 

V.ular   Ivanka,   Jezero   13,   osobno 
33097, ser. štev. 

šraj Marija, Radomlje, osebno iz-        ' 

ser   št. 0605730.                                 7340 čevlju                            .             '       7069 H)j    j        '     '               '                    ..i(r 
Rozman      Antonija,      Ljubljana, ^•••   Avgust   roj.  1.  Vili.  192*, g     -,..       •         ••••••   v   plov 

Sti osmajerjeva 4, osebno izkaznico. Lese 1J   p. • rewlje, «elavoç v-rud- .   .       •> ^ ,       Ì3,ka},llU.6,    r6R.   e,cv. 
res.   Št.   27685/51,   ser.   št.   F-0049995, ••   Mežica,   vojaško   knjižico,   iz- \-^•,(            g,   G-Otr4877             7381 
iyfliino v I tuhlfani                        7308 «ano od  vojaškega   odseka  Slovepj "".  '       ,   l-      .   '      .,..,'. izd.ino v Ljubljani                        7308 Gfad                                                 ^ Zllticari lžairi, Sostati, Kajuhovn 

Kozman   Draga   Liubljana,  oseb- Toma2ič Anton. PodborSt 8. St. Vi,l >'->•  Vcbfi0  IzknznR-o   reg.  šf. 990(1, 
no   ./kaznico,  reg.  št. •Z2h2   ser. . g,.-  .         ,    • jzka,nlc0   reß.   •\ •••, št. F-0557210.                           6850 
štev      F-0107532,    izdano    v    Ljub- »£*•£ f'TfÄizdani' od . Zimic Kare!   Slov. Javorntk, Str«. 
••••-    ,                  .,   ,    .         ,     naa •••  T iiiVilinna   okolica               7398 z«>   osebno  i/kaznico,   reg.   št.   4111, 

SavSck Cilka   Vodruž,_ osebno iz- "^omše   Bogo?   Ljiljana,   Titova se,,  šiev.  •-••••••,   («lSno   v   Gn- 
Wco.  reg. štev.  >84«,  ser.  štev 52         tfl. j>f >št   ^„^  .^  0(, rlci                      .,,,.,   J299 

{À <•     n»,irn   Q«I    -,i ,•• sekretariata  za  notranje   zndcvp  v /abota Martinko, L,ubljaiiii. kav- 
gemicar Rezka   Suha >4, p. škofja Ljul)iiani   veijav0.,  od  i. vil   1035 skovo   '•  osebno  izkaztilrb,   reg. št. 

Lo,;a,   osebno   izkaznico,   reg.   štev. ^ ì 
J
r   fo-^                                   7V9 -\  /2/51,  ser.  št.   F-0093682,  vojaško 

311S-,   izdano   v   Kranju.             7380 Trcp" Vitiko,   Maribor, Te/.no,   Ml- knji/lrd,   l/datib   od   vojaške?.,, od- 
Ška 

osebno izkaznice», reg. št. 16170, ser.   osebno iz! nzniro, reg. äi. 12907, ser    reg. •. 3?(tâ4, ser. št. 01080(12, i/dotih 
št.  G-03944S0. 7068   št.  00699/1•. . 7206   od  OLO   Maribor okoljca.     .    721,8 

izdaja  »uradni   Ust   LRS« — Direktor   •   odgovorni   urednils:   dr. Uastko   Moćntlt   —   Uska   tiskarna   »Toneta   TnmSlM- 
V LJubljani 
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8. Dopolnilna sredstva okraja: 
a) Del akumulacije   za sa- 

mostojno     razpolaganj > 
podjetij           k.   ,.,,0 51,603.000 
Od tega se porabi za po- 
trebe delovnih kolekti- 
vov 50% z izjemo rud- 
nika Senovo, kopitarne 
Sevnica, Jugotanina Sev- 
nica, kd porabijo za svoje 
potrebe 100% sklad, ter 
Celuloze Videm, ki porabi 
75% od sklada za samo- 
stojno razpolaganje, kar 
da skupaj    .  ,.,..,   .    .  36,468.000 
Ostanek za potrebe OLO .oioro M    15,105.000 

b) Zaradi višjih stopenj 
akumulacije in skladov 
je presežen znesek aku- 
mulacije In skladov, 
predvidene v republi- 
škem planu kot absolut- 
na obveznost okraja, za 49,766.000 
ki se v celoti porabi za 
potrebe OLO. 
Skupna  sredstva   okraja  .i M co t.i   253,147.000 

4. poglavje 
RAZDELITEV OKRAJNIH SREDSTEV 

Sredstva,   razpoložljiva  na   področju okraja,  se 
razdelijo v tisočih dinarjev takole: 
1. Skupna  sredstva       •...;.•   1.3   . 253,147.000 
2. Razdelitev        ,.    .,..,» 253,147.000 

a) Družbeni skladi skupaj . . v „ 188,276.000 
prosveta in kultura . t. 1. .< 1. 51,767.000 
ljudsko zdravstvo . . t. .1 .: t. 5,306.000 
socialno skrbstvo . • <• f c«i t< 44,122.000 
državna uprava in sodstvo -o 10 co 82,000.000 
rezerva       .    .    .   tf. (., c«- c. t.  u 5,073.000 

b) Investicije skupaj      ..  .   ,.,   «   v  >i 64,871.000 

5. poglavje 

INVESTICIJSKA  GRADITEV 
Skupna vrednost investicij je v tisočih dinarjev: 

!• Industrija in  rudarstvo    ,.   .. ,. ...Lì     64,871.000 
skupaj  ...    ..  .   r.    .   r.< co co 4,530.000 

a) Kopitarna     Sevnica     za 
generalni remont tovarne     2,910.000 

b) Študij   za   smotrno  upo- 
rabo    lesnih    odpadkov 
lesne   industrije    ...       120.000 

c) Tovarna  čokolade in li- 
kerjev   Sotelsko    .   ...c    1,500.000 

2. Kmetijstvo  skupaj       «.- ... 9,500.000 
a) Dograditev   veterinarske 

ambulante     v     Brežicah   2,500.000 
b) Oprema veterinarske am- 

bulante  2,000-000 
c) Za   pospeševanje   kme- 

tijstva       •.    2,000.000 
d) Nabava    škropilnih    na- 

prav za Krško polje       .     1,500.000 
e) Melioracija   Krškega  po- 

lja       . '        500000 
f) Pripravljanje dela za re- 

gulacijo Sotle ... i.j u, v.    1,000.000 

3. Zdravstvo skupaj      >.wi 2,300.000 
a) Adaptacije   zdravstvene- 

ga doma v Brežicah   .    .    1,009.000 
b) Ureditev    zdravstvenega 

doma v Cerkljah       .   ...      500.000 
c) Ureditev splošne ambu- 

lante na Raki   .    .    .   ,.,      300.000 
č) Ureditev splošne ambu- 

lante na Bizeljskem  .   .,     300.000 
d) Ambulanta Kostanje- 

vica  ,.(....   !.j m i.j H     200.000 
4. Prosveta skupaj    ,., 10 ,., ,.-• • 10 t»    12,850,000 

a) Gradnja    nove   osnovne 
šole   v   Senušah    ,   1,200.000 

b) Gradnja    nove   osnovne 
šole v Šentjanžu   .    .    .    4,000.000 

c) Gradnja   nove   osnovne 
šole v Sevnici ••• t.    .   .1     600.000 

•) Gradnja   nove   osnovne , 
šole na Ledini  ...    .    .    2,000.000 

d) Dograditev šole v Kosta- 
njevici    .   ....    .    .       250.000 

e) Dograditev šole na Kalu       200.000 
f) Dograditev šole na Piše- 

cah             300.000 
g) Dograditev šole na Pod- 

bočju        ,      350.000 
h) Dograditev šole v Pečicah       150.000 
i) Dograditev šole v Trži- 

šču      .    .    • ..' -i     300.000 
j) Manjša popravila osnov- 

nih šol (pleskanje oken, 
ureditev in omet fasad, 
odtočnih cevi itd.) .    .    .    2,500.000 

k) Oprema učil (učila, in- 
ventar)     1,000.000        3,000.000 

5. Gradnja stanovanjskih his skopaj.    .,      3,000.000 
Stanovanjska hiša v Kiškem   3,000.000 

6. Nova gradnja In popravila vodovodov      17,000.000 
a) vodovod v Brežicah   1. i.j   5,000-000 
b) vodovod  v Krškem „1 t.,   8,000.000 
c) vodovod v Sevnici    <., M   2,000.000 
č) vodovod na Raki   .• r.i t.i     500.000 
d) vodovod v  Brestanici    ,.-   1,000.000 

7. Subvencije občinskih ljudskih odborov 
za   asanacljo   studencev   in vodnjakov 
skupaj    .    .    .... L, 10 t.   1.1 1.    .   i.i       1,870.000 

Občinski LO: 
a) Kostanjevica  r.j r.i t.:io     550.000 
b) Sevnica  (.,,., t.i to to to      120.000 
c) Čatež ,.» .0 to to to to to     240.000 
č) Studenec    ,., t„ ,., t„ t.,      120.000 
d) Piseče     ,0 to to to 10 to     360.000 
e) Dobova      to ,., ,., t„ r.,    1. 240.000 
f) Podbočje      .- -.  ,.. ,.  ,.       240.000 

8. Investicije za upravne zgradbe skupaj      5,140.000 
a) Graditev občinskega do- 

ma v Senovem.    .    .   ..,   4,000.000 
b) Adaptacija      občinskega 

doma v Bizeljskem   .  1.1     400.000 
c) Adaptacija     občinskega 

doma v Veliki Dolini ...       500.000 
č) Adaptacija     občinskega 

doma  v Tržišču  -.    .   •.-.     120.000 
d) Adaptacija     občinskega 

doma v Zabukovju   .    .      120.000 
9. Razno skupaj * .M ,        7,000.000 

a) Regulacijski načrt Videm 
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Krško     1,000.000 
b) Regulacij, načrt Sevnica       800.000 
c) Dograditev broda na Savi 

pri   Boštanju     .    ..,.:      600.000 
č) Dograditev  mrtvašnice v 

Dobovi -.i      200.000 
e) Graditev mostu v Bresta- 

nici      .    .    .    .   t.   ..  r.i i.. 400.000 
f) Elektrifikacijsko     pode- 

želje    .    ....   .... i.  ,.•   4,000.000 
10  Rezerve     .    .    .        1,681.000 

Način uporabe investicij in pogoji za uporabo 
bodo predpisani dodatno v skladu z uredbo o začas- 
nem financiranju investicij v letu 1933. Navodila k 
temu pa izda gospodarski svet OLO. 

6. poglavje 

STOPNJE AKUMULACIJ IN DRUŽBENIH SKLADOV 

Glede na temeljne proporce družbenega plana 
LR Slovenije se določijo za podjetja na področju 
OLO Krško naslednje stopnje akumulacije in družbe- 
nih skladov: 

Industrija in rudarstvo: 
Stroka 111 Proizvodnja in razdeljevanje elek- 

trične energije: 
Elektrosistem       - >••   1364 
Elektrarna, Senovo  (postr.  dejavn.)     160 

Stroka  112   Proizvodnja in  predelava premoga 
Rudnik   rjavega   premoga,   Senovo     300 
Rudnik   lignita,  Šentjanž   ....     100 

Stroka  116  Proizvcdnja  in   predelava  nekovin 
Rudnik,   Globoko ..,   150 

Stroka 121  Industrija gradbenega materiala 
Opekarna,  Brežice ..( «< i., f.t ,.-. f.» 150 
Opekarna,  Sevnica r.j ui • i.j LI io 60 

Stroka 122 Lesna Industrija 
313 Eksplotataclja gozdov 

Kopitarna,  Sevnica        .j  .i  •  .* o 86 
Žaga,   Boštanj       .    .-   .i . o  .j   .i   .- 5? 
Jugotanln, Sevnica         .,  o  »i ••»   ••> 500 
LIP Brežice     .  f   M..U.I;.I 105 
Tovarna pohištva, Brežice    ; .^ C-J : -i 90 
Žaga, Brežice   ........    .    ••.•• 50 

Stroka 123 Industrija celuloze in papirja 
>Celuloza<,   Videm    .    .    .   „•}  .i ..- 1305 

Stroka 124 Pletilnica, Dobova       ...-., ..,     110 
Stroka 12?  Industrija prehrane 

Tovarna likerjev in čokolade, Bresta- 
. niča .    .    .    . • . • j   409 

Stroka 121 Kmetijstvo 
Vsa državna kmetijska posestva in 
ekonomije ...   .; .. ••  i.j .j  .- ..i    55 

Stroka 412  Gradbeništvo 
Ograd Krško  •  -i ro m za z-• vr. .•    100 

Stroka 515 Promet •  .y 

>Preyoz«, Krško r.- n z*i  .~. m t-  r-i     75 
Stroka 611  Državna   trgovina  •.-, r.z co co ut £0     70 
Stroka 618 Gostinstvo in turizem 

619 
Vsa podjetja te vrste   r<1 tn •• r.» ••    55 

Stroka 711  Proizvajalna obrt 
3-Kremenicac,   Krmelj  ,,^ f.. r.i t.f ,.     120 
Mlin, Sevnica       .  •••r.. ... ..    .  ..    130 
vsi drugi obrali državnega sektorja 

.  . proizvodu je in druge storitvene obrti      5o 

Poleg akumulacije in skladov po stopnjah, dolo- 
čenih v tem planu, plačujejo vša podjetja še prometni 
davek, ki je predpisan v zakonu o družbenem planu 
FLRJ. 

2. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 1953. 
št. 546/1-53 
Krško, dne 15. februarja 1953. « 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič L r. 

320. 

Na podlagi prvega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih .(Uradni list LRS, številka 
19-89/52) sta okrajni zbor in zbor proizvajalcev 
okrajnega ljudskega odbora Radovljica vsak na svoji 
seji dne 24. julija 1953 sprejela 

ODLOK 
o skladu zemljiških skupnosti splošnega ljudskega 

premoženja 

1. člen 
Vsa zemljišča, pravice in drugo premoženje, ki 

so v okraju Radovljica po zakonu o agrarnih skup- 
nostih postale splošno ljudsko premoženje, sestavlja- 
jo sklad zemljiških skupnosti splošnega ljudskega 
premoženja. 

Zemljišča sklada zemljiških skupnosti ne pridejo 
v kmetijski sklad splošnega ljudskega premoženja in 
se ne dodeljujejo po določbah zakona o kmetijskem 
zemljiškem skladu splošnega ljudskega premoženja 
in o dodeljevanju zemlje kmetijskim organizacijam. 

2. člen 
Zemljišča, pravice in drugo premoženje sklada 

zemljiških skupnosti upravljajo občinski ljudski od- 
bori, v katerih območju prebivajo dosedanji ko- 
ristniki. 

Če dosedanji koristniki prebivajo v območju 
dveh ali ve/5 občin, .upravljajo to premoženje oziroma 
pravice skupno vsi občinski ljudski odbori, v katerih 
območju prebivajo koristniki. 

3. člen 
Na predlog prizadetih občinskih ljudskih odbo- 

rov, kmetijskih zadrug, državnih kmetijskih pose- 
stev In drugih gospodarskih organizacij in zavodov, 
ki se ukvarjajo g kmetijstvom, in tudi na spodbudo 
'.bora volivcev se na seji okrajnega zbora in zbora 
proizvajalcev okrajnega ljudskega odbora sklepa in 
odloča o prenosu posameznih zemljišč Iz kmetijskega 
zemljiškega sklada oziroma gozdnega zemljiškega 
sklada splošnega ljudskega premoženja v sklad zem- 
ljiških skupnosti ali narobe. 

Okrajni zbor in zbor proizvajalcev okrajnega 
ljudskega odbora sklepata ob enakih pogojih tudi o 
predlogih, da se v skladu z novimi gospodarskimi po- 
trebami oziroma spremembami, nastalimi v zvezi • 
urejanjem sodobnih pašnih obratov, določi na novo 
upravni organ posameznih zemljišč, pravic in dru- 
gega premoženja sklada zemljiških skupnosti. 

e 4. člen 
Tajništvo za gospodarstvo okrajnega ljudskega 

odbora Radovljica izdela načrt za ločitev paše od 
gozda. O načrtu sklepata in odločata na predlog sve- 
ta za gospodarstvo okrajni zbor in zbor proizvajalcev. 
Načrt za ločitev paše ud gozda obsega zlasti odpravo 
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pašnih pravic v gozdu ali določitev gozdnih zemljišč, 
na katerih naj se uredijo pašni obrati. 

5. člen 

Sklad zemljiških skupnosti se mora izrabljati na 
najracionalnejši način za kritje potreb kmetskega 
prebivalstva v tistih občinah z zemljišči, pravicami 
in drugim premoženjem tega sklada. 

6. člen 

Občinski ljudski odbori lahko prepustijo nepo- 
sredno Uporabo in gospodarjenje z zemljišči, pravi- 
cami in drugim premoženjem sklada zemljiških skup- 
nosti splošnega ljudskega premoženja kmetijskim 
zadrugam. 

V takih primerih se morajo pismeno določiti po- 
goji, kako mora zadruga uporabljati in gospodariti z 
dodeljenimi zemljišči, pravicami Ln drugim premože- 
njem sklada zemljiških skupnosti. Pogoji morajo zla. 
sti obsegati določbe, da zadruga skrbi za trajno ohra- 
nitev in tudi povečanje plodnosti in donosa dodelje- 
nih zemljišč, da zadruga sestavi s sodelovanjem ob- 
činskega ljudskega odbora gospodarski načrt in da 
izdela gospodarski red, ki ga predloži občinskemu 
ljudskemu odboru v potrditev. 

7. člen 

Organizacijo neposredne uporabe in gospodarje- 
nja z dodeljenimi zemljišči, pravicami in drugim 
Premoženjem sklada zemljiških skupnosti mora ure- 
diti kmetijska zadruga s pravili najpozneje v enem 
*etu po pismeni določitvi pogojev po 6. členu tega 
odloka. 

Neposredno uporabo in  gospodarjenje z zemlji- 
si,,' Prav'cami ln drugim premoženjem sklada zemlji- 
K'h skupnosti lahko v okviru kmetijske zadruge vo- 

.a živinorejski ali kakšen drug odsek zadruge, v ka- 
,••••»  morajo   biti  organizirani   vsi   koristniki.   Ako 
oietijska zadruga uporablja več skladov zemljiških 
*uPnosti  oziroma  razdeli   njej  dodeljena  zemljišča, 

Pravice in drugo premoženje sklada zemljiških skup- 
nosti y več zemljiških skupnosti z različnimi korist- 
niy, ima lahko vsaka zemljiška skupnost v okviru 
Pristojnega odseka zadrugo svoj odbor. 

8. člen 
...g Nadzorstvo na<j uporabo in gospodarjenjem z zem- 
y-î^! Pravicami in drugim premoženjem sklada zem- 
ljiških skupnosti, opravljajo občinski ljudski odbori 
tu"l v primeru uporabe 6. in 7. člena tega odloka. 

Ako se kmetijske zadruge ne držijo dogovorjenih 
?»f80JeV-a^ s'aDO gospodarijo z 'odeljenimi zemlji- 
šči, občinski ljudski odbori lahko sami prevzamejo 
vse posle neposredno uporabe in gospodarjenja» 

9. člen 

Ta odlok prične veljati z dnevom objave v »Urad- 
nem listu LRS«. 

Št. 3124/1-1953, ZG 
Radovljica, dne 23. julija  1953. 

Podpredsednik OLO: 
Danilo Bračič 1. t. 

321. : 

Na podlagi 13. in 88. člena zakona o volitv»»4 in 
odpoklicu odbornikov ljudskih odborov (Uradm l.st 
LRS, št. 19-91/52) v zvezi z 12. točko 64. člena, zako- 
na o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 
19-89/52) sta okrajni zbor in zbor proizvajalcev okraj- 
nega ljudskega odbora Radovljica vsak na svoji seji 
dne 24. julija 1953 prejela 

ODLCTK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
V volilni enoti št. 5 za volitve v okrajni zbor 

okrajnega ljudskega odbora Radovljica, ki obsega 
naselji Mlino tn Rečica mestno občine Bled, se raz- 
pišejo nadomestne volitve, ker se je Alojz Potoč- 
nik z Bleda, Mlino 61, izvoljen v tej volilni enoti 
za odbornika okrajnega zbora, odpovedal mandatu 
in jo okrajni zbor na seji dne 24. julija 1953 njegovo 
odpoved sprejel. 

II 

Volitve bodo v nedeljo, dne 20. septembra 1953. 

III 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRSt in tako, 

kakor je v navadi v naseljih Mlino in Rečica mestne 
občine Bled. 

Št. 369/1-1953 
Radovljica, dne 28. julija 1953. 

Podpredsednik OLO: 
Danilo Bračič 1. r. 

322. 

Okrajni ljudski odbor Sežana je sprejel na pod- 
lagi drugega odstavka 15. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/1952) v 
zvezi z 8. členom zakona o prekrških zoper javni red 
in mir (Uradni list LRS, št. 16-88/1949) ter v zvezi s 
3. in 8. členom temeljnega zakona o prekrških (Urad- 
ni list FLRJ, štev. 46-428/51) na seji okrajnega 
zbora dne 18. julija  1953 

ODLOK 
o javnem reda in miru na območja okraja Sežana 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Vsakdo se mora vesti na javnih prostorih dostoj- 
no in se izogibati dejanj, s katerimi moti delo, poči- 
tek ali razvedrilo prebivalstva, žali javno moralo ali 
vzbuja splošno zgražanje. 

II. Varstvo miru 

2. žlen 
Prepovedano je vsako dejanje na javnom kraju 

ali v zasebnem prostoru, ki moti mir okolice. 
Prepovedano je: . . 
1. kričati, razgrajati ali na drug način po nepo-; 

trebnem povzročati hrup ali ropot; 
2. izzivati,  nadlegovati ali smešiti  sodržavljane;   v. 
3. peti nedostojne ali žaljive pesmi, govoriti ne- 

dostojno ali preklinjati; 
4. motiti sestanke, javne shode ali prireditve";' "J•.  -. 
5. uporabljati zlasti v nočnem času od 23/uro' zve- 

čer do 5. ure zjutraj zvočnike, radio-aparate, gramo- . 
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foce, glasbila ali kakršnekoli druge naprave tako, d* 
motijo okolico, kolikor se to ne dovoli za posamezne 
primere; 

6. uporabljati motorna vozila skozi strnjena na- 
selja, v nočnem času z odprtim izpuhom in povzro- 
čanje ropota z nepravilno uporabo motorja; 

7. vsako delo s predmeti in prevažanjem takih 
predmetov, ki povzročajo ropot in nemir T nočnem 
času; 

8. nameščati lepake «li objave na mestih, ki niso 
za to določena, pisati po poslopjih, zidnih ograjah, 
javnih lokalih in vozilih. 

3. Člen 
V zimskem času od 22. ure zvečer do 5. ure zjuv 

traj, v poletnem času pa od 23. ure zvečer do 5. ure 
zjutraj so prepovedana vsa dejanja, ki kakorkoli mo- 
tijo nočni mir, razen ob sezonskih opravilih motenja, 
ki Izvirajo Iz sezonskega kmetijskega dela. 

To ne velja za železniške postaje in proge. 
Vse prireditve in zabavni sporedi, ki trajajo 'čez 

22. uro v zimskem času oziroma čez 23. uro v polet- 
nem času, se morajo Izvajati v zaprtih prostorih In 
tako, da ne motijo nočnega miru. 

Izjeme od prednje določbe dovoljuje po potrebi 
tajništvo za notranje zadeve okrajnega ljudskega 
odbora. 

4. člen 
Cerkveno zvonjenje je dovoljeno samo v zvezi s 

cerkvenimi obredi in ne sme trajati več kot pet 
minut. 

Izjeme dovoljuje tajništvo za notranje zadeve 
okrajnega ljudskega odbora. 

5. člen 
Lastniki in upravitelji zgradb morajo skrbeti, da 

Se zastave, transparenti, parole In drugi priložnostni 
okraski snamejo z zgradb najpozneje v dveh dneh 
po končanih proslavah. 

III. Varstvo mladine 

6. člen 
Mladina pod 16. letom ne sme brez spremstva 

staršev alj svojcev: 
1. obiskovati gostilno ali druge podobne lokale; 
2. obiskovati javne prireditve, ki se končajo po 

22. uri; 
•5. obiskovati kino-predstave, ki se končajo po 

21   uri. 
Za šolsko mladino veljajo šolski predpisi, kolikor 

so ti strožji. 
Javnih plesov se mladina pod 16. letom' ne sme 

udeleževati. Mladina med 16. in 18. letom se ame ude- 
leževati plesov brez spremstva samo do 21. ure, po 
tej uri pa samo v spremstvu staršev ali svojcev. 

Za prekršek (z prve, druge in tretje točke tega 
člena se kaznuje tudi lastnik, zakupnik ali uslužbe- 
nec obrata. 

IV. Kazenske določbe 

7. člen 
Kršitelj tega odloka se kaznuj«: 
1. za prekrSke iz prve, druge, tretje, četrte in 

osme točke 2. člene in za prekrške iz 3., 4., 5. in 6. 
člena z denarno kaznijo do 3000 (tri tisoč) dinarjev); 

2. za prekrške iz 5., 6. in 7. točke 2. člena z de- 
narno kaznijo v znesku 100 (sto) dinarjev. 

8. oieo 

Člani ljudske milice smejo v izvrševanju svoj« 
službe na samem kraju izterjati denarno kazen v 
znesku 100 dinarjev od tistih, kd jih zalotijo pri sto- 
ritvi prekrškov, navedenih v drugi točki 7. člena 
odloka. 
\ V. Končna določba 

9. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v rtJradeem li- 

ete LRS«. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r, 

323. 

Na podlagi 23. člena 2. točke 78. člena in 118 čle- 
na zakona o ljudskih odborih, mesi in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19-90/52) ter 8. 'Člena temeljnega 
zakona v prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46-428/51) 
je izdal ljudski odbor mestne občine Jesenice na 5. 
redni seji dne 27. februarja 1953 

ODLOK 
o obratovalnem času gospodarskih podjetij na 

območju mestne občine Jesenice 

1. člen 

A. OBRATOVALNI ČAS 
I. Ob delavnikih 

Trgovinske   obratovalnice 
1. Trgovinske obratovalnice so odprte, če v na- 

slednjem nI drugače določeno, v poletnem in zim- 
skem času od 8.—12. in od 14.—17.30 ure. Pri tem se 
obvezni 8-urni delovni čas ne skrajša, temveč se pre- 
ostali čas uporabi za notranje delo v obratu. 

2. Trgovine g kurivom so odprte v poletnem in 
zimskem čau od 6.—14. ure. 

3. Prodajalne svežega in suhega mesa ter rib so 
odprte v zimskem Času od 7.—11 in od 15.—17.30 ure, 
v poletnem 'času od 6.—11. in od 16.—18. ure. 

Dovažanje mesa in druga pripravljalna dela se 
smejo opravljati od 5. ure zjutraj, vendar mora biti 
lokal za stranke tedaj zaprt. 

4. Prodajalne kruha so odprte ves čas od 6.—11. 
in od 14.—17. ure. 

5. Prodajalne slaščičarskih izdelkov so odprte 
veig čas od 8.—12. in od 14.—18. ure. Izjemoma sta 
odprti dve poslovalnici ob nedeljah in praznikih, in 
sicer na Jesenicah in na Javornlku, v času, ki ga do- 
loči svet za gospodarstvo ljudskega odbora mestne 
občine. 

6. Prodajalnice sadja, zelenjave In poljskih pri- 
delkov so odprte v zimskem času od 6.—12. jn od 15. 
do 18. ure, v poletnem času od 6,—li. in od 15. do 
19. ure. 

Izjemoma se sme čas spremeniti, upoštevajoč raz- 
lično časovno dobavo mleka iz zunanjih okrajev. 

8. Prodajalnice tobačnih izdelkov so odprte v po- 
letnem In zimskem času od 8.—12. in od 14.—18. ure. 
Dve prodajalnici smeta bili odprti nepretrgoma v 
središču mesta od 6,—20. ure. Te prodajalnice določi 
podjetje Tobak sporazumno s svetom za gospodar- 
stvo ljudskega odbora  mestne občine. 
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2. Hen 

Obbodna prodaja blaga je, kolikor j« dovoljena, 
Pred 8. uro in po 18. uii prepovedana. 

Izjemoma je dovoljeno prodajanje časopisov, re- 
vij In pečenega kostanja od 6.—21. ure. 

3. ölen 

Glede prodajnega časa na sejmih tn tržnih pro- 
dorih velja predpis sejemskih in tržnih redov. 

Obrtne  obratovalnice 
4. Sien 

1. Obrtne obratovalnice so odprte, če v nasled- 
njih členih ni drugače določeno, v poletnem in zim- 
skem 'času od 8.—12. in od 14.—18. ure. 

2. Brivske in frizerske obratovalnice so odprte 
v letnem in zimskem času od 8.—12. in od 14.—19.30 
ure. V nedeljah je odprta po ena obratovalnica od 7. 
do 12. tire po razporedu, ki ga določi svet za gospo- 
darstvo ljudskega odbora mestne občine. 

3. Fotografske obratovalnice so odprte od 8.—12. 
in od 14.—18. ure. 

4. Slaščičarske delavnice obratujejo ves čas od 
6.—14. ure. 

5. Pekarne (delavnice) obratujejo v Izmenah po 
8 ur, po teritorialnih potrebah in prilagojeno zahte- 
vam potrošnikov. 

Prodajalne pekovskih izdelkov so odprte, kot je 
določeno v 4. točki 1. člena. 

6. Mesarske obratovalnice obratujejo, kot je to 
določeno v 3. točki 1. člena. 

5. -člen 
,     Čez poldne smejo biti odprte podkovnice  konj, 
7°v«Ške, avtomehanske in kolarske delavnice, če je 
reba  izvršiti   neodložljivo   popravilo   vozov   ali   jih 

skrbeti   i  nnrlomp.stnhni  delt. 

6. člen 
, ^a prodajalne obrtnih  obratov  velja  obratovalni 
^ določen za ustrezne trgovinske obratovilnice. 

7. člen 
določba 1. odstavka 2. 'Siena velja tudi za obhod- 

ne obrti. 

Gostinske obratovalnice 
8. 8èen 

Gostinske obratovalnice so odprt©: 
1. hoteli, no&ača in drugi obrati, kolikor gre za 

oddajanje sob, časovno neomejeno; 
2. kavarne do 1. ure sjutraj, ob sobotah in dne- 

vih pred uradno priznanimi prazniki do 8. ure zju- 
traj, ob nedeljah in praanikàh pa do 1, ur« «jutraj; 

4. restavracije do 83. o»*. &» *te®r «o to: 
«i restavracija Triglav, 
b) restavracija Kasina, 
c) hotel Gokoa, 
Č) gostinsko podjetje Konië Javorndk; 
.5. gostilne do 22. ure, ob sobotah, n*cM)ah in 

uredno priznanih praznikih do 23. ure; 
6. bifeji do 22. ure. 
Če nI aprtdaj drugače določeno, se gostinske 

obratovalnice ne smejo odpirati pred 5. uro zjutraj, 
monajo pa se odpreti ob 6. uri ijntaaj,. 

Kjer v večernih urah nt pričakovati prometa, se 
smejo gostinske obratovalnice zapirati ob 21. uri. 

9. člen 
Gostinska obratovalnica na železniški postaji Je- 

senice in gostinske obratovalnice s prenočišči smejo 
gostom, ki prespejo z vlakom, postrečl tudi po 'času, 
določenem za zapiranje, vendar najdalj še 1 uro po 
prihodu vlaka. 

Bife na železniški postaji se odpira s prihodom 
prvega vlaka in zapira po  odhodu  zadnjega  vlaka. 

10. člen 
Po zapiralni uri se ne sme postrečl ne z jedjo, 

ne s pijačo, kolikor ni Izrecno dovoljena izjema v 
9. členu. Ne sme se postreči z večjo količino hrane 
ali pijače neposredno pred nastopom zapiralne ure, 
da bi se gost dalj ne zadrževal v lokalu. Najpozneje 
4t ure po določeni zapiralni uri je treba obratne pro- 
store izprazniti in zapreti. 

Strežno osebje mora zapiralno uro napovedati. 

11. člen 
Dovoljene Igre, n. pr. balinanje, kegljanje itd., se 

smejo na prostem igrati do 22. ure. V zaprtih prosto- 
rih, v katerih se nikakor ne moti nočni počitek sose- 
dov, ta omejitev ne velja, kolikor sme biti gostinska 
obratovalnica dalj časa odprta. Po 22. url se z godbo 
in petjem ali sicer z obratovanjem v gostinskih obra- 
tih ne sme motiti soseščina. 

12. člen 

V noči od 31. decembra na 1. januar smejo biti 
kavarne, restavracije in gostilne odprte celo noč. 

13. -člen 
Posameznim obratom in za posamezne dni sme 

svet za gospodarstvo ljudskega odbora mestne občine 
Jesenice po izkazani stvarni potrebi in na prošnjo 
podaljäati obratovalni čas. 

IL Ob nedeljah in praznikih 
14. člen 

Ob nedeljah In praznikih morajo biti vse trgovin- 
ske in obrtne obratovalnice zaprte, kolikor v nasled. 
njem niso dovoljene izjeme. 

Mlekarn« morajo biti odprte tudi ob nedeljah od 
7.—11. ur«. 

15. člen 
Ob nedeljah in praznikih smejo obratovati: 
1. prodajalnice cvetlic in prodajalnice tobačnih 

iwleMcov od 8.—12. ure; 
2. prodajalnice sadja in zelenjave od 7.—11. ure. 

16. člen 
Goettn&ke obratovalnice ao ob nedeljah In praz- 

nifcra odprte, kot je to določeno v 8. členu odloka. 

B. SPLOŠNE DOLOČBE 

VT. 5Wn 

Določbe tega odloka se •••••••• na vse trgovin« 
ske, obrtne in gostinske obratovalnice ne glede na 
to, ali pripadajo državnemu, zadružnemu aH zaseb- 
nemu sektorju ali drugim ustanovam in ab je v njih 
aaposiaoepoimofao ©eebje, ; "    ' 
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Odlok ne velja: 
1. za špedicije in podjetja za. prevoz oseb in bla- 

ga z vozovi ter motornimi vozili; 
2. za javno postrežništvo, kakor so čistilci, po- 

etrežčkl itd.; 
3. za garaže in črpalke pogonskega goriva ia 

mazilnih olj; « 
4. za prodajo slaščic In okrepčil v kinematogra- 

fih, gledališčih in podobnih lokalih; 
5. »a industrijske obrate; 

. 6. za pogrebno podjetje; 
7. dimnikarsko podjetje; 
8. za menze. 

18., člen 
Ob času, predpisanem za zapiranje obratovalnic, 

se morajo zapreti vsi dohodi v poslovne prostore, ki 
so določeni za promet s strankami. 

Strankam, ki so ob zapiranju v obratnem pro- 
storu, je treba postreči. 

Imetniku obrti kakor tudi članom njegeve dru- 
žine je dovoljeno prebivati in delati v obratnem pro- 
storu tudi v času, ko je ta za promet z občinstvom 
zapri. 

19. člen 
Notranje delo v obratovalnicah čez čas, določen 

za njih zapiranje, je dovoljeno tudi s pomožnim 
osebjem: 

1. ob višji sili; 
2. če je treba kaj storiti, da se ne pokvari blago; 
3. kadar se sestavlja inventura obratovalnice; 
4. če se poslovalnica seli; 
5. če se obratovalnica 'čisti ali se urejajo izložbe. 
Za zaposlitev pomožnega osebja v teh primerih 

veljajo predpisi o delovnih razmerjih. 

20. člen 
Če se v obratovalnici, razen v gostinskih obrato- 

valnicah, opravlja več vrst dela, za katere je pred- 
pisan različen čas odpiranja In zapiranja, velja za ta- 
ke primere obratovalni čas, kot je določen •• glav- 
no delo. 

21. Sen 
Obrati morajo biti odprti ves čas, ki je predpisan, 

ob Istem času morajo delati vse delavnice, ki spadajo 
k obratu. 

22. člen 
Za zimski čas se šteje čas od 1. oktobra do 3i. 

marca, za poletni čas pa čas od 1. aprila do 30. sep- 
tembra. 

23. člen 
Svet za gospodarstvo ljudskega odbora mestne 

občine Jesenice sme po izkazani potrebi in na prošnjo 
določiti za posamezne obratovalnice tudi drugačen 
obratovalni čas. 

C. KAZENSKE DOLOČBE 

24. člen 
- Lastniki in odgovorni ravnatelji, upravniki in po- 

slovodje obratovalnic, ki bi imeli proti predpisom 
tega odloka odprte svoje obratovalnice izven časa, 
določenega za odpiranje in zapiranje, ali bi imeli 
obratovalnice zaprte ob času, ki je določen za obra- 
tovanje, »e kaznujejo z denarno kaznijo do -2000 din. 
Upravni kazenski postopek vodi in kazen izreka sod- 
nik aa prekrške pri OLO Rftdovljlca. 

;, č. KONČNE DOLOČBE 
Ta odlok dobi veljavo z dnem objave v urad- 

nem listu LRS« ter. se z njim razveljavljajo vsi 
dosedanji predpisi, ki so v nasprotju z določbami 
tega odloka. 

št. I 1122/3—53 
Jesenice, dne 27. februarja 1933. 

Predsednik LO MO: 
Maks Dolinar L r.   •.' 

•m. 

Na podlagi 23. člena in 2. točke 27.'člena zakona o 
ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19-90/52) in 1. člena uredbe o delitvi sklada 
za vzdrževanje hiš (uradni list FLRJ, št. 12-68/53) je 
izdal ljudski odbor mestne občine Kamnik na seji 
dne 20. julija 1953 naslednji 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o delitvi sklada za 

vzdrževanje hiš 

1. člen 
1. člen odloka o delitvi sklada za vzdrževanje hrï 

z dne 30. marca 1953, objavljenega v Uradnem listu 
LRS, št. 13/53, se- spremeni in dopolni tako, da se 
glasi: 

Prispevek za sklad za vzdrževanje hiš, katerega 
vplačujejo najemodajalci stanovanjskih prostorov, 
morejo le-ti uporabiti do višine 75%, prispevek, ka- 
terega vplačujejo najemodajalci poslovnih prostorov 
v ta sklad, pa morejo le-ti uporabiti do višine 50% 
svojih vplačanih zneskov za kritje stroškov, ki jih 
imajo s popravilom svojih hiš. 

Preostalih 25% oziroma 50% vplačanih prispev- 
kov v sklad za vzdrževanje hiš lahko uporabi mestna 
občina za vzdrževanje in zidanje stanovanjskih hiš v 
svojem območju. 

2. člen 
Ta odlok dobi veljavo 1. avgusta 1953. 
Št  PO-819/6/53 
Kamnik, dne 20. julija 1953. 

Predsednik LO MO: 
Alfred Janko 1. r. 

225. 

Na podlagi 23. in 118. člena ter 2. in 16. točke 7& 
člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih .ob- 
čin (Uradni list LRS, št. 19-9052) 4, točke odločbe ó 
državnih organih, ki smejo predpisati cene in tarife 
(Uradni list FLRJ, št. 59-486/52) in skladno z 8. 'členom 
zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46-428/51) 
je Ljudski odbor mestne občine Novo mesto na sej' 
dne 7. julija 1953 sprejel 

ODLOK 
o plačevanju vodarine za porabo vode iz mestnega 

vodovoda v Novem mestu 
1. člen 

Dokler uprava mestnega vodovoda ne bo imel* 
v zalogi dovolj vodomerov, da bi z njimi preskrbela 
odjemalce vode, se bo zaračunavala vodarina p&v" 
Salno po naslednjem pravilniku: r , 

1. Prebivalci, ki stanujejo v območju mestnega 
vodovoda in jim je dana možnost, uporabljati votto >* 
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laestnega vodovoda, plačajo ne glede na starost in ko- 
ličino porabljene vode: 

a) v krajih vodovodnega omrežja s stalno 
*U delno dnevno vodo osnovno vodarino od 
osebe  mesečno  po 25 din 

od urejene kopalnice dodatno vodarino , 
od osebe mesečno po 10 din 

b) v krajih vodovodnega omrežja z ne- 
stalno vodo, kjer priteka voda le od časa do 
oasa, ali si jo morajo prebivalci nositi iz 
sosednjih krajev (Breg, Cerkvena ulica, del 
Proštijske ulice, del Križatijske ulice, Can- 
karjeva ulica, gornji del žabje vasi in del 
"Ce vasi) osnovno vodarino od osebe me. 
se&»o po 15 din 

2. Živino- in prašičereje!, ki uporabljajo 
jodo iz mestnega vodovoda za napajanje 
živine ali prašičev, za kuhanje prašičje krme, 
za čiščenje živali in posode, ako ni dogovor- 
en z njimi kak pavšalni znesek 

a) za govedo in konje od glave mesečno po     20 din 
b) za prašiče in drobnico (ovce, koze) od 

Slave mesečno  po       5 din 
3. Gospodarska podjetja, pbrtni in gostin- 

ski obrati, ustanove, zavodi In uradi plačajo 
P°        50 din 
2a m8 domnevno porabljene vode. 
^    Približno količino porabljene vode določi svet za 
komunalne zadeve s pomočjo tabele o specifični po- 
grebi vode najvažnejših obratov — priobčene v me- 
rski knjigi »Higijena gradjevnih objekatac iz leta 
?*». upoštevajoč vrsto, način in delovni čas obrato- 
«ûja oziroma poslovanja, število zaposlenega osebja 
a ûruge okoliščine, ki vplivajo na porabo vode. 
ttpr • °   s.vetu   določeno   pavšalno   vodarino   sporoči 

ava mestnega vodovoda posameznim odjemalcem 
s dneh po določitvi. 

2. člen 

voda vJe?'Ci moraJ£> naznaniti upravi mestnega vodo- 
va j0 

sa*o spremembo v številu stanovalcev, če bi- 
memk mesec dni v njihovi zgradbi, vsako spre- 
vzdrž° * številu goveda, konj ali drobnice, ki jo 
2gr- ,JJ?eJ° odjemalci sami ali njihovi stanovalci v 
jjjg . ' *er vsako bistveno spremembo v že obstoječi 
na  * VotIov°dm inštalaciji in vsako novo vodovodno 

3. člen 

vodovod .bistvena sprememba v že obstoječi hišni 
lja'v "nl instalaciji in vsaka nova vodovodna nape- 
vodo' !? •°•• popreJ Priglasiti v upravi mestnega 
Dòdi • a' îk izda Prosilcu pismeno dovoljenje; na 
v    pSi tega se sme šele Izvršiti zadevno delo. 
voVit, nglasitvl za novo priključitev na mestno vodo- 
merno omrežje je treba priložiti situacijski načrt ne- 
v-"i •••' ki naj bi bila priključena mestnemu vodo- 
ln*niem- omrežiu' in načrt projektirane vodovodne 
msiaiaajej priglasitvi za bistveno spremembo že ob- 

Vr e ni^ne vodovodne instalacije pa le načrt pro- 
jektirane spremembe, v obeh primerih s popisom vod- 
nih iztokov. 

4. člen 

Spojne vode do hišnega ventila sme izvrševati le 
cestno vodovodno/instalacijsko podjetje, ki tudi nad- 
ura, pregleduje in preskuša napeljave v zasebnih in 
Javnih zgradbah in na zemljiščih. 

Pravico, Izvrševati vodovodne napeljave v za sob- 
nih in' javnih zgradbah od hišnega ventila, imajo tudi 
zasebni instalaterji z obrtnim dovoljenjem. 

5. člen 
Za novo priključitev hišne ali kakršne koli vodo- 

vodne inštalacije plačajo upravi mestnega vodovoda 
obrtni in industrijski obrati 1000 din, drugi korlstniki 
pa 500 din. 

6. člen 
Upravi mestnega vodovoda se mora naznaniti tudi 

vsaka sprememba v lastništvu z vodo iz mestnega vo- 
dovoda oskrbovane nepremičnine najkasneje na dan, 
ko se prevzame nepremičnina. Z dnem prevzema ne- 
premičnine preidejo vse pravice in obveznosti v zvezi 
z vodovodom na novega lastnika. 

7. člen 
Uprava mestnega vodovoda sme zaradi kontrole 

vsak čas pri poljubnem potrošniku z vodomerom pre- 
skusiti dejansko porabo vode. Ako se ugotovi pri takih 
kontrolah, ki morajo trajati najmanj 1 mesec, za 
20 % večja potrošnja, kot jo je prevzel svet za komu- 
nalne zadeve za podlago določitvi pavšalne vodarine, 
mora uprava mestnega vodovoda zvišati vodarino na 
znesek, ki ustreza z vodomerom ugotovljeni množini 
porabljene vode. 

8. člen 
Vodarina se obračunava in plačuje mesečno za 

nazaj. 
9. člen 

Če odjemalec kljub ponovnemu opominu ne plača 
dveh zaporednih obrokov zapadle vodarine, mu upra- 
va mestnega vodovoda lahko ustavi nadaljnjo dobavo 
vode. Voda se znora odpre šele tedaj, ko odjemalec 
poravna vse zaostanke z zamudnimi obrestmi vred in 
plača za stroške ponovnega priključka 200 din. 

10. člen 
Samski podnajemniki se štejejo za družinske čla- 

ne najemnika in se njihov delež vodarine zaračuna 
najemniku, ta pa jo izterja od svojega podnajemnika. 

11. člen 
Pri začasni izredni uporabi vode iz mestnega vo- 

dovoda (napolnjevanje vodnjakov, gašenje apna, 
uporaba vode na gradbiščih in podobno), ki pa se 
mora poprej pismeno sporočiti upravi mestnega vodo- 
voda, določi uprava mestnega vodovoda pavšalno 
vodarino na bazi 50 din za m* dejansko oziroma do- 
mnevno potrošene vode.    , 

12. člen,- 
Kolikor ni dejanje strožje kaznivo po drugih 

predpisih, se kaznuje z denarno kaznijo do 200Ó din: 
1. kdor samovoljno priključi hišni oziroma zem- 

ljiški vod na mestno vodovodno omrežje; 
2 kdor samovoljno zapira ali odpira ventile, zA? 

sunke in hidrante na mestnem vodovodnem omrežju; 
3. kdor uporablja vodo v namene iz 12. člena brez 

poprejšnje priglasitve; 
4. kdor brezvestno trati vodo iz mestnega vodo- 

voda. 
13. člen 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v *Urad- 
nem listu LRS<; objaviti, pa ,se mora tudi-v Dolenj. 
skem listu in po mestni razglasni postaji.: , ,   .    . ,.~ 

Določbe odloka se uporabljajo od 1. januarja ^ 
1953 dalje . -,   f, , '„.,,. ,.,.-., 

Št. 808/1-53 '.:•'.  .».-.V.--."i 
Novo mesto, dne 7. julija-1953.  ;-  e ••„.,: vV.ir: 

"''  '' ' Predsednik'!.© ÙtO~P* 
Alojzij Ivanetič 1. r. 
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326. 
Na podlagi 2. točke 27. člena zakona o ljudskih 

odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, štev. 
19/52) In v zvezi z uredbo o oddajanju poslovnih pro- 
storov v najem (Uradni list FLRJ, štev. 12/53) ter gle- 
de na določbe 8. člena temeljnega zakona o prekrških 
(Uradni list FLRJ, štev. 16/51) je izdal ljudsk' odbor 
mestne občine v Trbovljah na VIII. seji dne 3. ju- 
lija 1953 naslednji 

ODLOK 
o dajanju poslovnih prostorov v najem na območju 

ljudskega  odbora  mestne občine Trbovlje 
1. člen 

Poslovni prostori se dajajo v najem s pismeno 
pogodbo, sklenjeno med najemodajalcem in najem- 
nikom brez posredovanja stanovanjskega urada. 

2. člen 
Najemodajalci morajo predložiti najpozneje v 

8 dneh po sklenitvi najemne pogodbe en izvod po- 
godbe tajništvu sveta za gospodarstvo in komunalne 
zadeve pri ljudskem odboru mestne občine Trbovlje. 

• Vse najemne pogodbe, ki so bile ustno dogovor- 
jene pred veljavnostjo uredbe o dajanju poslovnih 
prostorov v najem, se morajo sestaviti v pismeni 
obliki. 

Za vse najemne pogodbe, ki so bile sklenjene do 
veljavnosti tega odloka, morajo predložiti najemo- 
dajalci en izvod pogodbe tajništvu sveta za gospo- 
darstvo in komunalne zadeve pri ljudskem odboru 
mestne občine Trbovlje najpozneje do 15. avgu- 
sta 1953. 

3. člen 
Najemodajalci morajo sporočiti v 15 dneh tajni- 

štvu sveta 7a gospodarstvo • komunalne zadeve pri 
ljudskem odboru mestne občine vsako spremembo 
glede višine najemnine 'za poslovne prostore. 

4. člen 
V najemni pogodbi, sklenjeni med najemodajal- 

cem in najemnikom poslovnega prostora, se mora do- 
ločiti   višina   najemnine. 

5. člen 
Vsi do sedaj veljavni predpisi o oblastvenem raz- 

deljevanju poslovnih prostorov so odpravljeni. 

6. člen 
Če v najemnih pogodbah odpovedni rok ni izrec- 

no določen oziroma dogovorjen, velja obojestranski 
dvomesečni  rok. 

7. člen 
Ob sporu, ali je treba kakšen prostor šteti kot po- 

slovni prostor, odloči o tem tajništvo sveta za gospo- 
darstvo In komunalne zadeve. 

8. člen 
Z denarno kaznijo do 2000 din se kaznujeta naje- 

modajalec In najemnik, če v predpisanem roku ne 
skleneta pismene najemne pogodbe ali ne sporočita 
spremembe glede nove najemnine za poslovni 
prostor. 

9. člen 
Ta odlok dobi veljavo z dnem objave v »Urad- 

nem listu LRS«. 
&t. 182/14-53 
Trbovlje, dne 3. julija 1953. 

© Predsednik LO MO: 
Alojz Dular L r. 

Na podlagi 23. člena zakona o ljudskih odborih 
mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/1952) in 
19. člena uredbe o začasnem finansiranju investicij v 
letu 1953 (Uradni list FLRJ, št. 2/1933) izdaja ljudski 
odbor mestne občine Tržič po sklepu na seji dne 
4. junija 1953 

ODLOK 
o načinu sklepanja kreditnih pogodb glede investicij, 
ki  spadajo  med  investicije   gospodarskega   pomena 

mestne občine Tržič za leto 1953 

i. člen 
Po predpisih tega odloka se dovoljujejo iz sklada 

za kreditiranje investicij LO MO Tržič za leto 1953 
krediti za investicije, ki spadajo med investicije go- 
spodarskega pomena. Za temeljne investicije družbe- 
nega plana LRS za leto 1953 v območju mestno 
občine Tržič se krediti iz tega sklada ne dovoljujejo. 

2. člen 
Sklad za kreditiranje Investicij iz prvega člena 

tega odloka se formira iz izrednih dohodkov, ki jih v 
ta namen zbere ljudski odbor mestne občine Tržič, 
predvsem iz morebitnih presežkov amortizacije (po 
17. členu uredbe o zaključnih računih gospodarskih 
organizacij za leto 1952), dalje iz davka na presežek 
plačilnega sklada, iz prihrankov iz lanskega proraču- 
na in skladov ter iz raznih drugih nepredvidenih do- 
hodkov. 

3. člen 
Kredite iz 1. 'člena tega odloka dovoljuje komisija 

/.a dovoljevanje investicijskih kreditov, ki ima pet 
članov. Med njimi morata biti vsaj dva tehnična stro- 
kovnjaka in pa direktor podružnice Narodne banke. 
Člane komisije imenuje In razrešuje predsednik ljud- 
skega odbora mestne občine Tržič. 

4. člen 
Investitorji (gospodarske in družbene organiza- 

cije) predlagajo navedeni komisiji utemeljene pis- 
mene vloge za investicijski kredit. Investicijski elabo- 
rat mora obsegati vse, kar predpisuje 10. člen uredbe 
o začasnem finansiranju investicij. 

Za rekonstrukcije, adaptacijo in razširitev obsto- 
ječih podjetij predlože investitorji prav tako Investi- 
cijski elaborat, ki obsega smiselno v poštev prihaja-, 
joče podatke iz 10. člena omenjene uredbe, potrebne 
za presojo družbene in gospodarske utemeljenosti 
investicij. 

Za opremo je treba vlogi priložiti ponudbe ali 
predračun o dobavi opreme, rentabilltetni račun» 
amortizacijski načrt In pri uvoženi opremi še podatke 
o zagotovljenih deviznih sredstvih. 

5. člen 
Komisija za dovoljevanje Investicijskih kreditov 

pregleda in presodi družbeno in gospodarsko uteme-    v 
ljenost investicij ter pravilnost tehnološke In gradbene 
koncepcije projekta. Za koristne Investicije izda po* 
trdilo a odobritvi investicijskega elaborata ter o višini 
letne transe za leto 1953, ki se da za ta kredit na raz-     , 
polago iz razpoložljivih sredstev mestnega sklada za 
kreditiranje investicij. Prednost imajo tiste Investi- 
cije, ki so po presoji komisije največjega splošnogo-     > 
spodarskega pomena za mesto Tržič. 

Vračilne roke dovoljenih kreditov in .obrestno 
mero bo predpisal LO MO Tržič potem, ko bo Izvršni 
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»vet Ljudske skupščine FLRJ izdal posebne prepise 
po 20. členu omenjene uredbe. 

6. člen 

Na podlagi potrdila iz 5. člena tega odloka sklene 
Narodna banka FLRJ, podružnica v Tržiču, z investi- 
torjem kreditno pogodbo. Predpise o besedilu kredit- 
ne pogodbe ter o črpanju in vračanju kreditov izda 
v okviru prednjih določb Narodna banka. 

7. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS<. 

Št. 86-848/14 
Tržič, dne 13. junija 1953. 

Predsednik LO MO: 
Lovro Cerar L •. 

328. 

Ljudski odbor mestne občine Tržič je na podlagi 
Prvega In petega odstavka 23. člena in 2. točke 78. 
Slena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih ob- 
čin (Uradni list LRS, št. 19-90/1952) v zvezi s točko 
e) 3. člena in točko d) prvega odstavka v 8. členu 
temeljnega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, 
8t 46-284/51)  na seji  dne 4. junija  1953 sprejel 

ODLOK 
o hišnem redu 

1. člen 
Pred vselitvijo mora najemnik • hišnim lastnikom 

paroma njegovim pooblaščencem skleniti pismeno 
*J*4*mno pogodbo in zapisniško ugotoviti stanje pro- 
«otov. 
.     Višina najemnine in  kategorija se določi z n&- 
Jea»Ho pogodbo v skladu z zakonitimi predpisi. 
.     Hišni lastnik oziroma njegov pooblaščenec mora 
«ročiti   najemniku   vse   primerke ključev   najetega 
"anovanja. 

2. člen 
Ob izselitvi mora najemnik izročiti lastniku hiše 

roma njegovemu pooblaščencu ključe svojega sta- 
n?vanJa, in sicer vse primerke, kakor tudi ključe vež- 
Mn vrat in ključe drugih prostorov, ki so bili dani 
T najen». 

Najemnik mora zapustiti prostore v takem stanju, 
T .kaljeni jih je sprejel; če so prostori v slabšem 
i ii' ^e najemnik za to odškodninsko odgovoren 
'»r odgovarja tudi, če se to poslabšanje šele pozneje 
ugotovi. 

3. člen 
V stanovanjskih zgradbah se izvoli hišni svet za 

®no ali več zgradb tako, da pride na vsako zgradbo 
Ts*j po en član. 

4. člen 
,.   Skupni  prostori  v  stanovanjski   zgradbi  morajo 

iLna ••••^•?0 vsem stanovalcem, čas, način upo- 
rabe in red čiščenja teh prostorov določi hišni svet 
sporazumno s hišnim lastnikom ali upraviteljem. 

5. 'člen 
Stanovalci morajo uporabljati v najem \zete pro- 

store ter se v njih vesti tako, da ne motijo dela In 

počitka sostanovalcev, da pazijo na snago In da  ue 
delajo škode. 

Prepovedano je: 
1. sekanje drv ali drobljenje premoga v prosto- 

rih, ki niso za to določeni; 
2. uporabljanje strojev ali naprav, ki povzročajo 

čezmerni hrup ali ropot. 
3. nadlegovanje, smešenje, izzivanje, žaljenje ali 

ogrožanje sostanovalcev; 
4. metanje odpadkov ua prostore, ki za to niso 

določeni, pljuvanje ali drugačno onesnažene zgradbe; 
5. iztepanje predmetov ali odlaganje odpadkov 

na mestih, ki niso za to določeni; 
6. pranje ali sušenje perila v stanovanju, če je 

na razpolago pralnica ali prostor za sušenje perila; 
7. opuščanje nujno potrebnega zračenja stano- 

vanjskih prostorov; 
8. metanje odpadkov ali drugih predmetov v stra- 

niščne ali vodovodne školjke ali odtočne kanale; 
9. zamazanje ali poškodovanje zgradb s pisanjem 

ali na kakršnikoli drug način; 
10. zastavljanje vež, hodnikov, stopnišč ali dvo- 

rišč g kakršnimikoli predmeti; kolesa ii otroški vo- 
zički se smejo postavljati samo na mesta, ki jih za to 
določi  hišni  svet, sporazumno  s  hišnim  lastnikom 

oziroma upraviteljem; 
11. čezmerno močenje tal; 
12. puščati vezna in vrtna vrata odklenjena v ča- 

su od 21. do 5. ure; 
13. brez potrebe puščati vodo ali prižgano luč v 

skupnih prostorih; 
14. Izvrševanje kakršnihkoli dejanj, ki bi utegni- 

la napraviti škodo v stanovanjih ali zgradbi; 
15. naslanjanje drv na zunanje zidove zgradbe. 

6. člen 
Hišni svet je dolžan: 
1. vsaj enkrat na leto skupno s hišnim lastnikom 

ali, kadar ima v soglasju z lastnikom za potrebno, 
pregledati vse prostore v navzočnosti najemnika; 

2. sporazumno s hišnim lastnikom določiti osebo, 
ki hrani ključ od podstrešja, pralnice ali drugih pro- 
storov za skupno uporabo; 

3. določiti čas, kdaj se smejo čistiti prostori in 
oprema; 

4. posredovati v sporih, ki nastanejo zaradi 
dolžnosti izvrševanja popravil. 

7. člen 
Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo do 

2000 din, kdor prekrši prepovedi in dolžnosti, naštete 
v 1. odstavku i. člena, 2. člena in točkah 1 do 15 
5. člena. 

Kazni se stekajo v sklad za socialne ustanove pri 
evetu za ljudsko zdravstvo in socialno politiko. 

8. člen 
Ta odlok dobi veljavo osmi dan po objajri na kra- 

jevno običajni način. 
Št. 86-738/5 
Tržič, dne 5. junija 1953.    " 

Predsednik LO MO: 
Lovro Cerar L ?. 
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329. 

JNa podlagi 13. in 88. člena zakona o volitvah in 
odpoklicu odbornikov ljudskih odborov (Uradni list 
LRS, št. 19.91-52 je občinski ljudski odbor Apače na 
seji   dne   17.   julija   1953  sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1 
Razpisujejo se nadomestne volitve v naslednjih 

volilnih enotah v občini Apače: 
v volilni enoti štev. 2, ki obsega vas Segovcl in 

Apače, ker je prenehal mandat odborniku Antonu 
Pircu  iz Segovc; 

v volilni enoti štev. 5, ki obsega vasi Žepovci, Ži- 
berci In Sp. Konjišče, ker je prenehal mandat od- 
borniku  Francu   Leskovcu  iz Žepovc; 

v volilni enoti štev. 9, ki obsega vasi Podgorje, 
Vratja vas, Vratji vrh, Novi vrh in Zgornje Konjišče, 
ker je prenehal mandat odborniku Ivanu Lavrincu 
iz Podgorja. 

II 

Volitve bodo v nedeljo, dne 20. septembra  1953. 

III 

Ta odlok se ob javi v »Uradnem listu LRS« in tako, 
kakor je v navadi v vseh naseljih teh volilnih enot 

Št. 333/1 
Apače, dne 20. julija 1933. 

Predsednik Obč. LO: 
Jože Srpčič 1. r. 

330. 

Občinski ljudski odbor Hoče izdaja na podlagi 
13. in 88. člena zakona o volitvah in odpoklicu od- 
bornikov ljudskih odborov (Uradni Ust LRS, št. 
19-91/52) 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

štev. 4, ki obsega naselje Skoke, ker je prenehal man- 
dat odborniku Ivanu Vesnaverju, ki je bil izvoljen 
y tej volilni enoti. 

2. člen 

Volitve bodo v nedeljo dne 13. septembra 1953. 

3. -51en 

Ta odlok se objavi na oglasni deski na sedežu 
občinskega ljudskega odbora v Hočah in na oglasni 
deski v volilni enoti štev. 4. 

Pregled „Uradnega lista FLRJ" 
št. 24 z dne 10. junija 1933: 

169. Odločba o povečanju dela deviznih sredstev, ki 
ostanejo na prosto razpolaganje gospodarskim 
organizacijam — izvoznicam. 

170. Odločba o enotnih prodajnih cenah na drobno 
za nove vrste cigaret. 

171. Odločba o dopolnitvi odločbe o stopnji šol In 
tečajev. 

172. Odredba o začasni določitvi kategorij, ki jim 
ustreza strokovna izobrazba izvršilnega osebja 
v podjetjih pomorskega, rečnega in civilnega 
zračnega prometa. 

173. Odločbu o podaljšanju veljavnosti posameznih 
odločb, izdanih po 5. in 16. členp uredbe o davku 
od presežka sklada za plače oziroma po 19. členu 
uredbe o temeljih poslovanja in o skladu za 
plače trgovskih  podjetij. 

174. Pojasnilo k 6. členu uredbe o tarifi prometnega 
davka. 

Št. 795/1-53 
Hoče, dne 30. julija 1953. 

Predsednik Obč. LO: 
Milan Vnkellč 1. r. 

URADNI LIST VOJAŠKE UPRAVE 
JUGOSLOVANSKE CONE STO 

Št. 6 z dne 30. junija 1953: 

1. Odredba št. 76 o razširitvi veljavnosti zakona FLRJ 
o Narodni .milici. 

2. Odredba št. 77 o razširitvi veljavnosti uredbe o 
pravici ljudskih odborov, da lahko predpisujejo 
takse in prometni davek. 

3. Odredba št. 78 o razširitvi veljavnosti uredbe o za- 
časnih organih upravljanja v zdravstvenih zavodih 
s samostojnim finansiranjem. 

4. Odredba et. 79 o razširitvi veljavnosti odloka o 
finansiranju   in  poslovanju   zdravstvenih  zavodov. 

5. Odredba št. 80 o razširitvi veljavnosti uredbe o pro- 
daji stanovanjskih hiš iz splošnega ljudskega pre- 
moženja. 

Št. 7 z dne 23. julija 1953: 
1. Odredba št. 81. o razširitvi veljavnosti uredbelo 

prometu z žiti. 
2. Odredba št. 82. o razširitvi veljavnosti odloka o 

organih, ki so pristojni za odmero in pobiranje 
dohodnine. 

3. Odredba št. 83 o razširitvi veljavnosti odloka o 
polletni bilanci gospodarskih organizacij na dan 
30. junija 1953. 

4. Odredba št. 84 o razširitvi veljavnosti odločbe o 
izplačilu nadomestil za zaslužke v gospodarstvu 
ob letnem dopustu. 

5. Odredba št. 85 o Tazširitvi Veljavnosti uredbe o 
obveznem dostavljanju tiskovin. 

ODLOĆBA VUJLA 

Odločba št. 8 o imenovanju Višje personalne komi- 
sije pri Vojaški upravi JLA Jugoslovanske cone 
STO za uslužbence notranje uprave okraja Koper. 

ODLOČBA UPRAVNIKA PTT SLUŽBE 
Odločba št. 570 o izdaji  pretiskanih priložnostnih 
jugoslovanskih    znamk    »Mednarodne   avto • moto 
dirke v Jugoslaviji«. 

Izdaja »Uradni list LRS« - Direktor In odgovorni urednik: dr Rastko Močnik tisk» islama .Toneta Tomalča« — vsi 
v LJubljani — Naročnina: letno 720 din — Posamezne Številka: 8 din do e strati", vsake nadaljnje 4 strani 4 din več, po 
poäti 8 din vec -> Uredništvo in mirava: LJubljana,  Erjavčeva ulica IIa, poätnl predal 336 — Telefon uprave •-*7» - 

Čekovni račun! 6M-»T«-157 



PoMoioa ••••• t goforfad 
Muzo* narodna oavob^ v* 
LHS   Cekinov ~rad    .P-1? 

URADI 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto IX V UUBUANl, dne 22. avgusta 1953 Številka 28 
VSEBINA) 

Odloki ljudskih odborov: 
331. Odlok o obratovalnem Času trgovinskih, gostinskih In 

obrtnih obratovalnic na območju okraja Gorica. 
332. Odlok o dopolnitvi odloka o izravnavi predpisov o pre- 

kräkih v odlokih okrajnega ljudskega odbora Krško z 
določbami temeljnega zakona o prekrških. 

333. Odlok o spremembi In dopolnitvi družbenega plana za 
okraj Krško za 1. 1953. 

334. Odlok o družbenem planu okraja Maribor okolica za 1.1953. 
335. Odlok o družbenem planu okraja Murska Sobota za 1.1933. 
336. odlok o razdelitvi investicijskih sredstev po družbenem 

planu okraja Novo mesto za 1. 1933. 
337. Odjok o družbenem planu okraja Ptuj za 1. '-953. 
338. Odlok o kategorizaciji -cest III. reda v okraju Ptuj. 

339. Odlok o pavšalnem povračilu stroškov za  uradna poto» 
vanja v okraju Radovljica. 

340. Odlok o zdravstvenem varstvu in snagi v okraju Sežana. 
341. odlok  o   družbenem   planu   okraja  Slovenj   Gradec  za 

leto 1953. 
342. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti St. 1 

v občini Beltinci. 
343. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti tt. I 

v občini Bogojlna. 
344. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti tt. 11 

v občini Brestanica. 
345. Odlok o razpisu nadomestnih volitev • volilni enoti it. U 

v mestni občini Gornja Radgona. 
— Popravek 

Odloki ljudskih odborov 
331. 

Na podlagi prvega odstavka 15. člena in zadnjega 
odstavka 64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS, št. 19/52) v zvezi z 8. členom temelj- 
nega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46/51) 
jo okrajni ljudski odbûr Gorica na V. skupni seji 

okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 12. junija 
*9•• sprejel naslednji 

ODLOK 
0 obratovalnem času trgovinskih, gostinskih in obrt- 

nih obratovalnic na območju okraja Gorica 

Trgovinske  obratovalnice 
1. člen 

Trgovine in prodajalne sadja ter zelenjave morajo 
Wti odprte v krajih Solkan, Nova Gorica, Ajdovščina, 
Šempeter v letnem času od 7.30 do 12. in od 15. do 
:?• u", v zimskem času od 8. do 12. in od 14. do 
17.30 me. 

V vsejj drugih krajih v poletnem času od 7.30 do 
j2. in od 15.30 do 18.30 ure, v zimskem času od 8. do 
12- in od 14. do 17.30 ure. 

Trgovine, ki prodajajo kruh, lahko odprejo zju- 
traJ pol ure prej, in sicer namesto ob 7.30 ob 7. uri, 
vendar ne smejo spremeniti ostali obratovalni 'čas. 

2. člen 
, Mesnice morajo biti odprte v krajih Solkan, Nova 

Gorica, Ajdovščina, Šempeter v poletnem času od 
6. do 11. ure in od 16. do 18. ure, ob sobotah od 6. do 
11. ure in od 16. do 19. ure; ob nedeljah od 7. do 
10. ure. 

V zimskem času so odprte od 7. do 11. in od 14.30 
do 17.30 ure, ob sobotah pa od 6.30 do 11. in od 14.30 
do 18.30 ure. Ob nedeljah morajo biti zaprte. 

3. člen 
Prodajalne kruha morajo biti odprte v krajih 

oolkan, Nova Gorica, Ajdovščina, Šempeter v polet- 
nem in zimskem času od 6. do 12. ure in od 15. do 17. 
ure; ob sobotah od 6. do 12. ure in od 15. do 18] ure. 

Ob nedeljah morajo biti prodajalne kruha zaprte. 
Kolikor imajo prodajalne kruha za potrebno, 

lahko odprejo zjutraj pol ure prej, in sicer namesto 
ob 6. ob 5.30 uri, vendar ne smejo spremeniti ostalega 
obratovalnega časa. 

4. člen 
Obratovalni čas za mesnice in prodajalne kruha 

v drugih krajih določa pristojni občinski ljudski odbor, 

5. člen 
Slaščičarne morajo biti v vseh krajih v poletnem 

času odprte od 7. do 21. are; v zimskem času od 8. 
do 20. ure. 

6. člen 
Mlekarne morajo biti odprte v vseh ^»-ajih • po- 

letnem času od 5.30 do 10.30 in od 15. do 17. ure; r 
zimskem času od 6. do 11. in od 15. do 17. ure. Ob 
nedeljah in na državne praznike so odprte v polet- 
nem in zimskem času od 6. ure do razprodaje mleka. 

7. člen * 
Trafike in prodajalne časopisov morajo biti v vseh 

krajih odprte v poletnem času od 7. do 12. in od 15. 
od 18. ure; v zimskem času od 7.30 do 12. In od 14.30 
do 18. ure. Ob nedeljah se prodajajo časopisi od 10. 
do 12. ure. 

8. člen 
Garaže in 'črpalke pogonskega goriva in mazivnih 

olj morajo biti odprte vsak dan 24 ur. 

Gostinske obratovalnice 

9. člen 
Hoteli, restavracije, gostilne in bifeji v krajih 

Solkan, Vipava, Nova Gorica, Ajdovščina, Šempeter, 
Kanal in Miren morajo biti odprti v poletnem in zim- 
kem času od 7. do 23. ure. 

Restavracije in hoteli lahko po potrebi odprejo 
zjutraj 1 uro prej. 

.Gostinski obrati v drugih krojili morajo biti od- 
prti v poletnem času od 7. dv 23. ure: • zimskem času 
od 7. do 22. ure. 
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Kavarne morajo biti odprte v vseli krajih v po- 
letnem in zimskem času od 6. do 24. ure. 

Ob sobotah, nedeljah in dnevih pTed državnimi 
prazniki in na dan državnih praznikov se podaljša 
obratovalni čas za gostinske obrate vseh vrst za eno 
uro. 

10. člen 
Občinski ljudski odbori so pooblaščeni, da v času 

javnih prireditev lahko na posebno vlogo gostinskega 
obrata podaljšajo obratovalni 'čas do konca prireditve. 

Obrtne obratovalnice 

11. člen 
Obrtne obratovalnice morajo biti odprte v vseh 

krajih, če nI v naslednjih členih določeno drugače, v 
poletnem času od 7. do 12. in od 14. do 17. ure, v zim- 
skem času od 8. do 12. fn od 13. do 17. ure. 

12. člen 
Fotografske delavnice morajo biti odprte v po- 

letnem času od 7. do 12. in od 15. do 17. ure, v zim- 
skem času pa od 8. do 12. in od 14. do 17. ure; ob ne- 
deljah ne glede na letni čas od 9. do 12. ure. 

13. člen 
Brivsko-frizerske  obratovalnice   morajo  hiti   od- 

prte v poletnem času od 7. do 12. (D od 16. do 19. ure, 
ob sobotah pa od 7. do 12 in od 16. do 21. ure; ob ne- 
deljah od 7. do 13. ure. 

V zimskem času morajo biti odprte od 8. do 12. in 
od 14. do 18, ure, ob sobotah pa od 8. do 12. in od 14. 
do 20. ure; ob nedeljah od 8. do 14. ure. 

Ob ponedeljkih morajo biti brivsko-frizerske 
obratovalnice zaprte. 

14. člen 
Mlini so dolžni sprejemati stranka vsak dan razen 

nedelj In državnih praznikov od 8. do 12. in od 13. 
do 17. ure. 

15. člen 
Cez poldan smejo biti odprte podkovnice konj in 

avtomehanične delavnice, če je potrebno izvršiti ne- 
odložno in nujno popravilo vozil ali jih oskrbeti s 
potrebnimi nadomestnimi deli. 

Splošne določbe 

16. člen 
Določbe tega odloka se nanašajo na vse trgovin- 

ske, gostinske in obrtne obratovalnice ne glede na 
sektor, kateremu pripadajo. 

17. člen 
Kot letni čas se štejejo meseci april, maj, junij, 

julij, avgust in september, drugi meseci pa kot zim- 
ski čas. 

18. Člen 
V času, predvidenem za zapiranje obratovalnic, 

se morajo zapreti vsi dohodi v prostore, ki so določeni 
za promet s strankami. Strankam ,ki so ob zapiranju 
y obratovalnem prostoru, trgovini aH obrtnem obratu, 
je treba postreči. 

19. člen 
Će se v lokalu trgovine opravlja dvoje ali več 

trgovskih strok (prodaja kruha, mleka, zelenjave) za 
katere je določen različen or- -kovalni čas, ,Aja čas 
odpiranj^in zapiranja, ki je določen za trgovine. 

20. člen 
Svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 

ime po potrebi z odredbo spremeniti ([skrajšati ali po- 

daljšati) obratovalni čae za določen čas za posamezne 
vrste obratov ali za posamezne kraje. Prav tako sme 
na prošnjo posameznim obratom z odločbo spreme- 
niti obratovalni čas, če je to potrebno glede na kra- 
jevne potrebe ali iz drugih opravičenih vzrokov. 

Kazenske določbe 

21. člen 
Lastniki, ki bi imeli svoje obratovalnice proti 

predpisom tega odloka odprte ali zaprte izven časa, 
določenega za odpiranje in zapiranje, se kaznujejo z 
denarno kaznijo do 3000 din. Najnižja kazen je 50 
dinarjev. 

22. člen 
Ko dobi veljavo ta odlok, prenehajo veljati prej- 

šnji predpisi o obratovalnem času trgovskih, gostinskih 
in obrtnih obratovalnic. Občinski in mestni ljudski 
odbori spravijo lastne predpise o obratovalnem času 
v sklad z določbami tega odloka. 

Ta odlok dobi veljavo po objavi v >Uradnem li- 
stu LRS«. 

Št. II/2 —689/3035/6-53 
Nova Gorica, dne 2. junija 1953. 

Podpredsednik OLO: 
Milan Vižintin 1. r. 

332. 
Na podlagi prvega odstavka  15. člena zakona o 

okrajnih   ljudskih   odborih   (Uradni   list   LRS,   štev. 
19-89/52) je okrajni ljudski odbor Krško na V. seji 
obeh zborov dne 3. junija 1953 sprejel naslednji 

ODLOK 
o dopolnitvi odloka o izravnavi predpisov o prekrških 
v odlokih okrajnega ljudskega odbora Krško z do- 

ločbami temeljnega zakona o prekrških 

1. člen 
5. točka 1. člena odloka o izravnavi predpisov o 

prekrških v obstoječih odlokih okrajnega ljudskega 
odbora Krško z dne 28. maja 1952, št. 1969/1, se do- 
polni tako, da se vstavi pod a) še 4. točka, ki se glasi: 

»Tajništvo za gospodarstvo okrajnega ljudskega 
odbora Krško se pooblašča, da v izjeianih primerih 
izdaja v upravnem postopku odločbe o podaljšanju 
ali skrajšanju obratovalnega časa v gostinskih obra- 
tovalnicah, ki je naveden v odloku z dne 28. maja 
1952.< 

2. člen 
Odlok prične veljati z dnem sprejetja po obeh 

zborih okrajnega ljudskega  odbora Krško. 
St. 6813/2 
Krško, dne 3. junija 1953.     Predsednik OLO: 

Tone Zupančič 1. r. 

333. 

Na podlagi 16. člena in 2. točke 64. člena v zreei 
s 96. členom zakona o okrajnih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS, št. 19/52) je okrajni ljudski odbor 
Krško na VI. seji obeh zborov dne 4. julija 1953 
sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi družbenega plana za okraj 

Krško za leto 1953 

1. člen 
Dohodki in izdatki, predvideni v družbenem planu 

okraja Krško za leto 1953 z dne 13. februarja 1953. 
se zvišajo za 907.000 din. 
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2. Sien 

V  5.  poglavju   družbenega  plana  »Investicijska 
graditev< se določijo dohodki na 5,410.000 din. 

3. člen 
Sredstva, določena v 3. členu tega odloka, služijo 

za kreditiranje investicij: 
Kopitarna Sevnica, remont tovarna     2,910.000 din 
Tovarna čokolade in likerjev Sotel- 

sko, adaptacija 1,500.000 din 
>Počitniški dom Mokrice<, adaptacija 1,000.000 din 

• 4. člen 
Vsa druga sredstva, predvidena v družbenem pia- 

n«. za leto 1953 tako v dohodkih kakor v izdatkih v 
višini 60,368.321 din, se prenesejo v dodatni proračun, 
za leto 1953 ter služijo za finansiranje investicij. 

5. člen 
Odlok velja od dneva sprejetja po okrajnem ljud- 

skem odboru. 
Št. 8692/2 
Krško, 4. julija 1953. Predsednik OLO: 

Tone Zupančič 1. r. 

734. 

Na podlagi 16. člena, 2. točke 64. «člena In v zvezi s 96. členom zakona o okrajnih ljudskih odborih 
ter v skladu z zakonom o družbenem planu ljudske republike Slovenije za leto 1953 Izdaja okrajni 
ljudski odbor Maribor okolica po sklepu II. seje okrajnega zbora in zbora proizvajalcev z dne 4. febru- 
arja 1953 

ODLOK 
o družbenem planu okraja Maribor okolica za leto 1953 

1. člen 
Potrjuje se družbeni plan okraja Maribor okolica za leto 1953, ki se glasi: 

L del 

DRUŽBENI BRUTO PRODUKT IN NARODNI DOHODEK 

A. Skupni družbeni bruto produkt, ki bo dosežen v letu  1953  po  tem  planu,  znaša 9.526.813.000 din. 
Od skupnega družbenega bruto produkta bo dosežen v posameznih gospodarskih panogah družbe- 

ni produkt v tehle zneskih in strukturi (v 1000 din): 

Družbeni 
Gospodarska panoga bruto 

produkt 
Amortizacija Narodni   . 

dohodek 

Skupno gospodarstvo okraja: 9,526.813 852.830 8,673.983 

'idustrija In  rudarstvo    . •                  •      *•'      • .    .               6,177.758 515.401 5,662.357 

Kmetijstvo          .... •        •    -   •        •        • .    .               2,445.439 107.598 2,337.841 

Gradbeništvo       .         .    . •        •••*• .    .    .                    76.096 8.900 67.196 

cornet         i  . • *    »j    •      •      • .    .    .                   391.804 189.695 202.109 

^Kovina         .    .    o  ,y . I   *i   • .    .    .                  117.858 3.710 114.148 

Gostinstvo in turizem   ,-,  . •' :•• >*   •    •    • 
.    .    ;                    63.890 4.844 59.046 

Obrt •   *•    •    •»••    • ....    .                  253.968 22.682 231.286 

B. Skupni narodni dohodek, ki bo dosežen v posameznih gospodarskih panogah, znaäa 8.673,983.000 din. 

Od tega skupnega narodnega dohodka bo dosežen  v  posameznih   gospodarskih   panogah   narodni 
dohodek v naslednjih zneskih In strukturi (v 1000 din): 

Strukture 

Gospodarska panoga 
Narodni 
dohodek 

Stopnja 
Akumulacijaakumulacije 

Potrošni       m sklad!     lnskladoT 
sklad c dpp 

Skupno gospodarstvo okraja: 
Industrija in rudarstvo 
Kmetijstvo 
Gradbeništvo 
Promet        .  . 
Trgovina         
Gostinstvo in turizem  . 
Obrt l«. .«  L. t». 

t- ,.- •; o r.i t 

„•- U- **. *A- LA- «.* 

8,673.983 

5,662.357 
2,337.841 

«.196 
202.109 
114.148 

59.046 
231.286 

2,730.425 
516.614 

1,866.991 

33.598 

85.619 
69.468 
23.587 

134.548 

5,943.558 
5,145.743 

470.850 
33.598 

116.490 
44.680 
35.459 
96.738 

218 
996 
25 

100 
136 
64 
150 
72 
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II. del 

A. NARODNI DOHODEK IN STOPNJA AKUMULACIJE TER SKLADOV PO PANOGAH IN STROKAH 

A i Davek 
„        .     .                       4   .                                         Narodni Sklad    "••-    Stopnja od pro- 
Gospodarska panoga in stroka                                      dohodek za plače    CV? Ï? AS       meta pro- 

•  ^1** izvodov 

(v tisočih dinarjev) 
Gospodarstvo LO Maribor okolica skupaj ,.- s* JC -.J 8,673.983 2,730.425        5.776,225 212 167.333 

od tega: . 
državni  sektor    ,., ,., ,   .  6,163.635 763.400        5,313-410 696 86.825 
zadružni   sektor      282.893 167450            82.370 49 33.073 
družbene organizacije > -.        5.161 1.920              1.056 55 2.185 
privatni   sektor   ...   ,.t.   .....   w.414i.  2,222.294 1,797.655           379.389 21 45.250 

Industrija in  rudarstvo skupaj    ,.   r.- '.-> '.- rv. to r.   5,662.357 516.614        5,080.821 983 64.922 
Stroka 111 Proizvodnja in razdelitev električne ener- 

gije    .    .    .   , ,.,,.,    210.680 24.120           166.560 772 — 
„     112 Proizvodnja in predelava premoga .i to i.           750 500                2S0 50 — 

'    „     115 Metalurgija barvastih kovin ,.    .  ro f.- -.   3,445.200 120.000        3,325.200 S771 — 
„     116 Proizvodnja    in    predelava    nekovinskih 

rudnin   , ,.. ,        19390 9.000            10590 121 — 
„     117 Kovinska  industrija 136.279 40.461            95.818 237 — 
„     120 Kemična industrija 643.101 63.167           576.934 914 3.000 
„     121 Industrija gradbenega materiala     ....    147.720 66.768            80.952 121 — 
„     122 Lesna industrija   .....    .     -   .    .     298.048 112.136           185.912 166 — 
„     123 Industrija   lesovine,  celuloze   in   lepenke      460.187 48.610          411.577 847 — 
.,     124 Tekstilna   industrija 139.500 9.000 .        130.500 1450 — 
„     125 Industrija usnja -....- 41.186 3.891            32.295 830 •.000 
„     127 Živilska  industrija 119.816 18,961 .     .   .43.933 232 56.992 

Kmetijstvo skupaj   .    .. ,.,  ., tli t , ».   2,337.841 1,866.991          404.188 22 66-662 
od tega: 

.  . državni  sektor    ,.- -o r.i        74.507 45.816             25.199 55 3.492 
zadružni  sektor ,..   .    .- 149.030 101.580            20580 20 26.570 
privatni  sektor   ,.,  o  o  •   .    .    .    ...  2,114.304 1,719.595          358-109 21 36.600 

Gradbeništvo skupaj MH'ii-]'.<i.    .,       67.196 33.598            33.598 100 — 
Promet skupaj   .  t.i ro  o to co  o •-• .o t-    •   •    o    -02.109 85.619          116490 136 — 

od tega: 
železniški  promet    ,.-,  .-,   .- 153.309 6Z744            90.565 144 — 
poštni promet to to r.    •        48.800 •      22.875            25.925 113 — 

Trgovina  skupaj    ,., t.j co to ,.    .   jo   .: .....      114.148 69.468            41.680 60 3.000 
od tega: 

državni  sektor    ro i.-  .-.-.-.    .    -    .•      39.377 24.611            14.766 60 — 
zadružni  sektor ,., ,.•   .........      74-771 44.857            26.914 60 3.000 

Gostinstvo in turizem skupaj   (.    .-.   .......    .i      59.046 23.567            13.288 56 22.171 
od tega: 

državni sektor    ,., ,.    .    .    .    .i   .    .    .i     32.343 12.127              6.670 55 13.546 
zadružni  sektor        7312 3.240              1.782 55 2.790 
družbene organizacije ,   .   ,.    .        5.161 1.920              1.056 55 2.185 
privatni  sektor   •••-.    .•  .-•  .>r.-   o     13.730 6.300              3.780 60 3.650 

Obrt skupaj r.. t., r.i to to to ro to «.    •    .  •• to i.i   231.286 134.548            86.160 64 W.578 
od tega: 

državni sektor   r.- -o     85.746 45.015            35.866 80 4.865 
zadružni  sektor ,.,...• i      51.280 17.773            32.794 185 713 
privatni  sektor   r.,  o   •   -i   i   J   •    •    t     94.260 71.760            17.500 24 5.000 

III. del                                           Stroka 112 Proizvodnja in predelava premoga      50 
OBVEZNE STOPNJE AKUMULACIJE IN SKLADOV Rudnik >Hrastovec<. Poljcane 50 

PO STROKAH IN PODJETJIH       Stroka 115 Metalurgija barvastih kovin 2.771 
•                                                                        Obvezna »Impol*, Slov. Bistrica 2.771 

Stroka - podjetje                          stopnja       Stroka 116 Proizvodnja,   oplemenitev in   pr*- 
 _- delava nekovin 121 
Stroka 111 Proizvodnje In razdeljevanje elek- Tovarna  steklenih  Izdelkov,  Slov. 

tricne energije                                     772 Bistrica .121 
Elektrosistem LRS                               772 

za osnovno delavnost                    1.370         Stroka 117 Kovinska Industrija 237 
za stransko delavnost                     152 Železarna, Ruše 110 
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Pohorska železarna, Zg.Polska.ya 110 
Tovarna kos in erpov, Lovrenc 130 
Remont, •••• 550 
Tovarna  okovja   in  pločevinastih 
izdelkov, Bistrica 530 

Stroka 120 KemKna Industrija ' 914 
Tovarna dušika. Ruše 95o" 
Tovarna smolnih izdelkov »Pinus«, 
Rače 208 

Stroka 121 Industrija gradbenega materiala 121 
Granitna Industrija, Oplotnica 120 
Granitna industrija, Josipdol 116 
Opekarni Raže — Pragersko 133 

otroka 122 Lesna industrija   in   eksploatacija 
in 313 gozdov 166 

LIP Maribor — skupaj 178 
od tega: 

122 LIP Maribor 270 
313 LIP Maribor .137 

LIP Konjice — skupaj 137 
od tega: 

122 LIP, Konjice 199 
313 UP Konjice 106 

122 Impregnacija lesa, Hoče 157 

Stroka 123 Industrija celuloze, lesovine in le- 
penke 847 
Tovarna lesovine  in   lepenke, 
Ceršak 442 
Tovarna  lesovine  in  lepenke, 
Podvelka 709 
Tovarna kartona   in   papirja, 
Sladki vrh 1.060 

Strv~al24 Tekstilna Industrija 
Tekstilna industrija, Ruše 

1.450 
. 1.450 

Stroka 125 Industrija usnja in obutve 
Tovarna usnja, Lenart 

830 
830 

S'roka 127 ' Živilska industrija 
Tovarna mesnih izdelkov, Bohova 
Tovarna likerjev, Šentilj 
Tovarna olja,  Slov. Bistrica 
Tovarna >Sana<, Hože 

232 
75 

120 
150 
510 

Stroka 1 Industrija in rudarstvo . 963 
Stroka 2 Kmetijstvo skupaj 

od tega: 
državni sektor 
zadružni sektor 
privatni sektor 

22 

55 
20 
21 

Stroka 4 Gradbeništvo skupaj 
od tega: 

>Granit<, Slov. Bistrica 
>Obnova<, Kamnica 

100 

100 
100 

Stroka 5 Promet skupaj 
od tega: 

železniški promet 
poStirt promet 

136 

144 
115 

otroka 6 Trgovina skupaj 
od tega: 

državni sektor 
zadružni sektor 

60 

60 
60 

Stroka 6 Gostinstvo in turizem skupnj 
od tega: 

državni sektor 
zadružni sektor                ' 

56 

55 
55 

družbene organizacije 55 
privatni sektor 60 

Stroka 7    Obrt skupaj 64 
od tega: 

Državni sektor skupaj 80 
Elektrarna Poljčane • 100 
Elektroinstalacijsko    podjetje, 
Slov. Bistrica 80 
Rudokop, Zg. Polskava 75 
Zidarski obrati '60 
Mizarska delavnica. Pesnica 86 
Mizarska   delavnica   in   žaga, 
Zg. Bistrica                    _ K» 
Druge mizarske delavnice 60 
Žagarski obrati 215 
čevljarske delavnice 55 
Klavnice in mesnice 70 
Mlin in oljarna, Trate 100 
Drugi mlini 110 
Pekarne 60 
Vsi drugi obrtni obrati 50 
Zadružni sektor skupaj 183 
od tega: 
mizarske delavnice 60 
žagarski obrati 215 
čevljarske delavnice 55 
klavnice in mesnice 70 
mlini •0 
vsi drugi obrtni obrati 50 
Privatni sektor skupaj 24 

IV. del 

FORMIRANJE  IN  RAZDELITEV SREDSTEV, 
USTVARJENIH NA  OBMOČJU OKRAJA MARIBOR 

OKOLICA 

A- Formiranje   sredstev 
Na območju  okraja  Maribor okolica bodo leta. 

1953 ustvarjena sredstva iz tehle virov (v 1000 din): 
1. Akumulacija  in  skladi  državnih  podjetij    • 

in podjetij družbenih organizacij 5,314.466 
2. Prometni davek: 

a) zajet v  družbenem  bruto pro- 
•   duktu           167.333 
b) izven   družbenega   bruto   pro- 

dukta      ,.•   .    .,   ..   .,   .    .,  .       5.120   172.453 
3. Dohodnina: 

Kmetijstvo   .   .   -.-   •  -.•< -*   -.   .   318•00 
Obrtniki   or.    .  ••   ••  -.   r.   .    .     11.600 
Zadruge •.- <-.- -.- ••- r. -.       3.021 
Prosti poklici in davek od premo- 
ženja   .    .  •*<.    .-..,.    .   .p r.'     3.200   335.812 

4. Drugi dohodki: 
Davek od dediščin In daril r.    •    • 5.400 
Takse      .  •.  • .    ...  4.3O0 
Dohodki uradov in ustanov    .    . 4.400 
Drugi  dohodki., r.   •• ..   ,... K T.* 2-950     17.050 

5,839.781 

B. Razdelitev  sredstev 
Sredstva, formirana na področju okraje Maribor 

okolica,   se   razdelijo  (v  1000 din): 
1. Akumulacija   državnega   sektorja 

in podjetij  družbenih  organizacij 5,314.466 
.    od tega za razdelitev 4,930.289 

del   akumulacije • za   samostojno 
razpolaganje podjetij    t.2 t.j • io 148•07 
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10%   prispevka   za   zdravstveno 
varstvo 
10% od sklada plač .< ro io to »o r>i    76.532 
ostanek za razdelitev   na   zvezne 
sklade       .    .    .   • 4,705.150 
66.6% prispevek za zvezne sklade 3,133.630 
ostanek  za delitev  na  republiške 
38.7% prispevek za socialno zava- 
rovanje     .   ,.   [.•.1•1•    r.   608.176 
57.5%  prispevek   za   investicijski 
sklad ...,r......    903.624 
ostanek za delitev  na  republiške 
in okrajne sklade ..  <•• <•• -o ro r.> 
50% prispevek za republiški pred- 
račun      •    '•      •    <«• f.| f-    '•    '•  'O 'O 
50%   prispevek    za   okrajni  pro- 
račun .    •.    ».1 •.• f.j JO tO IO to 

2. Prometni  davek    r.-, r.- »-o -o ro i.i 
57% prispevek za republiški pro- 
račun .      •      .    I..•••.:.    f.- 
45% prispevek za okrajni proračun 

3. Dohodnina: 
dohodnina   kmetijskih   gospodar- 
štev     r..   •    •   >.  f*i ro r.  •#• ro ro 
40% prispevek za republiški pro- 
račun     •    '•    ••    f.- '«:r*>r.-r.i*.    ro 
60%   prispevek   za   okrajni   pro- 
račun •• «o ».i to ro co ro io ro 
obrtniška dohodnina   f.i c   >-    .   <•     11.600 
za okrajni proračun   i.> r*. ..  io i. 
dohodnina zadrug ,., |.( ,., ,.,   ., ,., 
za okrajni proračun «.• '•> • ..• io 
prosti  poklici   in  davek  od  pre- 
moženja      I.   r.« IO ' . - 
za okrajni proračun .    . 

4. Drngi dohodki       .    . 
za okrajni proračun 

5. Dopolnilna sredstva 
a) del akumulacije za. samostojno 

razpolaganje     ro PI ce ro ro to  148.607 
ed teg«: 
79%   za  potrebe  delovnih   ko- 
lektivov    ,., ,.- i.  r.j i.  ,.. -,   f.j 111.496 
25% za komunalno in stanovanj- 
sko delavnost okraja ... ,., r.< co 

b) presežek   akumulacije   dosežen 
z višjimi stopnjami od stopenj 
po republiškem predlogu ,.   ,. ..  394.1T7 
od tega: 
za   potrebe   delovnih   kolekti- 
vov   (68%)        .   io ro r.-y r.   ro ro   »9.286 
za okrajne investicije    ,.- -,  ,., 
skupna      dopolnilna      sredstva 
okraja      -.    .    .   ••   >.  ro ro ro        
Skupna sredstva okrajnega 1 jod-       ~""~~ 
skega odbora    -,   -.--.--.- ro ro 

59.718 

29.859 

29.859 
172453 

98.298 
74.155 

318.000 

127200 

11.600 

3.031 

190500 

11.600 

3.001 

3.200 
3.300 

17.050 
17•50 

3T.152 

124.650 

16J.802 

491.487 

Y. del 

INVESTICIJSKA GRADITEV OKRAJA 
Skupna razpoložljiva sredstva okraja za investi- 

ci jsko graditev. (v 1000 din) : 
1. skupna dopolnilna sredstva okraja 

(iz IV. dela B/5)      r., ro 161.802 
8. prenos STedstev iz leta 1952   i.i r.      6.000 

J67.e0ß 

Ta sredstva to razdeljena: 
1. za kritje presežka proračunskih 

izdatkov nad dohodki (0 r»i ro ro co    19.000 
2. za investicije .. r.  ,.  r.» ro ro ro ro 133.446 
3. investicijska rezerva    ro ro ro ro      14.554 

S  planom  investicij  so  sredstva pod  2.  točko 
razdeljena: * 
1. za ceste   ro ro to ro ro r.-« r.- r.> r.i 15.400 
2. za vodovode      ro ro -  9.000 
3. za elektrifikacijo       ,  26.096 
4. za regulacijo rek  3.500 
5. za prosveto  <o c  36.000 
6. za zdravstvo      i.   <.   ,.   ,.    .    .    . 13.000 
7. za Industrijo     i.   ror.)f.   ,.    .    , 9.20• 
8. za kmetijstvo    ,.  ro  .j r-  r.   ».    o 14.250 
9. za zgradbe ustanov     ., r-   t.  i*   .o 7.000 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva, ko sta ga sprejela oba 

zbora okrajnega ljudskega odbora Maribor okolica, 
uporablja pa se od 1. januarja 1953. 

St. VII-350/2-53 
Maribor, dne 20. maja 1953. 

Predsednik OLO: 
Stane škof 1. r. 

335. 
Na podlagi 16. člena in 2. točke 64. člena v zvezi 

s 96. členom zakona o okrajnih ljudskih odborih 
(uradni Kst LRS, Si 19-89/52) je okrajni ljudski odbor 
Murska Sobota na skupni seji obeh zborov, ki je bila 
dne H. februarja 1953 izdal 

ODLOK 
o družbenem planu okraja Murska Sobota za loto 1953 

1. člen 
Potrjuje se naslednji družbeni plan okraja Mur- 

ska Sobota za leto 1955: 

1. poglavje 

A. DRUŽBENI BRUTO PRODUKT 
PO GOSPODARSKIH PANOGAH IN STROKAH 

Skupni družbeni bruto produkt, ki bo dosežen 
v letu 1953, znaša 4.202,651.000 din. Od tega skupnega 
družbenega bruto produkta bo dosežen v posameznih 
gospodarskih panogah in strokah bruto produkt v 
naslednjih zneskih in strukturi (v tisočih dinarjev): 

Gospodarska panoga 
la stroka 

Druibenl        Amorti-     Narodni 
bruto produkt     uciji       dohodek 

Gospodarstvo OLO skupatf 4,202.651 1,185.290 3,017.361 
Industrija   in   rudarstvo 

skupaj 1,637.604 1,049.370    586.234 
Industrija in državni sektor 

skupaj 1,695.645 1,047.860    577.785 
Stroka 

111 Proizvodnja in   razde- 
ljevanje električni 

•    energije 48.668       9.774      38.894 
113 Proizvodnja   In   prede- 

lava nafte 1,399.010 •7.200    381510 
117 Kovinska Industrija in 

predlava kovin 42.600       3.600     39.600 
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Gospodarska panoga 
in stroka 

Drulbcni 
bruto produkt 

Amor-    Narodni 
tizadja   dohodek 

Gospodarska panoga 
in stroka 

Družbent 
bruto produkt 

Amor- 
tizacija 

Narodni 
dohodek 

121 Industrija    gradbenega 
materiala 

124 Tekstilna  Industrija. 
127 živilska industrija 
Industrija in zadružni sek- 

tor skupaj 
Stroka 

122 Lesna industrija 
127 Živilska industrija 
Kmetijstvo skupaj 

Državni  sektor 
Zadružni sektor 
Privatni sektor * 

Gradbeništvo skupaj 

B. NARODNI DOHODEK PO GOSPODARSKIH PANOGAH •• STROKAH 
Skupni narodni dohodek, ki bo dosežen v letu 1953, znaša 3.017,361.000 din. Od tega skupnega narod- 

nega dohodka bo dosežen v posameznih panogah in strokah   narodni   dohodek   v   naslednjih   zneskih   in 
strukturi (v tisočih din): 

Promet skupaj 100.091 42.452 57.639 
24.399 2.087 22.312 Stroka 
73.760 7.200 66.560 511 Železniški promet 61.355 32.516 28.839 

.    37.208 8.592 . 28.609 516 Poštni promet 38.736 9.936 28.800 
Trgovina skupaj 85.725 2.048 83.677 

11.959 1.510 10.449 Državni sektor 45.398 988 44.410 
Zadružni sektor 40.327 •   1.060 39.267 

1.746 30 1.716 Gostinstvo skupaj 42.000 4.200 37.800 
10.213 1.480 8.733 Državni sektor 16.390 1.100 15.290 

1,890.253 67.773 1,822.485 Zadružni sektor 3.918 600 3.318 
48-666 3.112 45.554 Socialistični zakup 21.692 2.500 19.192 
29.198 2.612 26.586 Obrt skupaj 391.274 12.618 378.656 

•2.394 62.049 1,750.345 Državni sektor 61.248 3.500 57.748 
55.699 6.829 48.870 Privatni sektor 330.026 9.118 320.908 

&?spodarska panoga in stroka 
Narodni 
dohodek 

Potrošni 
sklad 

Akumulaciji 
in skladi 

_     Stopnje AS DPP-  brezdpp 

Gospodarstvo OLO skupaj ,  
Industrija in rudarstvo skupaj  .    .   ,.   i.    .    •    • 
Državni   sektor  skupaj  ,.   ,.    .   ... ,  
Stroka 111   Proizvodnja in  razdeljevanje električne 

promet 

energije     . 
Stroka 113  Proizvodnja in predelava nafto 
Stroka 117 Kovinska industrija in predelava kovin 
Stroka 131   Industrija gradbenega materiala 
Stroka 124 Tekstilna Industrija 
Stroka 127  Živilska industrija , 
zadružni sektor skupaj   .    .. ( 
Stroka 122  Lesna industrija    . 
Stroka 127   Živilska   industrija 
^etljstvo   skupaj     ,.    .    . 

Državni sektor . • f.    . 
Zadružni sektor     .    . 
Privatni sektor .    .    . 

Gradbeništvo skupaj   .    . 
Promet skupaj        .... 
otroka 511  železniški promet 
otroka 516  Poštni 
Tr8°vlna skupaj 

Državni  sektor 
Zadružni sektor 

Gostinstvo skupaj   ,. 
Državni sektor 
Zadružni sektor 

Obrt skupaj        .   ,. 
Državni sektor 
Privatni sektor 

2. poglavje 
FORMIRANJE SREDSTEV NA OBMOČJU OKRAJA 

Na območju okrajnega ljudskega odbora Murska 
Sobota se bodo formirala v letu 1953 naslednja sred- 
«va (v tisočih dinarjev): 
Akumulacija    in     skladi     državnih 
Podjetij  .,.,,.,., to i.i 476.607 
rrometni davek: 
a' ^Jet   v   družbenem   bruto   pro- 
M
d

(
uktu ,    36.407 

°) izven     družbenega     bruto     pro- 

3,017.361 
588.234 
577.785 

38.894 
iS 1.810 
39.600 
22.312 
J6.560 
2S.609 
10.449 
1.716 
8.733 

1,822.485 
45.554 
26.585 

1,750.345 
48.870 
57.639 
28.839 
28..800 

83.677 
44.410 
39.267 

37.800 
15.290 
19.192 

378.656 
57.748 

320.908 

2,084.854 
212.793 
207.637 

3.866 
143.000 

9.900 
11.468 
28.488 
10.921 
5.156 

600 
4.556 

1,515.935 
29.590 
18.128 

1,466.417 
23.620 
25.503 
11.803 
.13.500 
50.067 
25.900 
24.167 
19.380 
7.697 

10.123 
239.756 

31.000 
208.756 

891.218 
370.432 
365.266 

35.028 
238.810 

29.700 
10.844 
38.078 
12.806 

5.166 
1.116 
4.O50 

300.750 
16.164 

8.158 
276.428 

25,250 
32.336 
17.036 
15.300 
32.010 
17.510 
14.500 
10.660 
4.233 
5.269 

119.780 
17.748 

102.032 

41.289 
5.009 
4.882 

4.882 
127 

127 
7.800- 

300 
7.500 

1.600 
1.000 

600 
7.760 
3.360 
3500 

19.120 
9.000 

10.120 

44 
175 
177 

906 
167 
500 
94 

134 
120 
101 
193 
89 
20 
55 
45 
19 

107 
128 
154 
113 
63 
67 
63 
55 

.   55 
55 
50 
57 
49 

dukta 

Dohodnina: 

Kmečka gospodarstva    M M to to ro 220.000 
Zadružna gospodarstva IO M M {.j to 400 
Obrtniki     ... ,., w tM t#1 M M M M 18.800 
Drugi poklici   ,., ,.. ,.. ,., ,., r#, t., r#1 7.300 246.500 
Drugi dohodki:   Davek   od   dediščin 

in daril    ,.    .    ., l#    .    .   ,.,,.,,., 4.500 
Takse       .    .    .     ,...„,'.IMM 10.600 
Dohodki ustanov in uradov   to cor.« 5.400 
Drugi    dohodki    i.j ,., t„ lo t., M '• 1-300    21.800 

»•-i a%j t.j i.j I,M t.j isj •• IM. tal       4.882    41.289 786.196 
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3. poglavje 

RAZDELITEV SREDSTEV, KI SE FORMIRAJO 
NA OBMOČJU OKRAJA 

Sredstva, ki se formirajo na območju OLO Mur- 
sKa Sobota, se v skladu z zakonom o družbenem planu 
LRS razdelijo takole (v tisočih dinarjev): 

1. Akumulacija    državnega    sektorja 
skupaj      ...    .    .    .   - , t.j >.   478.607 
Od tega za razdelitev    ..  c.* oj c»; «•   439.151 
Del akumulacije za samostoj- 
no razpolaganje podjetij   ,    .   27.619 
10%     prispevek     za     zdrav- 
stveno varstvo   ...    .    .    •   27.164 48.383 
Ostanek za delitev na zvezne sklade 390.768 
66.6% prispevek za zvezne sklade 260.231 
Ostanek   za . delitve   na   republiške 
sklade            .    .    . ,.  ..  ,.. <. 133.517 
38.7%  prispevek   za   socialno   zava- 
rovanje       .    .    . 50.510 
67.5%  za  investicijske sklade  75.047     125.557 
Ostanek za delitev na republiške in 
okrajne sklade             4.960 
50% prispevek za republiški proračun       2.480 
Ostanek akumulacije za okrajni pro- 
račun      ,. i.    .    .    .    ., 2.480 
2. Dohodnina   kmečkih   gospodarstev    220.000 

20%  prispevek za  republiški pro- 
račun     K.i    44.000 
Ostanek za okrajni proračun  ..,.-, 176.000 
Dohodnina  obrtnikov   za  okrajni 
proračun ..• >.   •.   -.• i i 18.000 
Dohodnina zadrug za okrajni pro- 
račun        .   ..   ,..,..,.    .   -.   ,.   ci 400 
Druga dohodnina za okrajni pro- 
račun        . c                   7.300 
Prometni davek    , r.     41.289 
24% prispevek za republiški pro- 
račun     .    .    .- • i.      9.909 
Ostanek za okrajni proračun ..i r. 31.380 
Drugi  dohodki   za   okrajni   pro- 
račun         .    .   •.,• ..-,                   21.800 
Skupna sredstva za kritje prora- 
čunskih   potreb     ..-t.   noi. 258.160 

5. Dopolnilna sredstva 
a) Del akumulacije za samostojno 

razpolaganje  podjetij      .    .    .     27.619 
Od tega se uporabi za potrebe 
delovnih  kolektivov    ....     20.574 
Ostanek   za   potrebe   ljudskih 
odborov   za   komun,   izgradnjo 7.045 

h) Zaradi višjih stopenj akumu- 
lacije in skladov je presežen 
znesek akumulacije in skladov, 
predviden v republiškem druž- 
benem planu kot absolutna ob- 
veznost okraja, za ••• . . „no. 39.356 
Skupaj, dopolnilna sredstva r.j 46.401 
Skupna sredstva OLO r.- r.i ta              304.561 

4. poglavje 

RAZDELITEV OKRAJNIH SREDSTEV 

Sredstva,  razpoložljiva na območju okraja Mur- 
eka Sobota se razdelijo (v tisočih dinarjev): 
1. Skupna sredstva   • • I.J u» i.» I.J 304.561  304.561 

75.899 
38.275 
22.574 
51J.08 

/51.445 
21.265 
9.500 

2. Razdelitev: 
Družbeni skladi skupaj ., f, a ,., -,7 270.066 
Prosveta in kultura ,j ,j -.* .j u 

Ljudsko zdravstvo ,j • >i -,j » 
Socialno skrbstvo ,j to w >J M M 
Državna uprava .. /.» I.-I.UM M I.; 
Občinski ljudski odbori t.i t., •• 
Za komunalno delavnost to 01 -o o» 
Proračunska rezerva <.i ,., ,.- •• 
Skupna sredstva za kritje pro- 
računa      ,., ..   ,.   ..,, (.; 250.86Ü 
Potrebna sredstva za kritje pro- 
računa ,. .. ,„ i„ w ,., ., .j... 270.066 
Primanjkljaj ... ,., ,., ,. t.> 1.1 to 11.906 
Dopolnilna sredstva skupaj . ..i /.• 46.401 
Od lega za kritje primanjkljaja. 
v proračun ... . i.j i.j i.j M i.j 11.906 
Ostane za investicije t.2 i.n.j „1 to                  34.395 

5. poglavje 

INVESTICIJSKA GRADITEV 

Skupna vrednost investicijske graditve 34.495 din. 
Investicije se bodo uporabile takole: 

1. zu upremo nove bolnice v Murski Soboti 5.000 
2. za tiskarno v Murski Soboti 2.000 
3. za nadzidavo Vctseruma 2.000 
4. za cesto Kramarovci 1.500 
5. za cesto Bogojina—-Bukovnica 1.500 
6. Za cesto Mačkovcl—Šalovci 2.000 
7. za elektrifikacijo 13.450 
8. za komunalno delavnost mest in občin 7.045 

6. poglavje 

STOPNJA AKUMULACIJE • DRUŽBENIH 
SKLADOV 

Glede na temeljne proporce družbenega plana 
LR Slovenije se določajo za podjetja na območju 
okraja Murska Sobota tele stopnje akumulacije in 
družbenih skladov: 

Stopnja po druž- 
industrija In rudarstvo: benem planu OLO 

Državni sektor: 
Stroka 111  Proizvodnja  in  razdeljevanje elek- 

trične energije 906 
Stroka 113   Proizvodnja nafte, Lendava 167 
Stroka 117  Panonija, industrija kovinske galan- 

terije, Murska Sobota 300 
Stroka 121  Opekarna, Nemčavci 50 

Opekarna, Lendava 90 
Opekarna, Puconci 110 

Stroka 124 »Mura«, tovarna perila, M. Sobota       125 
Dežnika rna •• Lendava 200 

Stroka 127  Tovarna mesnih izdelkov, M. Sobota     120 
>žitoprom<, M. Sobota l10 

Zadružni sektor: 
Stroka 122 OZZ Žaga M. Sobota 195 
Stroka 127  Oljarna M. Sobota 210 

Mlckopromet M. Sobota 50 
Kmetijstvo: 

Kmetijsko posestvo Beltinci 55 
Kmetijsko posestvo, Rakičan 55 
Kmetijsko posestvo, Lendava 55 
Mestna ekonomija, M. Sobota & 
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Gradbeništvo: 
Ograd, Murska Sobota 
Konstruktor obrat, Lendava 

Promet: 
Stroka 511 Železniški promet 
Stroka 516 Poštni promet 
Trgovina: 

Trgovsko podjetje »Pridelku, Mur- 
ska Sobota 
Trgovsko podjetje »železničar« Mur- 
ska Sobota 
Trgovsko podjetje >Železnina<, Mur- 
ska Sobota 
TTgovsko podjetje »Tekstil«, Murska 
ska Sobota 
Trgovsko podjetje na veliko »Potroš- 
nik«, Murska Sobota 
Trgovsko podjetje >Preskrba<, Mur- 
ska Sobota 
Trgovsko podjetje »Izbira, Lendava 
TTgovsko     podjetje     »Panonija<, 
Lendava 
Vsa druga trgovina 

Gostinstvo in turizem:    • 
Obrt. 

Mesnica in  klavnica,  M. Sobota 
Mesnica  In   klavnica,  Lendava 
Mesnica in klavnica, ČrenšovcI 
Mesnica, Cankova 
Mesnica, Rogašovci 
Parna pekarna, Murska Sobota 
Pekarna, Murska Sobota 
Pekarna, Lendava 
Pekarna, Grad 
Splošna mehanika, Lendava 
Vsa druga obrt 

2. člen 
Gospodarska podjetja odvajajo 50% sklada za 

Prosto razpolaganje področnim ljudskim odborom za 
komunalno dejavnost. Proizvodnja nafte Lendava od- 
VaJa 10% tega sklada. 

3. člen 
Svet za gospodarstvo predpiše za izvajanje tega 

°<iloka  podrobnejša   navodila  in   izda   gospodarskim 
°*Sanizacijam odločbe z določitvijo elementov druž- 
nega plana in stopenj akumulacije. 

4. člen 
Ta odlok  velja od  dneva sprejetja, njegove do- 

100 
111 

154 
113 

80 

66 

70 

75 

70 

65 
70 

65 
60 
55 

70 
70 

100 
60 
60 
65 
60 
60 
60 
70 
50 

ločb e pa se uporabljajo od 1. januarja 1953. 
St. 1-2927/12-1953 
Murska Sobota, dne 11. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Štefan šabjan 1. r. 

336. 
Okrajni ljudski odbor Novo mesto je na pod- 

^gi ,16. in 17. člena zakona o okrajnih ljudskih odbo- 
rih na seji obeh zborov dne 27. maja 1953 sprejel 

ODLOK 
o razdelitvi investicijskih sredstev po družbenem 

planu za leto  1953 
1. člen 

V družbenem  planu predvidena investicijska sred- 
stva v znesku 74,216.000 din se razdele takole: 

a) na okrajne Investicije 46,438.000 dia 
b) na investicije ljudskega odbo-, 

ra mestne občine Novo mesto     27,778.000 dia 

2. Člen 
Okrajna investicijska sredstva se razdelijo: 
a) na gospodarske  investicije 11,000.000 dia 
b) na mvesticije družbene ravni      35,438.000 din 

3. člen 
Za finansiranje gospodarskih investicij se usta- 

novi sklad za kreditiranje investicij OLO Novo mesto. 
Krediti iz tega sklada se dovoljujejo po določbah 
uredbe o začasnem finanslranju investicij v letu 1953; 
te naj se smiselno uporabljajo za investicije, izvršene 
v območju OLO Novo mesto. 

4. člen 
Investicije za povzdigo družbene ravni se upora- 

bijo takole: 

A. Graditev šol: din 
1. za dograditev šole v škocljanu 1,500.000 
2. za adaptacijska dela • gimnaziji v No- 

vem mestu 500.000 
3. za dograditev šole v  Korinju 1,000.000 
4. za zidanje šole v šentrupertu 2,000.000 
5. za obnovo šole v Stopičah 6.000.000 
6. za   novo   gradbo   šole   v   Šmarjeških 

Toplicah 2,000.000 
7. za adaptacijska dela na šoli Dolž 250.000 

8. za adaptacijska dela na šoli Slatnik 250.000 
9. za nakup zemljišča in stavbe za šolo 

Otočec 500-000 
10. za elektrifikacijo šole Grčevje 60.000 

B- Elektrifikacija — prispevki k graditvi: 
1. Ob 2. LO Gotna  vas 2,000.000 
2 Obč. LO Šentjernej 1,000.000 
3. Obč. Lo Trška gora . 200.000 
4. Obč. LO Zagradec 300.000 
5. Obč. LO Mirna 2,400.000 
6. Obč. LO škocijan 200.000 
7. Obč. LO Prečna 1,000.000 
8. Obč. LO šmarjeta 1,350.000 
9. Obč. LO Trebnje 50.000 

10. Obč. LO Dobrnič 500.000 

C. Regulacije in melioracije: 
1. za regulacijo Mirne  (Pijavice) 500.000 
2. za regulacijo   Vejerščice 1,000.000 
3. za regulacijo Zabrdščice 1,000.000 
4. za melioracijo Kozarij - 500.000 

Č. Komunalna delavnost: 
1. za graditev vodnjakov v vasi Klro •••.••• 
2. za ureditev hudournika Brusnice 500.000 
3. za graditev vodovoda Žaloviče 500.000 
4. za prispevek k graSitvi vodovoda Straža 200.000 
5. za ureditev kapnic v Ajdovcu in okolici 500.000 
6. rezerva 800.000 

Uporaba teh Investicij je predvidena v 1. 1953. 
Rezerva 6,378-000 

5. člen 
Investicije družbene ravni v znesku 35,438.000 dia 

se vključijo v okrajni proračun. 
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6. člen 

Kolikor bo rezerva investicij družbene ravni 
ustvarjena, se do zneska 3,000.000 din v prvi vrsti po- 
večajo gospodarske investicije (2. člen, točka a 
in 3. člen). 

7. člen 

S tem odlokom se spreminjata In dopolnjujeta 
odlok o okrajnem družbenem planu OLO Novo mesto 
za leto 1953 (Uradni list LRS, št 14-118/53) v IV. in 

V. poglavju in odlok o proračunu OLO Novo mesto 
za leto 1953 (Uradni list LRS, št. 9-55/53). 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 

stu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1953. 
Št.  1-5295/1-53 
Novo mesto, dne 27. maja 1933. 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič 1. r. 

337. 

Na podlagi 16. člena in 2. točke 64. člena v zvezi s 96. členom zakona o okrajnih ljudskih odborih je 
izdal okrajni ljudski odbor  Ptuj  na seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 28. februarja  1953 

ODLOK 

o družbenem planu okraja Ptuj za leto 1953 

1. člen 
Potrjuje se družbeni plan  okraja  Ptuj  za leto   1933, ki se glasi: 

1. poglavje 

DRUŽBENI BRUTO PRODUKT IN NARODNI DOHODEK 

1. Skupni družbeni bruto produkt, ki bo dosežen po tem planu v letu 1953, znaša 4.291,466.000 din. 
Od tega skupnega družbenega bruto produkta bo dosežen v posameznih gospodarskih panogah družbeni 

produkt v tehle zneskih  in  strukturi: 

„.    .,     . Struktura 
Družbeni ___ 1••••• 

Gospodarska panoga                                              bruto Narodni                     ,, • 
produkt dohodek   Amortizacija /0 

(v tisočih dinarjev) 

Skupno gospodarstvo OLO Ptuj       - -.-.  . 4,291.466 357.741 3,933.725 100 
industrija In rudarstvo   .L.^.  •             •  •  • 1,521.174 73.704 1,447.470 37 
kmetijstvo ........ 1,780.243 80.127 1,700.121 42.8. 
gradbeništvo •.-,.-  381.846 81.399 300.447 7.6 
promet •-.-  216.373 102.018 114.355 3 
tTgovIna  131.169 7.090 124.079 3.3 
gostinstvu in turizem         43.746 3.003 40.743 1.1 
obrt       216.910 10.400 206.510 5.2 

2. Skupni narodni dohodek, ki bo dosežen v letu 1953 po tem planu, znaša 3.933,725000 din. 
Od tega skupnega narodnega dohodka bo dosežen v posameznih gospodarskih panogah narodni doho- 

dek v naslednjih zneskih in strukturi: 

Struktura 
~ . Narodni Akïîmïï      .        °é    . 
Gospodarska panoga dohodek Potrošni , "jTfl    akumulacije 

sklflH ,/,     in skladov 

(v tisočih dinarjev) 
Skupno gospodarstvo OLO Ptuj -; 3,933.725 2.030.161 1,903.964 93.7 
industrija in rudarstvo • 1,447.470 224.848 1,222.622 543 
kmetijstvo  ...        1,700.121 1,391.977 308.144 22 
gradbeništvo  300.447 147.415 153.032 103.7 
promet       114.355 48.848 65.507 134.3 
trgovina .   .   t   . r ..'..            . 124.079 76.023 48.056 63 
gostinstvo in turizem             . 40.743 20.967 19.776 94 
*>*>rt  206.510 •          120-083 86.427 73 

Opomba: Bruto produkt in narodni dohodek iz gozdarstva je vključen v panogi kmetijstva. 
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Opozorilo S 
Naročnike, ki so plačali v začetku leta letno naročnino 

540 dinarjev  opozarjamo,   da smo med letom naročnino 
povišali na 720 dinarjev in jim bomo nadaljnje pošiljanje 
lista ustavili s koncem septembra, če ne bodo do takrat 
poslali doplačila 

180 dinarjev. 

Položnice bomo listu priložili v začetku septembra. 

Uprava 

Razglasi in objave 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

TaJnlStva  okrajnih   oziroma   mestnih 
-    Uudsklb   odborov  razglašajo! 

»58. 
Vpisi 

v**?sedilo: »Adria« hranilni proiz- 
°S^ Ljubljana (Resljeva 22). 

t 
r°?lovm predmet: Izdelovanje 

jj^h preparatov na bazi slajenja 
••?•••« ••••• diaslađa. sladne 

-,    sladina,    kvalitetne   sladne 
Ë< preparata za otroke ter oprav- 

,e uslužnostnih mlevskih in 
ffih del za trgovska podjetja 

..ustanovitelj podjetja: MLO Ljub- 
ica, odločba Tajn. št. 346/53 z dne 
^7- II. 1953. 
iet"r an gospodarske uprave pod- 
li Jfl Je Svet za gospodarstvo MLO 
gl-»esta Ljubljana. 

ya. Podjetje podpisujeta: 
\rnunec   Milan,   upravnik,  samo- 

*}°Jno, v obsegu zakonitih poobla- 
-u m • pravil podjetja; P ~ " 
lisi»11-' knjigovodja, ki_ sopodpisuje 
Frt   lni" Rrav"    podjetja;    Pečni! 
«„f.nc>  knjigovodja, ki  sopodpisuj 

iïî^P0 47- členu szdgp. m-0 Ljubljana, 7. julija 1953 

1359. Št. G-4809/53 4541 

Besedilo: Remontno podjetje Obč. 
^ Loški potok. 

poslovni predmet: Adaptacija in 
»Plosna popravila zgradb. 

ustanovitelj in gospodarski organ 
Podjetja: Obč. LO Loški potok, od- 
l0«ba št. 612/537 z dne 28. V. 1953. 

£a podjetje podpisujeta: 
Jvoämrlj Mirko, poslovodja samo- 

+?iJ°0* v °bsegu , zakonitih poobla- 
či ln .Pravil podjetju, in Pagon Ru- 
°i, Knjigovodja, listine po 47. členu 
szdgp. 

OLO Kočevje, 9. julija 1953. 
• ŠU1957/lr53 -4543 

1360. 
Besedilo: »Mlekarna«, Kočevje- 

Rudnik. 
Poslovni predmet: Nakup in pro- 

daja mleka in mlečnih izdelkov. 
Ustanovitelj in gospodarski organ 

podjetja: LO mestne občine Kočev- 
je, odločba št. 1342/1 z dne 30. VI. 
1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Vencelj Zofija, upravnik, v vseh 

upravnih zadevah, in Nuiič Marija, 
ki sopodpisuje v vseh finančnih za- 
devah. 

OLO Kočevje. 20. julija 1953. 
St. 1752/2-53 4600 

1361. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »So- 

vič«, Postojna. 
Poslovni predmet: Gostinske In re- 

stavracijske storitve, pripravljanje 
in postrežba s toplimi in mrzuimi je- 
dili, točenje alkoholnih in brezalko- 
holnih pijač. 

Ustanovitelj: OLO Postojna, od- 
ločba št. 6/45 z dno 27. V. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: Zetko Ka- 
rel, upravnik, samostojno, v mejah 
zakonskih pooblastil in pravil pod- 
jetja, z ŽOTO Francko, po 47. členu 
szdgp. 

OLO Postojna, 23. julija 1953. 
Št. UP-84/40 4607 

Spremembe 
13*2. ,        ,. ..    ,. . 

Besedilo: Mlinsko podjetje, Ljub- 

Izbriše se Baznik Stane, Selan 
Ivan se Izbriše kot direktor in vpiše 
kot komercialist, ki podpisuje v od- 
sotnosti v. d. direktorja, v istem ob- 
segu. 

Vpiše se Lipuä Mišo, v. d. direk- 
torja, samostojno, v obsegu zak. po- 
oblastil in pravil podjetja. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS. Ljubljana 

St. III-305/3-1953 4630 
dne 14. julija 1933. 

1363. 
Besedilo: Elektrarna Plave, Nova 

Gorica. 
Pri že registriranem Jenčiču Hu- 

bertu se Izbriše položaj namestnika 
direktorja, in vpiše: 

Jenčič Hubert, sekretar, ki podpi- 
suje v odsotnosti direktorja v istem 
obsegu. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 15. julija 1953. 
Št. III-324/1-1953 4631 

1364. 
Besedilo: Tekstilna tovarna »In- 

teks«, Kranj. 
Izbriše se Križane Miljutin, vodja 

gospodarsko računskega sektorja in 
vpiše 

Ciperle Jože, šef komerciale, ki 
sopodpisuje po 47. členu szdgp in 
vse komercialne listine. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 21. julija 1953. 
Št. III-624/4-1953 4653 

1365. 
Besedilo: »Slovenija-projekt«, re- 

publiško podjetje za projektiranje 
v Ljubljani. 

Izbrišejo se Ukovič Milan, glavni 
računovodja, Abrahamsberg Milan, 
sekretar, in ing. Dev Saša, vodja 
podružnice v Mariboru ter vpišejo: 

ing. Jakopič Vekoslav, sekretar, 
ki podpisuje v odsotnosti1 direktorja, 
v istem obsegu; Majce Peter, raču- 
novodja, ki sopodpisuje listine po 
47. členu szdgp; ing. Majce Lojze, 
šef komercialnega oddelka, ki so- 
podpisuje v odsotnosti glavnega ra- 
čunovodje, v istem obsegu. 

Št. •1-764/1-1953    •     4634 
Besedilo: »Slovenija - živlnopro- 

met«,_podjetje za izvoz živine in ži- 
valskih proizvodov, Ljubljana. 

Izbrišeta se Ilepič Alojz, gl. ra- 
čunovodja, in Skitek Ermin, šef ko- 
mercialnega odseka, ter vpišeta: 

Grohar Josip, sef komercialnega 
odseka, ki podpisuje v odsotnosti 
direktorja, v istem obsegu; Petrič 
Franc, gl. računovodja, ki sopod- 
pisuje listine po 47. členu szdgp. 

Št. 111-762/1-1953 4635 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 23. julija 1953. 
1366. 

Besedilo: »Jambor«. industrija 
elektrcstrojnih konstrukcij, Čr- 
nuče. 

Vpiše se Rusjan Veronika, nižji 
knjigovodja, ki sopodpisuje v od- 
sotnosti računovodje, v istem obse- 
gu, v odsotnosti direktorja in v. d. 
gl. Inženirja pa podpisuje z računo- 
vodjem listine po 47. členu szdgp. 

Št. III-769/1-1953 4640 
Besedilo: »Tovarna jedilnega; in 

tehničnega olje«, Ljubljana, skraj- 
šano: ^Oljarne«, Ljubljana. 
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Izbriše se računovodja Kunstelj 
Tone in vpišejo: 

Lovšin Polde, namestnik direktor- 
ja, ki podpisuje v odsotnosti direk- 
torja listine splošnega pomena in 
listine po 47. členu szdgp; Kregar 
Cilka, računovodja, ki sopodpisuje 
listine po 47. 'členu szdgp; Vončiha 
Kobert, namestnik računovodje, so- 
podpisuje v odsotnosti računovodje, 
T istem obsegu. 

St. II1-76T/1-1953 4639 
Besedilo: Rudnik črnega premoga 

Timav, Vremski Britof. 
Izbriše se glavni računovodja Va- 

tovcc Franc in vpiše 
Ferjančič Ivanka, računovodja, ki 

sopodpisuje listine po 47. členu 
szdgp, v odsotnosti direstorja pa 
podpisuje samostojno listine splo- 
šnega pomena. 

Št. 111-737/2-1953 4638 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 27. julija 1953. 
1367. 

Besedilo: Lesno industrijsko pod- 
jetje, Postojna. 

Izbrišeta se Garzarolli Marjan In 
Kos Jože ter vpišeta: 

Kolar Maks. direktor, ki podpisu- 
je samostojno, v obsegu zak. po- 
oblastil in pravil podjetja; Plahuta 
Boris, sekretar, ki podpisuje v od- 
sotnosti direktorja, v istem obsegu. 

Št. III-758/2-1953, 4646 
Besedilo: »Celuloza«., Videm ob 

SavL 
Vpiše  se  Kravos  Vladimir,  knji- 

govodja, ki sopodpisuje v odsotnosti 
Šefa računovodstva, v istem obsegu. 

Št. III-799/1-1953 4648 
Besedilo: »Alpina«, tovarna čev- 

ljev, Žiri, skrajšano: »Alpina« — 
Žiri. 

Poslovni predmet odslej: Izdelo- 
lovanje in prodaja vseh vrst obutve. 

Izbriše se Oblak Janez, komer- 
cialni vodja. 

Št. II1-647/2-1953 4645 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 29. julija 1953. 
136S. 

Besedilo: Kemična tovarna Moste, 
Ljubljana. 

Izbriše se ing. Grünfeld Franjo, 
tehnični vodja. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 30. julija 1953. 
Št. 111-633/2-1953 4649 

1369. 
Besedilo: »Tovarna glinice In alu- 

minija Borisa Kidriča« v Kidriče- 
yem. 

Vpišeta se: 
Ing. Grünfeld Franjo, glavni in- 

ženir, ki podpisuje v odsotnosti di- 
rektorja, v istem obsegu, in Lobnik 
Ivan, knjigovodja, ki sopodpisuje v 
odsotnosti vodje gospodarsko-račun- 
skega sektorja, v istem obsegu. 
Državni sekretariat za proračun in 
dri. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 31. julija 1933. 
št. 111-436/4-1953 4650 

1370. 
Besedilo: »Posredovalna pisarna 

za promet z nepremičninami in pre- 
mičninami«, Ljubljana, Titova 1?. 

Izbriše se šega Bojan ter vpile 
Dovjak Anton, računovodja, ki 

sopodpisuje listine po 47. členu 
szdgp. 

Podjetje se je preselilo in je se- 
dež odslej: Ljubljana, Pražakova 13. 

G-št. 5501/53 4653 
Besedilo: Slovenski knjižni zavod, 

Ljubljana, Ciril-Metodova 5. 
Izbriše se Kampos Zorka in vpiše 
Makovec Boris, komercialni di- 

rektor, ki podpisuje v odsotnosti 
direktorja, v istem obsegu. 

G-št 5377/53 4657 
NILO Ljubljana, 1. avgusta 1953. 

1371. 
Besedilo: »čevljarna«, Ljubljana, 

Lepi pot 1. 
Izbriše se Ferfila Franjo in vpiše 
Knez Stanislav, ki sopodpisuje li- 

stine po 47. členu szCgp. 
MLO Ljubljana, 13. avgusta 1953. 

G-št. 5541/53 4665 
1372. 

Besedilo: Mestna »Čevljarna«, Je- 
senice. 

Izbriše se Marinič Niko in  vpiše 
Kodrič   Maks,  upravnik,  ki   pod- 

pisuje vse listine po 47. členu szdgp. 
St. II/6-53 4659 

Besedilo: Mestna lekarna, Jese- 
nice. 

Vpiše se Mr. Martinjak Yalerija, 
namestnik upravnika, ki podpisuje 
z Istimi pooblastili. 

Št. II/6-53 4658 
LO MO Jesenice. 4  avgusta 1953. 

1373. 
Besedilo:  Mestna  pekarija, Tržič. 
Izbriše se Ternot Avgust in vpiše 
Dolenc Anton, upravnik, ki pod- 

pisuje samostojno,  v  obsegu  zako- 
nitih  pooblastil in  pravil podjetja. 

OLO Kranj, 30. julija 1953. 
Št. 5615/2-53 4612 

1374. 
Besedilo: Trgovsko podjetje, Selca. 
Izbriše se Eržen Cirila in vpišeta: 
Radoševič Cirila, upravnik, ki 

podpisuje samostojno, v obsegu za- 
konitih pooblastil in pravil pod- 
jetja, Bertoncelj Frančiška, poslo- 
vodja, ki sopodpisuje listine finanč- 
nega pomena po 47. členu szdgp. 

Št. 5204/2-53 4662 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Pod 

Joštom« Stražišče, skrajšano: Go- 
stilna »Pod Joštom«, Stražllče. 

Poslovni predmet: Gostinske sto- 
ritve. 

Ustanovitelj in gospodarska upra- 
va podjetja: LO mestne občine 
Kranj, odločba št. 3031/53 z dne 10. 
VIL 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Gostiša Matko, upravnik, samo- 

stojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja; Eržen Vinko, 
knjigovodja, sopodpisuje listine fi- 
nančnega pomena po 47. členu 
szdgp. 

Št   5780/2-53 4613 
OLO Kranj, 31. julija 1953. 

1375. 
Besedilo: Krajevna klavnica in 

mesarija, Škofljica. 
Izbrišeta se Bitenc Marija in Jen- 

ko! J Josipina ter vpiše 
Nebec Marica, knjigovodja, ki 

podpisuje listine finančnega pome- 
na z že vpisanim upravnikom Ja- 
voruikom Ivanom, ter Levstik Ivan, 
tajnik Obč, LO, ki podpisuje z isti- 
mi pooblastili, v odsotnosti uprav- 
nika ali knjigovodje. 
OLO Ljubljana okol., 21. julija 1953. 

II-2-št. 24/233-1953 4604 
1376. 

Besedilo: Krajevna opekarna. Bo- 
stanj (Grosuplje). 

Izbriše se Zaje Franjo in  vpile 
Vodopivec Vida, knjigovodja. 

OI O Ljubljana okol., 24. julija 1953. 
II-2-št. 24/318-1953 4616 

1377. 
Besedilo: Trgovsko podjetje, Men- 

ge$. 
Vpiše se Komotar Srečko, ki pod- 

pihuje z istimi pooblastili, v odsot- 
nosti že vpisanega upravnika Vi- 
drina Ivana. 
0T O Ljubljana okol., 29. julija 1953. 

•-2-št. 24/308-1953 4672 
1378. 

Besedilo: Okrajno mizarsko pod- 
jetje, Medvode, odslej »Sora«, to- 
varna specialnih mizarskih izdelkov, 
Medvode. 

Izbriše se Hočevar Franc in vpi- 
šeta; 

Zdešar Alojz, direktor, ki pod- 
pisuje samostojno; Zavašnik Filip, 
ki podpisuje z istimi pooblastili, v 
odsotnosti direktorja, in Bečan 
Ivanka, ki sopodpisuje spise finanč- 
nega pomena, v odsotnosti računo- 
vodje. 
OLO Ljubljana okol., 30. julija 1953. 

II-2-št. 24/325-1955 4675 
1379. 

Besedilo: Trgovina Tovarne usnja, 
Ljutomer. 

Vpiše se poslovalnica Gornja Rad- 
gona. 

OLO Ljutomer, 31. julija 1933. 
Št.   II   3198/1-55 - 4654 

1380. 
Besedilo: ^Mestni kino«, Lendava. 
Izbrišejo se Sarjaš Jožef, Naglic 

Miloš, Novosel Viktor In Rogl Franc 
ter vpišejo: 

Ježek Ferdo, upravnik, Potočnik 
Ida, knjigovodja in Sarjaš Jožef, 
uslužbenec. 

Št.  II 6.380/2-53 4619 
Besedilo: Mestno podjetje »Re- 

mont«, Lendava. 
Izbrišejo se Sarjaš Jožef, Ježek 

Ferdo, Rogl Franc, Vertot Boris, 
Novosel Viktor in vpišejo: 

Ježek Ferdo, upravnik, Potočnik 
Ida, knjigovodja in Sarjaš Jožef, 
uslužbenec. 

St.   II  6.379/2-53 4620 
OLO M. Sobota, 31. julija 1953. 
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1381. 
. Besedilo:  Kolarsko-kovaško  pod- 
jetje, Rakek. 

Izbriše se Braniselj Jože in vpiše 
Telič Jože, direktor, z istimi po- 

oblastili. 
OLO Postojna, 27. julija 1953. 

UP-št 96/138 4608 
1382. 
. Besedilo: Okrajno gradbeno pod- 
jetje, Dravograd. 

Poslovni predmet: Zidarska in te- 
sarska dela visokih In nizkih gra- 
denj, adaptacija in popravila. 
OU) Slov. Gradec, 13. junija 1953. 

Ši 90/11-137/132-53 4418 
1383. 

Besedilo: Mestno gostinstvo, Ra- 

podjetje prodaja odslej tudi al- 
koholne pijace na debelo. 

OLO Trbovlje, 31. julija 1953. 
Št 3758/1-53 4655 

Izbrisi 
1384. 

Besedilo : Zdraviliško - gostinsko 
jfdjetje »Kotuljska Slatina«, Kot- 
He' skrajšano: >Kotuljska Slatina«, 

.Ker je bilo z odločbo VLRS, št. 
11-1431/2.• z dne 13. H. 1952 pre- 
neseno v pristojnost in gospodarsko 
»Pravo OLO Slovenj Gradec. 

Št.  III-673/3-1953 4637 
J:°es edilo: >Planika<, industrija ol»etve, Kranj. 
»'>«* je bilo z odločbo VLRS, št. 
j^°88/l-52 z dne 23. XI. 1952 spo- 
\n 

a z Industrijo obutve. Ljubljana, 
DrpS tovarno čevljev, Kranj ter 
S Rešeno v pristojnost LO mestne 
ob&ne Kranj 

Št. III-745/3-1953 4643 

^esedilo: Tovarna čevljev, Kranj. 
n'iv^Je b»lo z odločbo VLRS št. 
£?•••-52 z dne 25. XI. 1952 spo- 

••••. • Industrijo obutve, Ljublja- 
ni '& s »Planiko«, industrijo obu- lve' Kranj. 

št. III-745/3-53 

• i?^.e<iilo:     »Industrija pijana. 
IT^„ je bilo z odločbo VLRS, št. 
£1088/1-52 z dne 23. XI. 1952 spo. 
ipi° * .Tovarno -čevljev, Kranj, in 
,riaiuko«, industrijo obutve, Kranj. 

v Št. III-745/3-1953 4641 
državni sekretariat za proračun in 
u". administracijo LRS, Ljubljana, 

dne 27. julija 1953. 
i 385. 

Besedilo; »Republiška kobilarna 
lurnišce-Pragersko«. 

Ker je z odločbo VLRS, št. 592/1-52 
• dne 30. VII. 1952 postala gospo- 
aarska ustanova s samostojnim fi- 
nanciranjem. 
£ržavni sekretariat za proračun in 
<*". administracijo LRS, Ljubljana, 

'    ' dne 29: julija 1953. 
Št.  III-704/4-1953 ,.4647 

1386. 
Besedilo: Okrajna lekarna, Lenart 

v Slov. gor. 
Zaradi razglasitve za gospodarsko 

ustanovo s samostojnim finansira- 
njem. 
OLO Maribor okol., 29. julija 1953. 

St. II 3226/2-53 4618 
138?. 

Besedilo: Krajevna čevljarska de- 
Iavnica? Hruševje. 

Ker je z dnem 10. III. 1953 prene- 
hala poslovati. ( 

OLO  Postojna,  1.  julija  1953. 
UP-št. 96/133 4579 

1388. 
Besedilo: Delavsko - uslužbenska 

restavracija, Postojna. 
Ker je 23. VII. 1953 prenehala po- 

slovati. 
OLO  Postojna,  23.  julija   1953. 

UP-št. 96/136 4609 
1389. 

Besedilo: Vinska klet, Radeče. 
Ker se je spojilo z gostinstvom 

Radeče. 
OLO Trbovlje,  31.  julija  1953. 

Št. 3759/1-53 4656 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

4642 
obutve«, 

Tajništva  okrajnih   oziroma  mestni» 
ljudskih   odboro"   razglašajo: 

Vpisi 
1390. 

Besedilo; Okrajni zavod za so- 
cialno zavarovanje v Tolminu. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj,: OLO Tolmin, odločba štev. 
1-18/20-1/53 z dno 19. V. 1953, in za- 
vod za socialno zavarovanje LRS, 
Ljubljana. 

Naloge ustanove: Izvrševanje na- 
log in pravic, ki mu jih določajo 
predpisi o socialnem zavarovanju v 
območju okraja Tolmin. 

Zavod ima svojo izpostavo v 
Idriji. 

OLO Tolmin, 2». julija 19••. 
št. II/4-1214/1-53 4606 

1952 spo-   1391 
Spremembe 

Besedilo:    »Mestna    uprava    hiš, 
Lendava      »Uprava    komunalnih 
ustanov« — Lendava. 

Izbrišejo se Sarjaš Jožef, Ježek 
Ferdo in Novosel Viktor ter vpišejo: 

Ježek Ferdo, upravnik; Potočnik 
Ida,- knjigovodja in Sarjaš Jožef, 
uslužbenec ustanove. 

OLO M. Sobota, 31. julija 1953. 
Št. II 6392/2 in 6393/2       4621 

1392. 
Besedilo: Otroški vrtec, Kobarid. 
Izbriše -se Lazar Albina, vzgoji- 

teljica. Odslej podpisuje za ustano- 
vo Stres Zofija, upravnik, samo- 
stojno. 

OLO Tolmin, 29. julija 1953. 
Št. .1174-1081/1-53 4625 

Tajništva   okrajnih   oziroma   mestnih 
ljudskih  odborov  razglašajo: 

Vpisi 
1393. 

Besedilo: Invalidsko trgovsko pod- 
jetje »Pivka«, Postojna. 

Poslovni predmet: Trgovina i 
mešanim blagom ter tobakom, to- 
bačnimi izdelki, cigaretnim papir- 
jem in vžigalicami. 

Ustanovitelj: Okrajni odbor ZVVI 
Postojna, sklep seje z dne 15. IV. 
1953. 

Za podjetje podpisuje: 
Križaj Boris, upravnik, samostoj- 

no, v mejah zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja, in skupaj z njim 
Vodopija Rado, po 47. členu szdgp. 

OLO  Postojna,  12.   maja  1953. 
Št. 96/110 4580 

Izbrisi 
1394. 

Besedilo: Invalidsko podjetje 
»Slaščičarna, medicama in svečar« 
na«, Ptuj. 

Ker je bilo z odločbo Glavnega 
odbora Zveze vojaških vojnih in- 
validov Slovenije, št. II/4/20/53 z dne 
15. III. 1955 ukinjeno. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana, 

dne 26. juni fa 1953. 
Št. 111-667/1-1953 4406 

Zadružni register 

Okrožna   sodišča  razglaSaJoi 

Vpisi 
630. 

Besedilo: Gradbeni obrat Okraj« 
ne zadružne zveze, Celje. 

Obrat je bil vpisan na podlagi 
sklepa občnega zbora Okrajne za- 
družne zveze Celje 24. VI. 1952 in 
deluje na območju Slovenije.' 

Upravno vodstvo sestavljajo 
upravni odbor, delavski svet in di- 
rektor. 

Poslovni predmet: Gradi zadružne 
domove, razne objekte za kmetij- 
ske zadruge, posluje v gradbenem 
področju po nalogu OZZ, za dvig 
gospodarstva in zgraditev socializa- 
cije na vasi. 

Direktorja in računovodjo ime- 
nuje upravni odbor OZZ. 

Za podjetje podpisujeta po dva 
člana od pooblaščenih oseb. Eden 
od sopodpisnikov je vedno računo- 
vodja. 

Za  podpisovanje se  pooblaščajo? 
Štern Maks, direktor, Hudrih Sta- 

ne, računovodja^ Graf Marija, knji- 
govodja, vsi v Celju. ~   • 

Celje, 31. julija 1953.-      - r 
Zadr VI 165/20           7• 
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631. 
' Besedilo: Kmetijska zadruga z 

a j. Radenci-Sratovci (Slatina Ra- 
denci). 

Ustanovni zbor je bil 4. VI. 1953. 
' Upravni odbor šteje 6 do 11 čla- 

nov. 
Člani upravnega odbora so: 
Puhan   Stefan,   Rihtarovci,   pred- 

sednik. Kšela Franc, Radenski vrh, 
Mulec Franc, šratovci,  tajnik,  Mli- 
naric   Jože.    SI.  Radenci,   Vebarič 
Alojz, šratovci, kmetje, Sečko Rudi, 
uslužbenec. Slatina Radenci. 

Maribor, 29. julija 1953 
Zadr V  150 7247 

Spremembe 
632. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Šentvid pri Grobelnem. 

Na občnem zboru 22. II. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila za na- 
daljnje delo. 

Besedilo odslej: Kmetijska za- 
druga z o.: j., Šentvid. 

Zadružni delež znaša 500, družin- 
sk. ' delež 10 din. Vsak zadružnik 
jamči za obveznosti zadruge z de- 
setkratnim zneskom svojega enkrat- 
nega deleža. Upravni odbor šteje 
5 do 7 članov. 

Izbrišejo se Hriberšek Ana, Arzen- 
Sek Alojz, Antolmc Jože, Gobec Ivan 
in vpišeta nova člana upravnega od- 
bora: 

' Mlakar Janez, pos.,  Bodrišna vas. 
Beve Franc, učitelj, Šentvid. 

Celje, 21. aprila 1953. 
Zadr VII 134/Ó 3739 

633. 
Besedilo: Nabavna in prodajna 

zadruga z o. j. v Šoštanju, v likvi- 
daciji . 

• Na podlagi odločb OLO Šoštanj 
St. IS56/3/53 in št. V 2877/7-53 se iz- 
brišejo člani likvidacijske komisije 
Senica Maks, Gregorič Franc, Ze- 

• lenko Jožef ter vpišejo novi člani 
likvidacijske komisije: 
'Volk Miloš, predsednik, Tevž, 

Zdravko, uslužbenec. Videmšek 
Franc,-poslovodja, Novak Ivan, sli- 
karski mojster, člani,^ vsi v Šo- 
štanju. 

Celje, 1. avgusta 1953. 
'Zadr VII/22/33 7132 

634.. . . 
Besedilo: Kmetijska delovna za. 

druga Loka pri Žusmu v likvidaciji. 
Na podlagi odločbe OLO Celje 

okolica, sveta za gospodarstvo z 
dne 29. IV. 1953, štev. II ••2 3322-1 
se izbrišejo Križnik Vinko, Novak 
Ivan in Beve Štefan In vpišejo novi 
č.ani likvidacijske komisije: 

Zvar Ernest, načelnik gospodar- 
skega oddelka OLO Celje ok., pred- 

'sednik, Gaberšek Jože, uslužbenec, 
št. Jurij, Marine Ernest, revizor 
OZZ, Celje, Ing. Jugovič Fanika, 
agronomka pri ÖZZ Celje, Užmab 
Iva,n, Babna gora, Peterlin Vera, 
Sp. Tinsko, Lojan Matilda, Loka, 
Zupan Marija, Loka, Zidanski Ma- 
tilda, Loka. 

Celje, 5. avpusta 1953. 
Zadr VII^63/3 7285 

635. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Zatolminu. 
Na občnem zboru 15. II. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z o. j. v Zatolminu. 
Delež znaša 1.000, družinski delež 

250 din član odgovarja za obvez- 
nosti zadruge z lOkratmm zneskom 
enkratnega temeljnega deleža ozir. 
z lkratnim zneskom družinskega 
deleža. Upravni odbor sestavlja 
predsednik in 6 do 10 članov. 

Izbrišejo se Leban Ivan, Jermol 
Marija, Rejc Viktor in Kutin Ivan, 
vpišejo pa novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Kutin Anton, kmet, Čadrg, Kenda 
Andrej, kmet, Zadlas-Čadrg, Perle 
Anica gospodinja, Čadrg, Rutar An- 
drej, kmet, Dolje 38. Rutar Anton, 
i.met, Volarje 45. 

Gorica, 3. junija 1953. 
Zadr Vl/82-32 5S14 

636. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Kamnjah. 
Izbrišejo se Rovtar Jožef, Možina 

Jožef, Bizjak Anton in Vodopivec 
Franc, vpišejo pa novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Mužina Jožef, št. 5, Petrovčič Av- 
gust, št. 74, Vodopivec Zdravko, št. 
40, Bizjak Alojz, št. 27, vsi v Karn- 
njah. 

Gorica,  10.   julija  1953. 
Zadr VI/27-13 6775 

637. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Babncm polju. 
Na občnem zboru 2. IV. 1953 so 

bila spre;eta  nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z o. j. v TJabncm polju. 
Delež znaša 500, delež družinske- 

ga člana 50 din. Član odgovarja za 
obveznosti zadruge z lOkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega de- 
leža. Upravni odbor šteje 5 članov. 

Izbrišeta se Janež Jože in Mainar 
Valentin, vpišeta pa novo izvoljena 
člana  upravnega odbora: 

Zalar Alojz, Babno polje 58, Mla- 
kar Janez, Babno polje 32. 

Gorica,  13.   julija  1953 
Zadr V/44-55 6781 

638. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Vipavi. 
Na občnem zboru 1. III. 1953 so 

bila spremenjena pravila. 
Delež znaša 500, delež družinske- 

ga člana 50 din. član odgovarja za 
obveznosti zadruge z lOkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega de- 
leža. Upravni odbor sestavlja 9 do 
13 'članov. 

Izbrišejo se Ferjančič Lojzka, 
Grilj Leopold, Pondič Ferdinand, 
Pregelj Franc, šček Ivan in Cotič 
Jožef, vpišejo pa novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Princes Mirko, Gradišče 58, Per- 
havc Avgust, Vipava 16, Premru 
Alojz, Vipava 141, Bavčar Franc, 
Vipava 74, Hrovatin Ljuba, Vipava 

90, Andlovec Luče, Gradišče 33, Vr- 
čon Pavel, Gradišče 31, Žorž Ivan, 
Slap   15,  Uršič Franc,  Gradišče  15. 

Zadr VII/107-12 7145 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. i: Vojsko. 
Na podlagi sklepov te zadruge z 

dne 7. III. 1953 in Kmetijske živino- 
rejske obdelovalne zadruge >Ludvik 
Kristan< Vojsko dne 11. VI. 1952. 
v zvezi z odločbo OLO Tolmin, št. 
14/144 z dne 4. V. 1953 se Kmetijska 
živinorejska obdelovalna zadruga 
>Ludvik Kristane, Vojsko pridruži 
tej zadrugi. Na občnem zboru 7. III. 
1953 so bila sprejeta nova pravila. 

Delež znaša za kmete 1.000 din, 
za male kmete 500, za člane brez 
lastne zemlje in za družinske člane 
200 din. Član odgovarja za obvez- 
nosti zadruge s 5kratnim zneskom 
vpisanega enkratnega temeljnega 
oziroma družinskega deleža. Uprav- 
ni odbor sestavlja 7 do 11  članov. 

Izbrišejo se Lapajne Mici, Hvala 
Janez, Šinkovec Aleksander, Likar 
Srečko, Kobal Anton, Erjavec Franc, 
Lapajne Jožef, Likar Ivan in špa- 
capan Janko, vpišejo pa novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Šinkovec Aleksander, 1 oiečki de- 
lavec, št. 82, Lapajne Jože, logar, 
št. 11, Likar Slavce, logaT, št. 103, 
Lapajne Evgen, kmečki- delavec, št. 
53, Lapafne Jože, št. 65, Mrak Ciril, 
št. 39, Likar Alojz, št. 47, Kobal An- 
ton, št. 6, kmetje, in Jež Felko, kro- 
jač, št. 37, vsi na Vojskem. 

Zadr III/56-31 7137 
Besedilo: Zadružno trgovsko pod- 

jetje, Idrija. 
Z odločbo OZZ Tolmin, št. 16160/ 

1-53 z dne 14. VII. 1953 je bilo spre- 
menjeno ime podjetja. 

Besedilo odslej:  Zadružno trgov- 
sko podjetje »Kooperativa«, Idrija. 

Zadr VIH/22-10 7162 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Srednjem Lokovcu. 
Na občnem zboru 22. III. 1933 so 

bila sprejeta nova pravila. Besedilo 
odslej rKmetijska zadruga z omeje- 
nim jamstvom v Srednjem Lokovcu. 

• Delež znaša 150, delež družinske- 
ga člana 40 din. Član odgovarja za 
obveznosti zadruge s 5kratn.im zne- 
skom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 
Upravni odbor šteje 7 članov. 

Izbrišejo se Vončina Mirko, Hvala 
Ivan in Winkler Maks, vpišejo pa 
novi Izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Pavšič Viktor, kovač, št. 84, Pod: 
gornik Franc, kmet, št. 99, šuligoj 
Albert, kovač, št. 95, vsi v Srednjem 
Lokovcu. 

Gorica, dne 24. julija 1953. 
Zadr VI/2-29 7144 

639. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Batujah. 
Izbrišejo se Vetrih Franc, Krušič 

Stanko, Koron Franc, Krušič Alfonz, 
Sitar Anton, Sitar Zmago. Mrmolja 
Dušan, Mrmolja Ivanka in španjolo 
Jožef, vpišejo pa novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 
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Plahuta Karol, St. 41, Ušaj Leo- 
pold, št 27, Vetrih Ivo, it. 82, Pla- 
huta Jožef, št. 25, Koron Rudolf, št. 
?0, Birsa Izidor, št. 15, Vetrih Jožef, 
»t 66, vsi v Batujah. 

Zadr V/9-13 7143 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

sadnica >Partizanka< v Osekn. 
Izbrišejo se Batic Venceslav, Rija- 

vec Viktor, Remec Peter in Kosovel 
Anton, vpišejo pa novi izvoljeni 
Slani upravnega odbora: 

Rijavec Leopold, Osek 37, Mervič 
Cvetko. Vitovlje 52, Toplikar Jožef, 
Sempas 148, Kosovel Anton mL, 
Osek 7. 

Zadr VII/196-5 7146 
. Besedilo: Kmetijska zadruga z. o. 
J« • šebreljah. 

Na občnem zboru 7. IIL 1953 so 
bila sprejeta nova pravila. Delež 
maša: za velike kmete 1O0O, za 
Mednje kmete 800, za male kmete 
o00, za nekmete 400 din. Delež dru- 
žinskega člana znaša 250 din. član 
odgovarja za obveznosti zadruge z 
okratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma dru- 
žinskega deleža. Upravni odbor se- 
*«rlja 7 do 9 članov. 

Izbrišejo se Makuc Andrej, Rejc 
|«»nislav, Svetičič Miha in Skvarča 
^lvester, vpišejo pa novi izvoljeni 
ćlani upravnega odbora: 
. Skvarča Juiijan, št. 84. Ozebek 
Anton, št. 102, černilogar Leopold, 
"•139, Vojska Janez, št. 118, Med- 
Z$a Alojz, št. 63, Klemenčič Domi- 
5,1*. št. 143, Ozebek Anton, št. 111, 
|»gon Viktor, št. 18, Lapajna Ja- 
n4 št. 64, vsi v šebreljah. 

Zadr IV/3-32 7135 
pesedilo:   Vinogradniška   obdelo- 

• al»a zadruga »Sačenko< v Vedri- jan^ 

. 'zbrišejo se Zorzut Ivan, Marinič 
Antonija in Rožič Edvard, vpišeta 
odbnOVa izvo^iena člana upravnega 

Sfmčfč Mirko. Vedrijan 46, Mari- 
ni* Ivan, Vedrijan 17. 

Zadr VII/188/10 7147 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Za'em hribu. 
...Na občnem zboru 15. II. 1953 so 
°"a sprejeta nova pravila. Besedilo 
2°ftej: Kmetijska zadruga z o. j. v 
Zalem hribu. 
,.D?lež znaša 500 din, delež dru- 
žinskega Člana 100 din.'Član odgo- 
7&rja za obveznosti zadruge z lO- 
kratnim zneskom vpisanega enkrat- 
«r J 'eraeljnega oziroma družinske- 
ga deleža. Upravni odbor sestavlja 
9 do 15 Članov. 

Izbrišejo se Kovačič Franc, Pell- 
en Danijel, Kavčič Franc, Lah 
ötanko, Vodopivec Jože, Cokar 
uskar in Vodopivec Stanko, vpišejo 
P
JI 

n°vi izvoljeni 'člani upravnega 
odbora: 

Pavlica Franc, Zali hrib, Vodni- 
kova 39, Mrevlje Lado, Tabor 32, ši- 
nlgoj Alojz, Zali hrib, Prešernova 5, 
bimčič Jožef Zali hrib, Vodnikova 30, 
i avlica Andrej, Tabor '43, Manfreda 
Andrej, Zali hrib,  Kolodvorska 22, 

Basa Edvard, Potok 8, Basa Cvetko, 
Zali hrib, Prešernova 17, Kavčič Jožef, 
Brdo 7, Saksida Franc, Saksid 22, 
Roje Zoro, Zalošče 38, Peric Danilo, 
Gradišče 89, Cotar Teodor, Gradi- 
šče 3, Cotič Jožef, Zali hrib, Skomi- 
nova 5. 

Zadr VII 58/15 7141 
Gorica, 30. julija 1953. 

640. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j. v Begunjah. 
Na občnem zboru 1. •. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. Delež 
znaša 1000, delež družinskega člana 
100 din. Član odgovarja za obvez- 
nosti zadruge z lOkratnim zneskom 
vpisanega enkratnega temeljnega 
oziroma družinskega deleža. Uprav- 
ni odbor sestavlja 7 do 11 članov. 

Izbrišejo se Debevc Alojz, Roža- 
nec Ivana, Meden Jože, Tomšič Ja- 
nez, vpišejo pa novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Rožanc Anton, Begunje 5, Petrič 
Ivan, Selšček 29. Obreza Ivan, Sel- 
šček 9,Debevc Alojzij, Bezuljak 16, 
Koščak Ivan, Gor. Otave 3, Hren 
Jože. Bezuljak 21. 

Zadr VI/60-27 7133 

Bosedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j. v Temnici. 

Na občnem zboru 3. VIII. 1952 sta 
bila spremenjena 2. in 32. člen pra- 
vil. Delež znaša 500 din. Član od- 
govarja z 20kratnim zneskom vpisa- 
nega enkratnega deleža. 

Izbrišejo se Pahor Franc, Škabar 
Franc. Durcik Oskar, Grobiša Sta- 
nislav in Kavčič Stanke, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

btepančič Danilo, št. 14, Trampuž 
Peter, št. 16 in Rogelja Ema, št. 32 v 
Temnici. 

Zadr V/40-7 7142 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j. na Vojščici. 

Izbrišejo se- Mllanič Gabrijel, 
Stolfa Jožef. Milanič Alojz, Rogelja 
Karel in Pahor Anton, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Pire Alojz, št. 2, Spačal Jožef, št. 
67. Milanič Jožef, Št. 38 in Pire Na- 
talija, št. 1. vsi v Vojščici, Tenuta 
Marija, Sela 21. 

Zadr V/19-9 7164 
Gorica, 31. julija 1953. 

641. 
Besedilo: Mizarska zadruga z o. j., 

Podnanos. 
Na podlagi rednega občnega zbo- 

ra z dne 3. III. 1953 se izbrišejo Ba- 
jec IzidoT, Roca Franc, Batič Štefan 
in Kodre Stanko ter vpišejo novi iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Žorž   Jožef,   Vipava,   predsednik, 
poslovodja,  Potočnik  ••••••,   Pod- 
nanos,   Bavčar Jožef.   Podraga,   Ko- 
dre Stanislav, Podnanos, kmetje. 

Gorica, 3. avgusta 1953. 
Zadr III/3-5 7400 

642. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga >7. maj«, Dobrova pri Ljub. 
ljani. 

Izbrišejo se Arzenšek Jože, Rus 
Franc, Zore Slavko in vpiše nov član 
člam upravnega odbora: 

Pečenik Ivana, gospodinja, Do- 
brova 7. 

Ljubljana, 8. junija 1953. 
Zadr VII 63/3 5777 

643. 
Besedilo: Kmetijska zadruga > 

omejenim jamstvom v žabnlci. 
Na zboru 1. II. 1953 so bila spre- 

jeta nova pravila. Temeljni delež 
znaša 250 din. Člani z 0 ha zemlje 
plačajo en, člani do 1 ha zemlje 
dva, Člani do 5 ha zemlje tri, člani 
nad 5 ha zemlje štiri osnovne dele- 
že. Vsak zadružnik jamči za obvez- 
nosti zadruge z lOkratnim zneskom 
svojih deležev. Upravni odbor se- 
stavlja 3 do 11 članov. 

Izbrišejo se Vilfan Janez, Kuralt 
Franc, Eržen Matevž, Hafner Franc, 
Jamnik Albin, Dolenc Janez, Bene- 
dik Janez in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Vilfan Franc, Dorfarje 22, šink 
Jakob, delavec, Križna gora 12, 
Befnik Stane, Žabnica 25, Kuràlt 
Stane, žabnica 19, Petere Franc, 
Šutna 33, šink Martin, Dorfarje 18, 
Šifrer Ludvik, Žabnica 29, kmetje. 

644. 

Ljubljana, 2. julija 1953. 
Zadr VI 27/5 6S18 

Besedilo: , Kmetijska zadruga i 
omejenim jamstvom v Zmincu. 

Na zboru 18. I. 1953 so bila spre- 
jeta nova pravila. Upravni odbor 
sestavlja 3 do 11 članov. 

Izbrišeta se Jamnik Franc in Pre- 
vodnik Janez ter vpišeta nova čla- 
na upravnega odbora: 

Dolenc Janez, kmet, Gabrovo 2, 
Arhar Anton, delavec, Sv. Petra 
hrib 4. 

Ljubljana, 3. julija 1953. 
Zadr VI 120/5 6S15 

645. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom- v Sovodnju. 
Na zboru 1. II. 1953 so bila preje- 

ta nova pravila. Delež znaša 500 di- 
narjev, člani jamčijo za obveznosti 
zadruge z lOkratnim zneskom ob- 
veznih deležev. Upravni odbor se- 
stavlja 3 do U članov. 

Izbrišeta se Treven Janez in šif rar 
Feliks ter vpiše nov Član upravne- 
ga odbora: 

Bogataj Vinko, kmet. Stara Ose- 
lica 52. 

Ljubljana, 11. julija 1953. 
Zadr V 181/6 6S37 

646. 
Besedilo: Kmetijsko obdelovalna 

zadruga, Miklavž prt Ormožu. 
Zadruga je prešla na podlasri 

sklepa občnega zbora z dne 16. V. 
1953 v likvidacijo.   ' 

Likvidatorji so: ŠčavniČar Ivan, 
predsednik, DeŠnik Stane, Sever 
Franc in Obran Franc, uslužbenci 
v Ljutomeru, Pavličič Jože, kmet, 
Vuzmetincl,  Jurkovič  Franc,  kmet. 
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sin, llovci, Lah han in Zadravec Jo- 
že, kmečka sinova, Miklavž, Simo- 
nie Jože, knjigovodja, Miklavž, ki 
podpisujejo po dva skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej 
s prislavkom »v likvidaciji«, 

Maribor, 6. junija  1993. 
Zadr V 66 6447 

647 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., ZenkovcL 
Zadruga temelji odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih na zboru 
3.  IV.  1953. 

Izbriše se Dervarič Alojz tn vpi- 
še novi izvoljeni član upravnega od- 
bora: 

Sapač Štefan. Beznovci. 
Maribor, 26. junija 1953. 

Zadr III 76 6327 
648. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Prosenjakovci. 

Zadruga temelji odslej na no- 
vih pravilih, sprejetih na zboru 
6.  IV.  1953. 

Izbrišejo se Koltaj Ludvik, Nem- 
Sič Janez, Carni Aleksander in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Vereš Ernest, Malačič Aleksander, 
Prosenjakovci, Nemeth Vendei, Por- 
dašinci,   Vereš   Koloman,   Prosenja- 
kovci, Ovček Štefan, Ivanjševci, 

Maribor, 1. julija 1953. 
Zadr III/3 6370 

649. 
Besedilo: Kmetijska nabavno pro- 

dajna zadruga z o. j., Domanjševcl. 
Zadruga temelji odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih na zboru 
27. III. 1953. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j., Domanjševci. 

l/.brišejo se Domonci Viljem špa- 
raš Leopold, Kerčmar Karel, Sebek 
Evgen, Berke Gustav, Sanca Ludvik 
in vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

•Porš Janez, Sep Jurij, Nemec Ja- 
nez, Erniša Franc, Pocak Edmund, 
Domanjševci, kmetje. 

Maribor, 17. julija 1953. 
Zadr III 39 6939 

630. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j-, Kopivnik. 
Zadruga temelji odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih- na zboru 
29. III. 1953. 

Izbrišejo se Hojnik Rafael, Čurič 
Ludvik, Popovič Milenko, Kapelar 
Franc in vpišejo novi izvoženi čla- 
ni upravnega odbora: 

Marcie Jože, Ledinek Franc, Štern 
Jože, Planica, kmetje. 

Zadr • 120 6943 

Besedilo:   Kmetijska   zadruga   z 
o j., Vrhloga. 

" Zadruga   temelji   odslej   na   no- 
vih   pravilih,   sprejetih   na   zboru 
15. III. 1953. 

Izbrišejo se Rudolf Alojz, Golob 
Vinko, Mlakar Jurij, BraČIč Simon 
in vpišejo novi 'zvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Zaje Simon, Sa j ko Simon, Jernej- 
šek Dominik, Dolničar Leopold, Alt 
Jožef, kmetje, Vrhloga, in Zobec 
Vinko, kmet, Pretrež. 

631. 

Maribor, 18. julija 1953. 
Zadr V   84 6938 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Ormož. 

Zadruga temelji odslej na no- 
vih pravilih, sprejetih na zboru 
8. III. 1953. 

Izbrišejo se Marlnič Franc, Keček 
Jožko, Golob Ludvik, Kralj Ivan in 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora:, 

Veselic   Boris,    Ormož,   Hanželič 
Ivan, Hardek,   Munda Ivan,   Fran- 
kovci, Kralj Jožef, Pavlovci, Krabo- 
nja Ivan, Ključarovci, kmetje. 

Maribor, 30. julija 1953. 
Zadr I 137 7254 

652. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j, Birčna vas. 
Na občnem zboru 25. I. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila, po kate- 
rih zadruga odslej deluje. Članski 
delež znaša 250 din. Člani do 3 ha 
zemlje plačajo 250, člani z nad 3 ha 
zemlje 500 din. Drr*inski delež 
znaša 100 din. Člani odgovarjajo za 
obveznosti zadruge z lOkratnim 
jamstvom vpisanih deležev. Uprav- 
ni odbor sestavlja 6 do 9 članov. 

Izbriše se Prime Janez in vpišejo 
novi  člani upravnega odbora:' 

Plantan Franc, delavec, Vel. Pod- 
Ijuben 14, Bele Antonija, delavka, 
Birčna vas 24, Muhič Angela, kmeti- 
ca, Gor. Lakence 11. 

Novo mesto, 14. julija 1953. 
Zadr III 113/5 6757 

653. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Zagradec 
Zaradi nove razdelitve sodnih 

okrajev se je prenesla zadruga iz 
zadružnega registra pri okrožnem 
sodišču v Ljubljani v zadružni re- 
gister okrožnega sodišča v Novem 
mestu. Na občnem zboru 15. III 1953 
so bila sprejeta nova pravila, po 
katerih zadruga odslej deluje. Član- 
ski delež znaša 500, delež družin- 
skega člana zadružnika 100 din. Čla- 
ni jamčijo za obveznosti zadruge z 
lOkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma dru- 
žinskega deleža. Upravni odbor se- 
stavlja 5 do U članov. 

Izbrišejo se Kralj Jože, Lazar 
Ludvik, Rošelj Janez, Sadar Jože, 
Cimperman Jože, Košak Franc, Mo- 
horič Ivan, Kvas Janez in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Hrovat Iran, kmet, Zagradec 8, 
žnidaršič Jože, kmet, Breg 4, Maver 
Rozalija, delavka, Tolčane 1, Zavod- 
nik Janez, delavec, Grintovec 6, Ur- 
bančič Franc, obrtnik, Zagradec 13, 
Novak Leopold, kmet, Volična vas 
2, Maver Jože, kmet Gabrovka 12, 
Roselj Alojz, logar, Kitni vrh 7. 

Novo  mesto,  18. julija  1953. 
Zadr IV 84/4 6974 

654. 
Besedilo: Okrajna zadružna zveza 

z o. j.. Krško. 
Na občnem zboru 24. IV. 1953 so 

bila sprejeta nova zadružna pravi- 
la, po katerih zadruga odslej de- 
luje. te 

Izbrišejo se Dobovšek Franc, Iljaž 
Franc, Vahčič Zvonko, Premelč 
Franc, Vimpolšek Mirko, Pikic Ka- 
rel, žibert Ivan, Kerin Franc, Kova- 
čič Franc^ Božič Janez, Udovč Alojz, 
Majcen Ciril in vpišejo novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Horvatič Martin kmet, Krška vas 
8, Videnič Ivan, uslužbenec, Pavlo- 
va vas 68, Ogorevc Jože, uslužbe- 
nec, Krško 1, Šetinc Martin, kmet, 
Šentlenart 17, Krulej Ernest, obrt- 
nik, Sevnica 61, Černelič Veronika, 
kmetica, Arnovo selo*3, Pire Anton, 
kmet, Drušče 34, Pečnik Niko, kmet, 
Zg. Sušica 62. 

Na podlagi sklepa o občnem zbo- 
ru KDZ »Sloga«, Leskovec pri Kr- 
škem 20. IV. 1953 in sklepa zbora 
OZZ Krško 24. IV. 1953 se je KDZ 
»Sloga« Leskovec pri Krškem spoji- 
la s to zadrugo. Vpiše se »Zadružno 
kmetijsko podjetje Matija Gubec< v 
Leskovcu s poslovnim predmetom: 
Vzorno kmetijsko obdelovanje kul- 
tur, zlasti pridelovanje In predela- 
va kmetijskih pridelkov in proizvo- 
dov. 

Za podjetje sta upravičena podpi- 
sovati: 

Vesel Gvido in Puvar Alojz, raču- 
novodja, Leskovec. 

Vpiše se Okrajno zadružno pod- 
jetje »Obnova« v Krškem.^ 

Poslovni predmet: Upravljanje 
zadružnih in drugih gradenj, izvr- 
ševanje kmetijsko-obnovitvenih in 
obdelovalnih del in vzgoja ter raz- 
pečavanje trsnega in sadnega mate- 
riala. 

Za podjetje sta upravičena podpi- 
sovati: 

Slapšak   Jože,   upravnik,  Boštanj 
9, in Dirnbek Pepca, računovodja, 
Krško, Valvazorjevo nabrežje  15. 

Novo mesto, 20. julija 1953. 
Zadr III 20/11 6973 

655. 
Besedilo: Kmetijska zadruga, 

Uršna sela. 
Na občnem zboru 22. •. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila, po ka- 
terih  zadruga odslej  deluje. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z omejenim jamstvom v Urinih 
selth. 

Članski delež znaša od 300 do 900 
dinarjev, po zmogljivosti gospodar- 
stva. Člani jamčijo za obveznosti 
zadruge z lOkratnim zneskom vpi- 
sanega temeljnega oziroma družin- 
skega deleža. Upravni odbor sestav- 
lja 7 do 9 članov. 

Izbrišejo se Janko Ivan, Petrina 
Franc, Kulovec Alojz, Sobar Martin 
in pooblaščenec za sopodpisovanje 
Kumelj Jože ter vpišejo novi izvo- 
ljeni  člani  upravnega odbora: 

Kralj Jože, kmet, Verdun 6, Klo- 
bučar Matija, kovač, Uršna sela 19, 
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Zamlda Alojz, Uršna sela 18, Blat- 
nik Franc, Dobindol 1, Kump Franc, 
Uršna sela 58, kmetje, Sobar Justa, 
gospodinja, Laze 14, in pooblašče- 
nec za sopodpisovanje Boltar Alojz, 
poslovodja KZ. Birčna vas 45. Za 
zadrugo so upravičeni podpisovati 
Kump Jože, Klobučar Martin in Bol- 
tar Alojz. 
-    Novo mesto, 21. julija 1953. 

Zadr • 26/7 6971 

Trgovinski register 

656. 

Okrožna   sodisfa  razglaïajo: 

Vpisi 

Besedilo: »Šturm Ivanka, gostilna 
(Cernivec 9)_ 

imetnik: šturm Ivanka, Cernivec 9. 
Obratni predmet: Izvrševanje go- 

Bostilničarskega  obrta. 
Ljubljana, 31. julija 1953. 

Zt 16/53 - Rg A VIII206/1    7131 

Razglasi sodišč 

Amortizacije 
0vca«    it    postopanje    ta    amortizacije 
^eanotnlc, katerih Imetnik) «e pozivajo, 
°al v danem roko priglasijo sodišču tvoj* 

'»vice. »Icei se *jođo vrednotnlce Izreki« 
«a  neveljavne. 

11 H 248/53-2 7522 
Na  predlog  Sire   Zdenke,   gospo- 

dje iz Kranja, Savski breg 11, se 
,7   r

e   postopanje   za   amortizacijo 
^gubljenih   zavarovalnih   polic   za- 
hvalnice  »Phoniksc, št. 5H265 v 
Xflorizlrani   kap.    vrednosti    14.520 
U)narjev; štev. 8006517 v val. vred. 
°°sti 3O0O din; št. 5700589 v val. vred- 
nosti   1410  din;   zavarovalne police 
^varovalnice  »Slavija*  štev.  37650 

val, vrednosti 3200 dinarjev; za- 
fro,,alne police zavarovalnice >Ju- 

bosiavija< št. 120605 v val. vredno- 
ti 32.000 din. Priglasitveni rok: dva 
•••••• od te objave. 

Okrajno sodišče v Kranju 
due 10. avgusta 1953. 

Razne objave 
št- 271/1-53 7519 

Razpis 
» Bolnica v Celju razpisuje mesto 
s?ja apoteke. V poštev pridejo pro- 
silci z daljšo prakso v bolniški apo- 
teki, |s strokovnim izpitom in kvali- 
fikacijo za samostojno vodstvo le- 
garne. Prošnjo z navedbo doseda- 
njega dela in znanja jezikov je tre- 
ba nasloviti na ravintelfstvo Splo- 
šne bolnice v Celju 

Splošna bolnica v Celju 

Izgubljene listine 
preklica jejo 

Adamič Alojz, Boračeva 30, pošta 
Slat. Radenci, osebno izkaznico, reg. 
it. 3566/1, ser. št. 0060265 in člansko 
izkaznico ZKS It. 914944. 7097 

Aleš Filip, Kranj, Breg 37, osebno 
izkaznico 70660/51, ser. številka 
0092970. 7524 

Alič Ekrem Ljubljana, Poljanski 
nasip 40, osebno zkaznico reg. št. 
1213, izdano v Zenici. 7466 

Arko Ida, Ljubljana, Steletova 13, 
osebno izkaznico, reg. št. 44081/51, 
ser. it. F-0066391. 7477 

Beber Štefan, Sp. Korena 87, Sv. 
Barbara pri Mariboru, osebno izkaz- 
nico reg. številka 17558, ser. števil- 
ka F-578136. 7206 

Bene Vinko, Spod. Gorica 12 pri 
Pragerskem, osebno izkaznico, reg. 
št. 683, ser. št. 0567«O, in knjižico 
za kolo številka 9100, izdano v Ma- 
riboru. 7443 

Boldan Karel, Građene 27, p. Žu- 
žemberk, osebno izkaznico ser. št. 
0311105. 573? 

Bombek Jurij, Maribor, Usnjarska 
8, osebno izkaznico, reg. št 7449, ser. 
št. 0003659. 7422 

Bregant Anton, Gor. Karteljevo 
21, p. Mirna peč, osebno izkaznico 
št. 0384715. •       7455 

Breznik Vladimir, Sv. Lenart v 
Slov goricah 9, osebno izkaznico, 
reg. številka 12963, ser. številka 
G-0235678. 7290 

Brumec Marija, Limbuš 129 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
31413, ser. št   0374686. 7416 

Burnik Frančiška, Polje 1, osebno 
izkaznico, reg. št. 47384. ser. številka 
01570S6. 7478 

Elektrokovina, Maribor, Tezno, 
prometno knjižico za poltovorni av- 
to »Adler«, nosilnost pol tone, reg. 
št. 8786. 7116 

Florijančič Franc, Otočec ob Kr- 
ki 25 osebno izkaznico ser. številka 
0321717. 5"4<> 

Gaberšnik Zofija, Maribor, Tezno, 
Kidričeva 12, osebno izkaznico, reg. 
št. 38777, ser. št. 0043190. 7419 

Ganzer Marjeta, Malečnik 29 pri 
Mariboru osebno izkaznico, reg. št. 
35113, ser. št. 0572031. 7436 

Gorjan Jožef, Prvačina 116, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 21449, ser. štev. 
0295321. „     ,    ,7207 

Grošelj Ivan, Idrija, Gradnikova 
4, osebno izkaznico, reg. št. 11219, 
ser. št. 0559329. 7518 

Habič Pavla, Maribor, Pobrežje, 
Crnogorska 17, osebno izkaznico, 
reg. št. 52760, ser. št. 0053680.     7432 

Hajnuš Zofija, Videm-Krško, Kar- 
deljeva 6a, osebno izkaznico, reg. št 
19179, ser. št. 0397469. 731? 

Horvat Franc, Ljubljana, šmartin- 
ska 52, osebno izkaznico, leg. štev. 
16423, 7511 

Horvat Janez, Trni« 56. M. Sobo« 
ta, osebno izkaznico, ser. žt. 245080, 
re*, št. 20770. 6732 

Horvat Stanko, Ložena 11, šmar- 
jeta ob Pesnici, osebno izkaznico, 
reg. št. 11095, ser. št. 0583679.     7431 

Horvat Štefan, Gradiš, Jesenice, 
osebno izkaznico, reg. št. 14413. ser. 
št. G-55123 7403 

Horvat Terezija, Maribor, Vrtna 3, 
osebno izkaznico, reg. št. 16304, ser. 
številka 1439220, izdano v Zeleni 
pri Zagrebu. 7439 

Ivan'čič Julijana, Maribor, Usnjar- 
ska 8, osebno izkaznico, reg. štev. 
43969, ser. št. 0046155. 7421 

Jakulin Terezija, Ljubljana, Stari 
trg 3, osebno izkaznico, reg itevilka 
50906/51, ser. št. F-0073216. 7512 

Janša Jakob, Log 14, p. Brezovica, 
osebno izkaznico, reg. St. 19429, ser. 
št. 123739. 7479 

Jug Jože, Slov. Bistrica, Maribor- 
ska 48, osebno izkaznico, reg. štev. 
2453, ser. št. 0788904. 7428 

Kajba Franc, Babna gora, osebno 
izkaznico, reg. št. 5694, ser. številka 
0661008. 7445 

Kastelic Nada. Jasçh 32, p. II. Bi- 
strica, osebno izkaznico, reg. štev. 
8101, ser. št. 0355411. 7503 

Keuc Jože, Postojna, Kosovelova 
5, osebno izkaznico, reg. št. 203S3, 
ser. št. 30693. 7458 

Knez Stanislava, Ljubljana, Osoj- 
na pot 3/1. osebno izkaznico, reg. št. 
45490/51. ser. št  F-0067800. 7530 

' Kobal Franc, Cerkno 172, osebno 
izkaznico  št.  0138391. 7526 

Korošec Ivan, Sičnica 11, osebno 
izkaznico, reg. številka 32421, Ser. 
št. F-0768271. 7118 

Kos Karel, Sv. Primož na Pohor- 
ju, p. Vuzenica, preklic 9 izgubljeni 
osebni izkaznici, reg. št. 17491. ser. 
št. 0687595, objavljen v Uradnem li- 
stu LRS, Štev. 24/33, ker se je 
našla. 7504 

Kožamelj Cilka, Gabrovka 24, 
osebno izkaznico, ser. št. 0213220, iz- 
dano v Kranju, 7208 

Kralj Aleksander, Državno pose- 
stvo, Beltinci, osebno izkaznico, 
reg. št. 11811, ser. it. 0093521.     7531 
•••••• Gabriel, Dol. Počehova 

32 pri Mariboru, zdaj Meljski hrib 
41, osebno izkaznico, reg. št. 25693, 
ser. št. 017642. 7441 

Krivec Alojz. Brezje, Dupleška 
117 pri Mariboru, knjižico o predvo- 
jaški vzgoji št. 47, izdano od voja- 
škega okrožja Maribor 1950.      7425 

Krnc Anton, Vel. Cirnik 5, oseb- 
no izkaznico, reg; št. 2945. 7459 

Kukovič Štefka, Dobrna, osebno 
Izkaznico, reg. številka 38915, ser. 
št. 0679425. 7444 

Kumar Majda, Ljubljana, Štefa- 
nova 13, osebno izkaznico, reg. št 
16765, ser. št. F-0039073. .   7513 

Kunšek Pavel, Senovo, barake, 
osebno izkaznico, reg. ät. 46175, ser. 
št. 05924S5. 7000 

Lanjščak Izidor, Čepinci 48, po- 
šta Gor. Petrovci, osebno izkaznico 
številka 0HS693, izdano • Murski 
Soboti. '7404 
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Lavš Jožefa, Zagorica 17, p. Vel. Povelej  Vera, Šentjur pri Celju, ni izkaznici,   reg.  št.  7450,  ser.  št. 
Gaber,   osebno   izkaznico   številka osebno izkaznico, reg. št. 8991, ser. 0003640, objavljen  v  Uradnem listu 
0504596.                                          5739 št. 0353701.                                    7446 LRS, ker se jo našla.                  7417 

Leder Zinka roj. Trelc, Ljubljana, Pulko  Jožef, Slovenja  vas 66.  p. Žveincer  Konrad,  Kozjak  94,  Zg. 
Vrhovčeva 1, osebno izkaznico, reg. Hajdina, osebno izkaznico, reg. št. Kungota, osebno izkaznico, reg. št. 
št  27163/51, ser. št. F-0049473.     7552 3365, ser. št. F-0245678.              7210 26604,   ser.  štev.  019423,   izdano  od 

Lesjak   Marija   Trbovlje,   Voden- , Radosavljevic   Helena,   Miren   pri OLO Maribor okolica.                7415 
ska 43  osebno izkaznico   reg  štev. Gorici, osebno izkaznico, reg. štev. Šuštar Jože, Zaboršt 29, osebno iz- 
4782   ser. št   F-0718092.    '           7255 19365, ser. št. 0290122.                 7468 kaznico, reg. št. 24215, ser. številka 

i eskovspfe Tanko Pönikv/t •«••„ Recelj  Pavla, št. Jernej, osebno 0470126,   izdano od OLO Ljubljana 
>l.Ä    •••^•«    .» Izkaznico ser. št. 0312646.            7454 okolica.                                          7449 
S?Ô577319                                             7447 ReteIJ   ••«•-    KranJ'    Hu*e   39' TaVČar  J°Že4    Roje  13'    P"   Vd' 

Levstik Franc, Dolga vas 15, Ko, fA0Ìf0
kaZDÌCO' reg" St< 5•' «SS ^••••             *"' '• "«SS 

£Vfto5°7SeSr° ?Ä •• Rotar MaJda- Ljubljana.  Polako- Tome Franc, Dravlje, Vodnikova 
fei&MÄ           '      ^« •   3-   osebno   izkaznico,   reg.   ite 218. osebno izkaznico, reg. številka 
Knjižico št 532>59.                       .J1,19 Vilka 88719.                                     7515 74090/51, ser. št. F-0096400.          7535 

Majcenovjc Marija. Maribor, Melj- Rutar Anton, Zatolmin 15, osebno Trampuž Heda, Ljubljana, osebno 
skihrlb 60.   osebno izkaznico, reg. izkaznico, reg. št. 9852, ser. številka izkaznico,  reg. št. 13516/51, ser. št. 
št.  »379, ser. št. 0044749.             7424 G-0262542.                                        7321 F-0035826.                                         7517 

Majer  Kristina,  Maribor, Betnav- Sajovic Franc,  Vodice 8.  p.  Col, Trobec Marija, Kranj, Koroška 27, 
eka 37, osebno izkaznico, reg. štev. osebno izkaznico, reg. št. 49024, ser. osebno izkaznico, reg. št. 900, ser. 
21544, ser. št. 0025690.                   7435 št. 0522859.                                      7016 št. 0177210.                                      7265 

Marin  Vinka, Maribor, Slomškov SetničaT   Pavle,   Polhov  Gradec, Vesel Nežka, Ljubljana, Pleteršni- 
trg 3,   osebno Izkaznico,   reg. štev. osebno    izkaznico,    reg.    številka kova 1, osebno izkaznico, reg. štev. 
36432, ser. št. 0031944.                  7420 22593/51.                                           7516 39362/51, ser. št. F-0061672.         7483 

Mam Marjan, Kamnik 56, osebno skaza   Albina,    Maribor.    Melje, Vešligaj Stanko   Maribor, Stross- 
jzkaznico (za obmeini Das), resr. št Kejžerjeva 8, osebno izkaznico, reg. mayerjeva 3a, osebno izkaznico, reg. 
45805,  ser   St. 0155557                  7535 š*- 26013, ser. št. 0026731.             7434 št. 51313, ser. št. 005229.              7429 

Mikec Stanislav, Ljubljana, oseb- . staza Marija, Zlatoličje 58, pošta Vidmar Jožefa, Dešeča vas, p. Žu- 
no  izkaznico   ree   št   72495/51   ser Starše, osebno izkaznico,  reg. štev. žemberk, osebno izkaznico eer. štev. 
št   F-0094S05 '                                  7448 36713. ser. št. 0261951.                 7322 0344491.                                            7455 

Mišvelj     Frančiška,     Ljubljana, Slatinek Albin, Lovrenc na Pohor- J^ic Friderik, Ljubljana, Devova 
Ljubljanska 37. sindikalno knjižico, ju, izpitno diplomo, izdano od Eko- ••••,   osebno izkaznico,   reg. štev. 
izdano  od   medicinske  visoke  šole nomske srednje šole v Mariboru 21. 21447-. ser- ,=t. 0631757.                7536 
y Ljubljani.                                  7480 VI. 1952.                                        7260 x Vlzintm Marica, Vrtojba 46, pošta 

Nemec    Alojz,    Maribor,    Tezno, Smrdu Sonja,    Postojna, Vojkova Šempeter pri  Gorici,    dvolastnišico 
štrckljeva 24, osebno izkaznico, reg. 17. osebno izkaznico, reg. št. 21641, Izkaznico 8t. 87, vezano na knjižico 
št. 53471, ser. št. 0054422.           7426 ser. št.  F-0631951.                          7566 Vizintin Juste   št. 71.                   7510 

Novak Alojz, šalka vas 44, oseb- Stropnik Oto,    Okrajni zavod za Vrečko   Maks,    Zg. Polskava   54, 
no izkaznico, reg. št. 4458, ser. štev. soc. zavarovanje, Šoštanj, osebno iz- osebno izkaznico, reg  st. J0541, ser. 
0550768.                                          7015 kaznicò, ser. številka F-0429206, reg. št. 0028490.      ..,„.,        _    <*30 

Novak Marija. Ljubljana, Titova št. 589Ó.                                       7261 Vremec Manja. Maribor, Počeno- 
53, osebno  izkaznico,   reg.  številka Svenšek    Ivan,    Maribor,    Tezno, Ja 69, osebno izkaznico, reg. števil- 
0121723, ser. št. 99415.                 7554 Družinsko naselje I »TAM«, osebno ka 30637, ser/ ,št- »032785.            7418 

Obricht Jože, Sp. Radvanje, Stre- izkaznico, reg. št. 33209, ser. številka Zakšek Jožefa, Dovško 68, Senovo, 
liška 72 pri Mariboru, spričevalo po- 0029139 in knjižico za kolo številka osebno  izkaznico,  reg.  štev.  48754, 
močniško kovaške obrti,  Izdano od 194110, izdano v Ptuju 1948.       7442 ser. št. 0395064.                            7476 
Obrtne   zbornice   v   Mariboru   20. Šabeder Franc,  Nova vas,  Ptuj, Zamolo   Fedor,  Zg.   Polskava   18, 
V. 1951.                                          7440 pečainik     z    besedilom:     šabeder osebno izkaznico, reg. št. 6878, ser. 

Opresnik Leopold, Loka 159, Tr- Franc.   Splošno umetno mizarstvo, št-„0366663.         _                         7427 
bovlje, osebno izkaznico, reg. štev. Nova vas 88 pri Ptuju.               6510 Zaviršek Marija, Cikava 18, oseb- 
3768, ser. št. F.0717078.                7319 Sehič Avdo, kapetan I. razr.  Sta- ^J^•?1?0' regi š

KT
2

A
5
' •^•, • 

PavloTČič  Anka, Ljubljana,  Trn- ri dvòr 24'% E pÄo dt S; lzdano  od   0L°  ^fe 
barjeva 93, osebno   izkaznico,   reg. volienie   št    281   za   osebni   avto OK.°uca'   ....._                       «*•"' 
». 15834/50.                                   7514 S<, reg  številka S-577? Izdano v Z^an. f ^2.1'» Gozd-^rÄk Ä' 

Pesjak Terezija, Kozjak, Mislinja, Kranju 1953.                                 7482 °?eb.no "ÄS?' T-e§' U' 116Ž°',ser- 
osebno  izkaznico   št.  25580,   izdano skrÌec   Alojzija.   Ljutomer,   stri- f e*llka 03S4S59'   lzdano v Rûfe 
v Slov. Gradcu.                          6480 govska 7> osebno izkaznico, reg. št. lJ'f4   „.         •••••    voiašJ§ka 

Pire Dominik, Ruta 4, Št. Lovrenc 4054, ser. št. 0228567.                    7415 0 
21Ä„1,/-'»•   ?•   Ä 

sta Srï; ÄS*2•0' 7*2£ •••• A*»4iia' Bittrlčica 14- *• ér°ltbnoo04AznlC0' reg-št> *S 
^••^•••^7« Ä2TserOÄ0Ä4a55nIC°'   & Jfl? JS£ J23S"nì & 
?tefe(SaZmCO*  rer-  Št- 1772-7015 Spar0V-eC   felk2'    Kra^'    P,°1Ìska Ki    FA    *       "•   7411 st. 0425082.                    7015 pot j, „J. 9. •. 1909,, osebno lzkaznl. žnidar  Marija,   Kamnje.  p.  Boh. 

Podbi-eznik Ursula, Solcava 67, co St. 7639. 729? Bistrica, osebno izkaznico, reg. štev. 
osebno izkaznico za obmejni pas, Šprah Jožef, Podlehnik 32, Ptuj, j.6069, ser. št. 0807979, izdano v Ra- 
ser, št. G-0156S97, reg. št. 187.     7258 osebno izkaznico, reg. št. 45246, ser. dovljici.                                         7332 

Pohole Martin, Remont. Velenje, št. 0289483. 7263 žvab Truda por Perhavec, Mari- 
osebno izkaznico, reg. št. 68072, ser špurej Martin, Slivnica pri Mari- •••> Obrežna 67, zdaj Ruška 87., pre- 
st. 00909S2, izdano v Ljubljani.   6956 boru, osebno Izkaznico, reg. št. 1939. jjijj 0  izgubljeni  osebni  izkaznici, 

Polak Marija, Ljubljana, Kotniko- ser. št. 0580059.                             7458 reg gtp töK9> ser< gt. 0049021. objav- 
va 21, osebno izkaznico, reg. števil- Stelcar Ferdinand, Maribor, Ulica Ijen   v  Uradnem  listu LRS,  ker se 
ka 75159, ser. št  F-0095469.        7467 tnlcev 25  preklic o izgubljeni oseb- je našlu                                         7437 

Izdala   »Uradni   Ust   LRS« — Direktor, lo  odgovorni    j.-ednlk:  dr. Rastko   Močnik  —   Uska   tiskarna   »Toneta   TomSICe* 
g Ljubljani 
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2. poglavje 

STOPNJE AKUMULACIJE IN DRUŽBENIH SKLADOV PO GOSPODARSKIH STROKAH IN PANOGAH 

Gospodarska panoga in stroka Amottizacija 

Industrija in rudarstvo skupaj ,.. .•.••-•.•• 

• — Proizvodnja in razdelitev električne 
energije   . • .-.?.. • • <•<•••• -• ••  . 

112 — Proizvodnja in predelava premoga . 
115 — Metalurgija barvastih kovin   .... 
121 — Industrija gradbenega materiala. . 
122 — Lesna industrija   . ... •     .... 
124 — Tekstilna Industrija  
127 — Živilska industrija  

Kmetijstvo  skupaj       .r.-.-r.-r.".". .-r. • •--• 
državni sektor   ...-.-'.  
zadružni sektor ,,.:••  
privatni sektor f. . . . . • • • 

Gradbeništvo skupaj ,..-.-  
Gradbeno podjetje »Gradiš« Strnišče 
Gradbeno podjetje »Drava« Ptuj i... 

Promet skupaj .  r. . .,. . .        . . r. 
železnica        . . . 
pošta • • • 

Trgovina skupaj .-.-r.-. r.  • •  -i 
državni sektor   ., ; 
zadružni sektor . . i 

Gostinstvo in turizem skupaj  
državni sektor   .  
zadružni sektor •>...., 
privatni sektor •.-• -«-r. • • •; 

Obrt skupaj r.-.-.-r. .   - • 
državni sektor i 
zadružni sektor i 
Privatni sektor *i 

Gospodarstvo okraja Ptuj skupaj  . . t... . ;o 

73.704 
17.386 

69 
10.100 
2.092 

23.067 
18.867 
2.303 

80.127 
7.075 
4574 

68.180 

81.399 
80.040 

1.359 

102.018 
90.150 
11.868 

7.090 
3.321 
3.769 

3.O03 
1.132 

471 
1.400 

6.645 
5.016 
1.934 
3.450 

357.741 

1364 

100 

50 

407 

120 
140 

210 
163 

Potrošni Akumulacija 
Povprečje 

% 
sklad in skladi A. S. 

(v tisočih dinarjev) 
224.848 1,222.622 543 

4.606 61.997 1364 
1.352 676 50 

133.308 642.563 407 
9.001 10507 116 

26.418 53.871 204 
43.622 535.783 1228 

6.541 17.225 265 

1.391.977 308.144 22 
39.420 26.681 67 
18.997 12.963 63 

1,333.560 268500 20 

147.415 153.032 103.7 
140.420 146.037 104 

6.995 6.995 100 

48.848 65.507 134 
32.723 47.232 143 
16.125 18.275 113 

76.023 48.056 63 
43.745 28.689 65 
32.278 19.367 60 

20.967 19.776 94 
7.873 7.655 97 

„    .2.844 '     2.825 99 
10.250 9.296 90 

120.083 .    86.427 73 
35.039 27.203 •   77 
14.802 13.965 94 
70.242 45.259 64 

2,030.161 1,903.564 94 

3. poglavje 

&TOPNJA AKUMULACIJE  IN  SKLADOV  PO 
GOSPODARSKIH PODJETJIH 

Za podjetja na območju okraja Ptuj se določijo 
'eie stopnje akumulacije in družbenih skladov: 

Industrija in rudarstvo: Stopnja AS 

Stroka lil   Proizvodnja In razdelitev elek- 
trične energije 
Elektrosistem 
Elektro-Maribor, stranski obrati 
— obrat Ptuj 

Stroka 112  Proizvodnja in prodaja premoga 
'    Okrajni premog, Ptuj, Sodinci 

Stroka 115   Metalurgija barvastih kovin 
Tovarna glinice in aluminija 
Strnišče 

Stroka 121   Industrija  gradbenega materiala 
Ormoška opekarna Ormož 
Mariborske opekarne, obrat Ptuj 

Stroka 122  Lesna industrija in eksploatacija 
in 313  gozdov 

Tovarna strojil Majšperk 
LIP Maribor, obrat Ptuj 

Stroka 124 Tekstilna industrija 
Tovarna volnenih izdelkov, 
Majšperk 1650 
»METKA« Ptuj 1600 
Tovarna perila, Ptuj 120 

Stroka 127  Živilska industrija 
»Petovia«, alkoholna industrija, 
Ptuj 120 
Mlinsko podjetje Ptuj 110 
SAD Celje, pulpna  postaja Ptuj 63 
Oljarne Ljubljana, obrat Središče 177 

Kmetijstvo: 
Stroka 211 Državna kmetijska gospodarska 

podjetja in ekonomije državnih 
podjetij 55 

Gradbeništvo: 
Stroka 412 Gradnje 

Industrija    gradbenega    podjetja 
»Gradiš« ••• Strnišče 104 
Okrajno gradbeno podjetje 
>Drava«, Ptuj 100 

Promet: 
Stroka 511   Železnice 143 
Stroka 516 PoŠta •       113 
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Trgovina: Stopnja A. S. 
Stroka 612  Izvozno podjetje »Perutnina« Ptuj 80 

do 617  Drž. veletrgovsko podjetje »Rož- 
nike  Ptuj 80 
Druga državna trgovska podjetja 60 
Gostinstvo In turizem: 

Stroka 618 Gostinstvo, drž. sektor 55 
Obrt: 

Stroka 711  Strojno ključavničarstvo Ptuj 60 
in 712 Stavbeno   ključavničarstvo   Ptuj 60 

Splošno kleparstvo Ptuj 60 
Vodovodno Inštalaterstvo Ptuj 60 
Elektro-obrat Ptuj 55 
Remontno podjetje Ptuj 70 
Mizarstvo in žaga Ptuj 72 
Mestne pekarne >Drava< Ptuj 65 
Žveplarna Ptuj 70 
Barvarna in apretura Ptuj 60 
»Mesnine<  Ptuj 60 
Mestne pekarne »Kruh in pecivo« 
Ptuj 60 
Mizarska delavnica Središče 60 
Občinska žaga Središče 125 
Mestna klavnica in mesarija Ormož 65 
Mestna pekarna Ormož 55 
Klavnica in mesnica Strnišče 65 
Pekarna Strnišče 55 
Splošne obrtne delavnice Lovrenc 55 
»Pletarna« Ptuj 60 
Čevljarska zadruga »Obutev« Ptuj 55 
Čevljarska zadruga Lovrenc 55 
Obrtna podjetja OZZ  Ptuj 104 
Strojne delavnice OZZ Ptuj 60 
Druga podjetja 50 

Opomba: Podjetjem, ki imajo sedeže uprav izven 
območja okraja Ptuj, so določili stopnjo AS pristojni 
ljudski odbori ter jih s tem planom navajamo le 
evidenčno. 

Za trgovske, gostinske in obrtne odseke kmetij- 
skih zadrug veljajo stopnje AS kot za ustrezna pod- 
jetja drž. sektorja, le da bo delitev akumulacije 
urejena s posebnimi predpisi. 

4. poglavje 
FORMIRANJE SREDSTEV  NA  OBMOČJU 

OKRAJA PTUJ 
Na območju okraja Ptuj se bodo formirala v letu 

1953 tale sredstva (v tisočih dinarjev): 
Akumulacije in skladi državnih podjetij .    . 1,475.709 
Prometni davek ,.    .   ..   ,.    .i  „   .j  .i ,.,  -,     88-065 
Dohodnina   ...   ..   •. 
Drugi  dohodki     ,.   t. 

!•       "1     H      •!     »1    i«) 

'•:    •;  M  »   «l    r   f»    248.600 
M w   s   r«   i'   .'   '•     15.514 

Skupaj 1.827.8S8 

5. poglavje 
RAZDELITEV SREDSTEV,  KI  SE FORMIRAJO 

NA OBMOČJU OKRAJA PTUJ 
Sredstva,   k]   se  formirajo   na  območju   okraja 

Ptuj, s« v skladu z zakonom o družbenem planu LR.S 
razdelijo takole (v tisočih dinarjev): 
1. Akumulacija   državnega   sektorja 

skupaj    ,.  , ,.,.1,475.709 
od tega za razdelitev -.- -.- r.. r.. .. 1,367.365 
Del   akumulacije   za   samostojno 
razpolaganje podjetij  .   .     46.009 
10% prispevek za zdrav- 
etveno varstvo i.j i.j M i.     54.719    100.726 

Ostanek za razdelitev na 
zvezne  sklade    .    .,.,., 1,266.637 
66.6% prispevek za zvezne 
sklade     ,., ,., ,.    .   .  ,o 843.560 
Ostanek za razdelitev na 
republiške sklade t , 423.057 
38.7% prispevek za social- 
no   zavarovanje    ••  .. • •••.   163.723 
57.5% prispevek  za inve- 
sticijske  sklade      .  ,., ,.   243.258    406-981 
Ostanek za razdelitev na 
republiške    in     okrajne 
sklade       .   ..   ,.  ,.,,.,.,                   16.076 
48%   prispevek   za   repu- 
bliški proračun   .   ...   i., ..i 7.716 
Ostanek   akumulacije   za 
okrajni proračun  •.   ,., ,.i 

2. Dohodnina  kmečkih   gospodarstev    230.000 
30% prispevek za  republiški   pro- 
račun  ..   ,.,.,.,,.,,    ,.lt..    69.000 
Ostanek za okrajni proračun ••• r., 
Dohodnina obrtnikov   za   okrajni 
proračun i 
Dohodnina zadrug za okrajni pre- 
••••• ,.    .   ..i 
Druga dohodnina za okrajni pro- 
račun      .....     ,,•   ,.,  |..  ,.      .    |.l 
Prometni  davek   ..j   86.065 
51% prispevek za republiški pro- 
račun    .    .    .   ,. .., .., ,.,    44.913 
Ostanek za okrajni proračun   .- »• 
Drugi dohodki za okrajni proračun 

3. Dopolnilna sredstva okraja  Ptuj: 
a) del akumulacije za samostojno 

razpolago podjetjem   ....     46.089 
Od   tega   za   potrebe   delovnih 
kolektivov 60%   .    .    .    .,.,,.     27.605 
Ostanek za potrebe okraja   .- '.• 

b) Presežek    akumulacije   zaradi 
višjih %   ...    .,.,.,.,.    .    108.344 

Od   tega   za   potrebe   delovnih 
kolektivov      ....    .   ..   ,., ,.     22.815 
Ostanek za potrebe okraja   .. r.i 

4. Dotacije   LR Slovenije   za   kritje 
presežka izdatkov nad dohodki   ,.) 
Skupna sredstva okraja Ptuj ,., • ~~ 

8.360 

161.000 

10.600 

1.000 

7.000 

43.152 
15.514 

18.404 

85.529 

350.559 

6. poglavje 

RAZDELITEV OKRAJNIH SREDSTEV 

Sredstva, razpoložljiva na območju okraja Ptuj, 
se razdelijo takole (• tisočih dinarjev): 
1. Skupna sredstva     .   •   . 
2. Razdelitev    ,.   ,.    .   lt  f. 

a) Družbeni skladi (prora- 
čunski izdatki) okraja 
primanjkljaj      .   ., k. 
prosveta in kultura #) („ 
ljudsko  zdravstvo .• ro 
socialno skrbstvo   .  »o 
državna uprava In sod- 
stvo        .    ,.;„••.   •.     . 
rezerva    L.j t.j t.j t<1 t.j 

.•'.     .•      • •   .•*• 350.559 

f     •'   f« f   .«.   .• 350.559 

246.626 
3.374 

84.084 
66.433 
35.301 

61.980 
2-202 

250-000 
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b) Investicije Iz sredstev 
okraja t.t r.} t.  •. <•> r.   105.955 
odbije se •• kritje pro- 
računa      to i.« r.* 10 to     3-374 

Štev. 
ceste 

Ime (smer) ceste 

100.559 

Dolžina 
v km in m 

od — do   skupaj 

7. poglavje 

INVESTICIJSKA GRADITEV 

V okviru zneska, ki je določen v prejšnjem po- 
glavju, se bodo v letu 1953 uporabile investicije za 
naslednje objekte: 

A) Zdravstvo: 
1. Splošna bolnica v Ptuju, dograditev .. r.i     8500 
2. Poliklinika v Ptuju in ambulante (Ma- 

kole, Ormož in druge zdravstvene po- 
staje), adaptacija in nabava opreme   ..     7.000 

3. Dom onemoglih v Muretincih, UTeditev 
vodovoda    n (., r.j t«j c»i i»i I«J co i-i n 200 

B) Prosveta in kultura: 
1. Osnovna šola v Grajeni, dograditev   rs-      3.200 
2. Stanovanjsko poslopje Šole na Vidmu, 

adaptacija <.  • .    •>      1-000 
'• Za razne osnovne Sole,   nabava Šolske 

opreme  ..    .,  800 
*• Projektiranje novih  šol, pripravljalna 

oela   ,«  ,.. r,- ,.   f.   ,,, f#ì |.j (#j j.i f^i 5«; 800 
c) Komunalna delavnost: 

!• Zgraditev električnih daljnovodov v Ha- 
lozah in Slov. goricah, nova gradnja   „<    19.000 

2- Graditev vodovoda in stanovanjska iz- 
gradnja mesta Ptuj, nadaljevalna dela     29.000 

'• Razna komunalna izgradnja v Ormožu       5.000 
*• Okrajne ceste III. in IV. reda, ureditev      13.800 

' Kmetijstvo: 
*• Veterinarska   bolnišnica  v  Ptuju,   do- 

graditev t    3.000 
2i Melioracija zemljišč, projektirana pri- 

pravljalna dela    .    .   c.   t«:  1.   c   :•   i.-      3.000 

> Investicijska rezerva     .  r.   r.- r.- r.- e.- 1.       6559 

2. člen 
••• a odlok velja od dneva objave v >Uradncm listu 
ns«. uporablja pa se že od 1. januarja 1953 dalja. 

Št. 1-994/1-13 
P*uj, dne 28. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Janez Petrovič 1. r. 

338. 

to P aJni ljudski odbor Ptuj je na podlagi 15. in 
Vi T tna ^kona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
"stLRS, gt. 19/53) v zvezi z 2. točko odločbe o kate- 

^°tIZxlciii 'avnih cest (Uradnl lls* FLRJ. &• 2/5D » 
-• točke odločbe o kategorizaciji cest II. reda (uradni 

•st  LRS,  št.  40/51)   na   seji   okrajnega   zbora dne 
v- Junija 1953 sprejel 

ODLOK 
e kategorizaciji cest III. reda v okraju Ptuj 

1. člen 
Zaradi^ gospodarskega in prometnega  pomena za 

°~'ai Ptuj se za javne ceste III. reda določijo na- 
slednje ceste: 

1. 1861   Oplotnica — Sp. Ložni- 
oa—Mostečno 

2. 1714   Rogatec—žetale —Go- 
ren ca 

3. 1722   Konjice — Polj&ne — 
—Majšperk 

4. 1863   Rače—šikole—župečja 
vas 

5. 1864   Fram—Rače—Hajdina 
6. 1865   Maribor—Vurberg— 

—Ptuj 
7. 1866   Hraetovec—Vurberg 
8. 1867   Janežovci—Jtršovoi 
9. 1862   črešnjevec —Vrhlo- 

ga—Ptuj—g. 
10. 1882   Trnovska vas—Andraž 

odcep Bolfenk 
11. 1901   Majšperk—Naraplje— 

—Žetale 
12. 1902   Ptuj—Podlehnik—Ko- 

zminci—Džurmanec—1 
—meja LRH 

13. 1903   Majšperk—Jurovoi 
14. 1904   Župečja vas—Strnišče 
15. 1905   Leskovec—Podlehnik 
16. 1906   Cirkulane—Barbara— 

—Okič 
17. 1907   Turnišče—Videm—Le- 

skovec—Cvetlin—meja 
LRH 

18. 1908   Bori—Cirkulane— 
—Florjan 

19. 1909   Zavrč—TurSki vrh 
20. 1910   Dornava—Moškanjci— 

—Muretinci—Bori—od- 
cep Gorišnica 

21. 1911   Ptuj—Vičava—Orešje 
22. 1912   Dornava—Paoinje— 

—Levanjci 
z odcepom na Podvince 

23. 1913   Gabernik—Gerlinci— 
—Andraž 

24. 1914   Ptuj—Juršinci—Grab- 
šinski breg 
z odcepom na Hlaponce 

26.   1915   Ptuj—Dornava—Tomaž 
26. 1916   Dornava—Žamenci— 

—Podgorci—Osluševoi 
27. 1917   Podgorci—Sodinci 
28. 1918   Velika   Nedelja— 

—Sodinci—Savoi 
29. 1919   Ormož—Lešnica— 

—Tomaž 
30. 1920   Središče—Šalovci 
31. 1921    Pavlovci—Miklavž 
32. 1922   Središče—Ljutomer 

z odcepom na štrigovo 
35.  1925   Turnišče—Hajdina 
34. 1924   šikole—Sestrže— 

—Mostečno 
35. 1925   Osluševci.-Brod—Zavrč 
36. 1926   Zavrč—•••• vrh— 

—Pestike 
37. 1927   Bori—grad 

9.500—13.582   4088 

5.500—15.345   9.845 

22.900—31.895   8.995 

4.612—12.861   8.249 
11.000—17.634   6.634 

13.470- 26.030 12.560 
10.148—11.348   1.200 
0.000— 5.496    5.496 

6.743—14.030 7.287 
0.000— 6.188 6.188 
0.000— 0.883   0.883 

0.000—11.200 11.200 

0.000—17.740 17.740 
0.000—14.740 14.740 
0.000— 3.647 3.647 
0.000— 5.800   5.800 

0.000— 5.969   5.969 

0.000—15.850 15.850 

0.000— 7.537 
0.000— 6.475 

7.537 
6.475 

OJOOO—13.260 13.260 
0.000— 4.000 4.000 

0.000— 8.250 8.250 
0.000— 3.111 3.111 

0.000— 7.725 7.725 

0.000—16.000 
0.000— 1.200 17.200 
0.000—16.000 16.000 

0.000—11.300 11.300 
0.000— 2.100 2.100 

0.000— 5.192   5.192 

0.000— 6.642 6.642 
0.000— 4.000 4.000 
0.000— 0;717 0.717 
0.000— 4.000 
0.000-i 2.200 6.200 
0.000— 2.200 2.200 

0-000— 6.715 6.715 
0.000— 4.060 4.060 

0.000— 3.850 3.850 
0.000— 0.600 0.600 

Skupaj km: 289.459 
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2. člen 

V enem mesecu po objavi tega odloka morajo 
občinski ljudski odbori določiti ceste IV. reda, potr- 
diti pa mora to okrajni ljudski odbor. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem li- 

stu LRS<. 
St. 1 2216 
Ptuj, dne 9. junija 1953 

Podpredsednik: 
Lojzka Stropnik 1. r. 

Ta odlok je bil potrjen z odločbo Izvršnega sveta 
LRS z dne 29. julija 1953, št. 794/3-53. 

339. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) v zvezi z 28. členom uredbe o potnih in 
selitvenih stroških (Uradni list FLRJ, št. 59-693/52) 
sta okrajnt zbor in zbor proizvajalcev okrajnega ljud- 
skega odbora Radovljica vsak na svoji seji dne 24. 
julija 1933 sprejela 

ODLOK 
o pavšalnem povračilu stroškov za uradna potovanja 

1. člen 
Pri okrajnem ljudskem odboru Radovljica se 

poleg del iz 26. člena uredbe o potnih in selitvenih 
stroških šteje za terensko delo tudi delo okrajnih 
in področnih gozdarjev, davčnih izterjevalcev in in- 
špektorjev   (prosvetnih,  trgovinskih,  gradbenih   itd.). 

Za uslužbence, ki opravljajo dela iz prvega od- 
stavka, se za uradna potovanja v mejah okraja do- 
loči pavšalno povračilo stroškov (potni pavšal). 

Potni pavšal se lahko določi tudi administrativ- 
nemu inšpektorju, načelniku tajništva za gospodar- 
stvo in tajniku okrajnega ljudskega odbora, če nji- 
hova opravila terjajo povprečno več kot 15 dni zu- 
nanjega poslovanja. 

2. člen 
Potni pavšal se določi do višine 4.000 din me- 

sečno in se plačuje vnaprej. Pavšal določa uslužben- 
cem iz 1. člena tega odloka predsednik okrajnega 
ljudskega odbora Radovljica. 

Uslužbenci, ki prejemajo potni pavšal, morajo 
mesečno za nazaj predložiti opis uradnih potovanj 
In poslov, ki so jih opravili. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 

Št. 2366/1-53 
Radovljica, dne 24. julija 1953. 

Podpredsednik OLO: 
Danilo Bračič L r. 

340. 

Zaradi pospeševanja kulturnega življenja prebi- 
valstva In zboljšanja zdravstvenega varstva je spre- 
jel <>krajni ljudski odbor Sežana po predlogu sveta 
za ljudsko zdravstvo in socialno politiko na podlagi 
15. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih in v 
zvezi z 8. členom temeljnega zakona o prekrških na 
seji okrajnega zbora dno 18. julija 1953 

ODLOK 
o zdravstvenem varstvu in snagi 

Prvo poglavje 

Splošne določbe 

1. člen 
S tem odlokom se predpisujejo za območje okraja 

Sežana ukrepi za varstvo ljudskega zdravja in hi- 
giene zaradi zatiranja nalezljivih bolezni. 

Zato se s temi predpisi uvaja zlasti nadzorstvo: 
a) nad vzdrževanjem snage na javnih prostorih, 
b) nad prometom z živili, 
c) nad gostinskimi obrati, 
d) nad napravami  za  preskrbo  s  pitno  vodo in 
e) nad stranišči in gnojišči. 

2. -člen 

Vsak državljan je dolžan, da v svojem javnem in 
zasebnem židjenju po svojih močeh prispeva k čim- 
boljšemu vzdrževanju snage in da sodeluje pri izbolj- 
šanju ukrepov za varstvo ljudskega zdravja in splošne 
higiene. 

Drugo poglavje 

Snaga na javnih prostorih 

3. člen 
Vsi javni prostori se morajo trajno vzdrževati 

čisti in snažni. 
Javni prometni prostori — zlasti ulice In trgi 

kakor tudi nasadi in parki — se morajo redno čistiti. 
Lastniki hiš in gospodarskih poslopij ter lastniki 

podjetij, obrtnih, trgovskih in gostinskih lokalov mo- 
rajo javne prometne prostore pred hišo in pred po- 
slovnimi prostori, zlasti ulične hodnike, vedno vzdrže- 
vati čiste in snažne. 

i. člen 
Smeti, gnoj, odpadki In druga nesnaga se ne smejo 

odlagati na javnih prostorih in zlasti ne na ulicah ter 
so morajo odnašati oziroma odvažati na primerna 
mesta, ki jih določi občinski ljudski   odbor. 

5. člen 
Poginule in pobite domače živali in razne mrho- 

vine se morajo zakopavati samo na mestih, ki jih do- 
loči za mrhovižča občinski ljudski odbor. 

6. člen 

Smrdljivi predmeti, mrhovina in podobna nesnaga 
sé smejo prevažati skozi naselja samo na primernih 
in dobro zaprtih vozilih, ki naj bodo po potrebi tudi 
pokrita, tako da se z njih ne raztresa in ne razsipa, 

7. člen 
V strnjenih in prometnih naseljih se sme oprav- 

ljati praznjenje greznic in odvažanje fekalij skozi na- 
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selje praviloma samo v nočnem času. Izjeme od tega 
dovoljuje v opravičenih primerih občinski ljudski 
odbor. 

8. člen 

Občinski ljudski odbori so dolžni, da v strnjenih 
in prometnih naseljih postavijo po ulicah in trgih 
Primerne kosare za odlaganje drobnih odpadkov, ka- 
kor papirja, ostankov sadja, zelenjave in podobno. 

Prepovedano je na javnih mestih odmetavati od- 
padke sadja, zelenjave, papirja in podobno. Ravno 
tako je na teh mestih prepovedano odmetavanje dru- 
gih odpadkov in nesnage, opravljanje telesne potrebe 
in podobno. 

9. člen 

Na javnih prostorih kakor tudi na vratih, oknih in 
balkonih, ki gledajo na ulico ali trg, se ne sme izte- 
Pati prah, ne sušiti posteljnina, perilo in podobno. 

10. «len 
Na javne prostore se ne smejo spuščati ali Izlivati 

°dpftdiki vode in druge umazane tekočine. 
V«e zgradbe ob ulici morajo imeti strešne in od- 

'^dae žlebove za odvajanje deževnice. 

11. člen 
. '••••• prometni prostori, ki so namenjeni za sha- 
rie večjega Števila ljudi, kakor so trgi za zboro- 
T*nje in prostori za sejme, morajo biti čisti in snažni. 

, "° končanih shodih in sejmih se morajo pomesti In 
Počistiti. 

Tretje poglavje 

Promet x žviH 
12. člen 

2a promet z živili veljajo določbe zvezne uredbe 
p-r j^àvstvenem nadzorstvu nad živili (Uradni list 
«T"J, Št. 55-439/48) in navodilo za izvajanje te uredbe 
lUl«döl Met FLBJ, št. 32-360/52). 

13. Sien 
Lokali, kjer se vrši promet z živili, morajo biti 

°Pre>mljeni z napravami, ki dajo možnost za pravilno 
,aT.nftnje z živili in za njihovo shranjevanje, kakor 
_uaâ •• zavarovanje pred poškodovanjem in onesna- 

14. člen 
.. Lokali, omenjeni v 13. členu morajo biti oprem- 
J^u s sredstvi za varstvo higiene. Zlasti mora biti 
j**5 *oki voda za umivanje in pranje z ustreznim pri- 
orom. V vsakem prostoru mora biti vsaj en plju- va'mik. r 

15. ölen 
Tisti, ki delajo v trgovini z živili, morajo skrbeti 

&a osebno higeno in snago. V času dela morajo biti 
°Prem]jeni s primerno snažno delovno obleko. 

16. člen 
Živila se smejo prevažati samo s primerim! vozili, 

kl ustrezajo zdravstvenim in higienskim predpisom in 
zahtevam. Posebno pa velja to za živila, ki se ne 
Korejo prati ali čistiti In ki se uporabljajo v stanju, 
v katerem pridejo na trg. 

Meso se sme prevažati samo z vozilom, ki je zno- 
traj obloženo s pločevino. Z vozila ne smejo viseti 

deli mesa. Meso na vozilu mora biti pokrito s čistim 
belim prtom. Poleg mesa so ne smejo prevažati z istim 
vozilom drugi predmeti. 

Kruh se sme prevažati samo s primernim, popol- 
noma čistim in zaprtim vozilom. Kruh mora biti zlo- 
žen samo v čistih košarah ali podobnih posodah, ki 
•••••• biti pokrite z belim prtom. 

Četrto poglavje 

Gostinski obrati 

17. Člen 
Gostinski obrati morajo ustrezati vsem splošnim 

in posebnim higienskim in zdravstvenim predpisom. 
Notranja ureditev prostorov mora biti taka, da 

omogoča stalno vzdrževanje snage in čistoče. 

1«. člen 
V krajih, kjer obstoji javni vodovod, morajo biti 

gostinski prostori priključeni na vodovodno mrežo. 

19. člen 
V prostorih, ki so namenjeni za goste, morajo biti 

mize pogrnjene vedno s čistimi prti, ki naj bodo po 
možnosti beli. 

20. člen 

Stranišča morajo biti ločena za moške in za žen- 
ske in kot taka ustrezno označena. V krajih, kjer je 
javni vodovod, morajo biti stranišča prirejena na iz- 
plakovanje s tekočo vodo. 

31. člen 
Tieti, ki delajo v gostinskih obratih, morajo skr- 

beti za osebno higieno' in snago. V času dela morajo 
biti opremljeni s primerno snažno delovno obleko. 
Kuharsko osebje mora biti opremljeno tudi g primer- 
nimi pokrivali. 

Peto poglavje 

Preskrba s pitno vodo 

22. člen 

Voda iz javnega vodovoda se sme uporabljati v 
glavnem za pitje, kuhanje, umivanje in pranje, kakor 
tudi za napajanje živine. Ob pomanjkanju vode je 
prepovedano rabiti vodo iz javnega vodovoda v druge 
namene, zlasti za namakanje vrtov in podobno. 

». člen 
Voda iz navadnih vodnjakov-kapnic ali cistern — 

se sme rabiti za pitje, umivanje in kuhanje samo, če 
je zdrava in neokužena. 

Lastniki takih vodnjakov morajo dati te vodnja- 
ke pregledati po sanitarni inšpekciji poleti vsaj enkrat 
na mesec, v drugih letnih časih pa vsaj enkrat vsake 
tri mesece ter se morajo Tavnati po' odredbah organov 
te inšpekoije. 

94. Men 
Javna napajallšča za živino morajo služiti samo 

svojemu namenu in se morajo .po potrebi èistiti 'in 
razkuževati.' 

Prepovedano je kopanje v javnih napajališčih 
kakor tudi vsako ponesnaženie •••••••• in njihove 
neposredne okolice. 
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25. Sen 

Vse naprave za preskrbo z vodo — vodovodi, vod- 
njaki, studenci, napajališča za živino — in njihova 
neposredna okolica se morajo držati v največji snagi. 

26. člen 
Vse ledenice morajo biti pod nadzorstvom In regi- 

strirane pri okrajni sanitarni inšpekciji. 

šesto poglavje 

Stranišča in gnojišča 

27. člen 
Stranišča — javna in zasebna — se morajo vzdr- 

ževati v največji snagi. V naseljih, ki so priključena 
na javni vodovod, naj se stranišča po možnosti uTedijo 
na izplakovanje s tekočo vodo. Kjer to ni mogoče, se 
morajo stranišča razkuževatl z apnom In drugimi pri- 
mernimi razkuževalnimi sredstvi. 

28. člen 
V naseljih, kf nimajo javne kanalizacije ali kjer 

se stranišča ne morejo priključiti na javno kanaliza- 
cijo, morajo biti s-tranišča speljana v greznice, ki mo- 
rajo biti grajene iz nepropustnega gradbenega mate- 
riala In pokrite. 

Greznice se ne smejo prenapolniti in iz njih ne 
sme odtekati nesnaga. Zato morajo lastniki skrbeti, da 
se pravočasno izpraznijo. 

29. člen 
Za odlaganje hlevskega gnoja se smejo uporab- 

ljati samo primerno grajene gnojnične jame, Iz ka- 
terih se ne sme odtekati gnojnica. 

Gnojnične jame naj bodo postavljene v primerni 
razdalji od stanovanj in od prometnih cest. 

Gnojnične jame v neposredni bližini stanovanj in 
v kmečkih dvoriščih morajo bti grajene kakor grez- 
nice iz nepropustnega gradbenega materila ter po- 
krite. 

30. člen 
Stranišča in gnojnične jame se ne smejo postav- 

ljati ob javnih cestah, ulicah in trgih ali v njihovi ne- 
posredni bližini. 

Sedmo poglavje 

Kazenske določbe 

31. člen 
Z denarno kaznijo do 2.0OO dinarjev se kaznuje 

zaradi prekrška, kdor 
1. zanemarja čistočo in snago na uličnih hodnikih 

in javnih prometnih prostorih pred hišami in pred 
poslovnimi prostori; 

2. odlaga ali odmetava smeti, gnoj, odpake in ne- 
snago na ulicah in trgih in na javnih prostorih, sploh 
izven mest, ki so za ta namen določena; 

3. zakopava ali odlaga poginule živa,U in mrho- 
vino Izven prostora, ki je določen za mrhovišče; 

4. prevaža smrdljive predmete, mrhovino in ne- 
snago, ki je lahko nevarna ljudskemu zdravju, skozi 
naselje na neprimernih in za ta namen neuporabnih 
vozilih; 

5. prazni straniščne greznice in odvaža fekalije 
skozi strnjeno naselje izven nočnega 'časa brez do- 
voljenja; 

6. iztepa prah ali suši posteljnino, perilo in po- 
dobno na vratih, oknih ali balkonih, ki gledajo ne 
ulico ali trg; 

7. spušča, izliva ali odvaja odpadne vode, umazane 
tekočine in deževnico na javne prostore; 

8. ne opremi ali ne vzdržuje prostorov tako, kakor 
je odrejeno v 13., 14., 17., 16., 19. in 20. členu; 

10. uporablja vodo iz javnega vodovoda v na- 
sprotju z določbami 22. člena; 

11. ne da pregledati vodnjakov (kapnic in cistern) 
v skladu z določbami 23. člena; 

12. ravna proti določbam 24., 25., in 26. člena; 
13. ne uredi stranišč in greznic ali jih ne vzdržu- 

je v snagi, kakor to določajo 27., 28. in 30. člen; 
14. ne uredi gnojničnih jam po določbah 29. in 30. 

člena. 
Osmo poglavje 

Končna določba 
32. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objnvj v 
»Uradnem listu LRS«. 

Št 1-1641/9-53 
Sežana, dne 18. julija 1953. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 

341. 

Na podlagi 16. člena in 2. točke 64. člena v zvezi s 96. členom zakona o okrajnih ljudskih odborih je 
izdal okrajni ljudski odbor Slovenj Gradec na skupnini seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
7. februarja 1953 

ODLOK 
o družbenem piami okraja Slovenj Gradec za leto 1953 

1. Sten 
Potrjuje se družbeni plan okraja Slovenj Gradec za leto 1Ö53, ki se glasi: 

1. poglavje 

DRUŽBENI PRODUKT PO GOSPODARSKIH PANOGAH IN STROKAH 
Skupni družbeni bruto produkt, ki bo dosežen v letu 1953, znaša 5.800•36 tisoč dinarjev. 
Od tega skupnega družbenega produkta bo dosežen v posameznih panogah in strokah družbeni 

bruto produkt v naslednjih zneskih In strukturi {v tisočih dinarjev^: 

r 
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Družbeni Struktura 
Gospodarska panoga In stroka bruto          Amortj.          •• ••••••• 

produit            nei]«                  »klad in skltdi 

Gospodarstvo okraja skupaj    to to -    ..- <•    ., 5,800.336        1,161.694        1,516.574 3,102.068 
Industrija in rudarstvo   .   to to  o  .    .    .    ...,., 4,248.618        1,003.643          620*98 2,624.077 
Strok« 111  Proizvodnja in razdeljevanje električne 

energije     .< ..i ci to to t.. ... <•    .   ..   ..-> 172.389                 326            13.930 158.133 
Stroka 114 Črna metalurgiji    ,.,w     .. 1,915.074          418.000           198.288 1,298.786 
Stroka 115  Metalurgija barvnih kovin   .  ,.   ,.  ,.    ., 1,344.000          513.000          250.000 681.000 
Stroka 11?    Kovinska  industrija ,., ,.   t.   ,.   ,.-, IO M 154.872            16.171            40.907 97.794 
Stroka 122 Lesna   industrija  in   eksploatacija 

in 313  gozdov       ...  .   ...,.•     .;   .,,ir„ 289.876             43.846             93.709 152.322 
Stroka 123  Industrija celuloze, lesovine  in  papirja 25.549              2.200              3.547 19.802 
Stroka 124 Tekstilna Industrija     .   ,.   ,.> t.-   .    .    ., 198.678              4.800            10.278 183.600 
Stroka 125  Industrija usnja in obutve   .;   .    ...    .j 148.180              5.300            10.240 132.640 
Kmetijstvo     .,.,,.    .    .    .   -.--....    .    .   ..   -.   -.« 674.081            27.321           531.200 115.560 
Državni sektor  22.157              1.107            13.203 7.847 
Zadružni sektor  23-710             1814            1)l-810 10-086 

Privatni sektor ,  628.214             24.400           506.187 97.627 
Gradnje   .    ,., ,  403.444            51.024          171.320 161.100 
Promet       .   to c    .   ••.    .-.-,.  148.247             69587             34.024 44.936 
Državni sektor  ..    .   ,.    ., .,   -.   ,.    .......    .    . 145.303            68.327            32.908 44.068 
Zadružni sektor ... ,., t.  <., :., -.. t.t :.. ».   ••• i»    •    o 2-944                960              1.116 868 
Rovina    .     «., r.n.ji.n.s   .-t-1.- r«   «•: ••-*•::.    •> »3.069             11.347             42.811 40.911 
Pižavni sektor  r., ,., ,.   t.  r.. ... ..; ..   r.,   .. ..,   .    .., 49.311              7.647            25.525 16.139 
«d'«ini«ektor,u.u.1,.,M.„.    w«>o 45-758              3.700            17.286 24.772 
^«tlnstvo     ......   ,., ,.   r.   r.   ,.,,.,  .   ,..,. .. ,., 46.066              6.653            16.452 22.961 
"^avni sektor    ...-.,  ., -.,  .-.,..   .    .   ..,   ... 34.891               5.400             14.119 15.372 
fadmžni sektor •  1.493                   257                  433 603 
ZakUpna   gostišča ,.    .   ,.,   .    . 9.682                  996                1.900 6.786 
°h*t. :.,..;.. 184.811             12.419             99.869 72.523 
Državni sektor  62.350               5.233             32.779 24.288 
družni sektor  .......    ."  17-534               1.217               7.902 8.415 
ovalni sektor ,.w.,,.r.,r..;  104.927              5.919            59.188 39.820 

V spredaj navedeni količini akumulacije in skladov je zajet tudi prometni davek, ki znaša: 

oštrija in rudarstvo   ,.    .•   .         .   to- <-•-••"   -o   •   •'  ••       •    •    •'   •>   '   •' ^ ^000 

l^eüjetvo    ,.                   ...         .,.-...... 1.    -i   -i  -io       -    •    •   -i-i   •'    ' ^ 
Rovina       ,.                   .    .    .         ........ -it..   ••    «i  12-179 

Gostinstvo     ,                         \-                        ... .i r.    ....    .   -.-.o  •    .    • W.344 
°br'     .     -     .1     .     .     .     '.     !s -o ...!.....: ^ M ..... — '  19508 

Skupaj 62.161 

2. poglavje Dohodnina obrtnikov •>• to io to 4300 

UMIRANJE SREDSTEV NA OBMOČJU OKRAJA ?*^•!?'•• •°•••• • M \Z 
SLOVENJ GRADEC sß1 °°h0<ikx     i" «•' '•• '•• • • 1•) 

M      , od tega: 

«  1953   formirala   naslednja   sredstva (v   tisočih Davek ^ dediščIn in daril   w M i.500 
l-Akumulacija   in   skladi   državnih          dinarjev): Drugi  dohodki     ..   ..,,.  ,., ro ro 1-000 

gospodarskih   podjetij   ,.,,.,,.,,.,               2,865.723 Skupna sredstva   ., t., io et to to 3,057.511 
• Akumulacija in skladi zadružnih 

Podjetij         ,.,,..,.,,.-..,.,                  41.4*3 3. poglavje 
3- Prometni davek                             ,                  62161 RAZDELITEV  SREDSTEV, KI  SE FORMIRAJO NA 
4 n v , •                                            , OBMOČJU OKRAJA 
*• dohodnina   skupaj   •...;.    .    .-, 77.654 

od tega: Sredstva,   ki   se   formirajo   na   območju   okraja 
Dohodnina   kmetov   .  r.    .    .    .    70.000 Slovenj Gradec, se v skladu z zakonom o družbenem 
Dohodnina   zadrug  i., 1#• č.. c. ..\       254 planu LRS'razdelijo takole (v tisočih dinarjev): 
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•. Akumulacija  in  skladi državnih , 
podjetij     .  ,.,,.,, t., t.« 2,865.723 

Od tega za razdelitev:   .  ,., ,.i,., 2.752.596 
Del akumulacije  za  samostojno 
razpolaganje    129ÌJ28 
10% od plač za zdravstveno varstvo 90.621 
Ostanek za razdelitev na zvezne 
sklade     .   ,  2,532.14" 
66.6% prispevek za zvezne sklade 1,686.610 
Ostanek za razdelitev  na repub- 

.  liške  sklade     ,.   ,.    .   ,. ., ,.  ,.. 845.537 
38.7%  prispevek  za socialno  za- 
varovanje  ,. .,.   327.223 
57.5% prispevek za investicijske 
sklade      . 486.184 

Ostanek za razdelitev na republi- 
ške in okrajne sklade   .    .  ,., i.j 32.130 
40% prispevek za republiški pro- 
račun     ,.,.,...,.    .    .    .   ,.i 12.852 
Ostanek za okrajni proračun   t.i 19.278 

2. Dohodnina kmečkih gospodarstev 
za okrajni proračun  .  ,.   . ,., ,. 70.000 
Dohodnina obrtnikov za okrajni 
proračun       ,.   ,. 4500 
Dohodnina   zadrug    za   okrajni 
proračun      .    .    . ".    .    .   ,.   ,. 254 
Dohodnina   drugih   poklicev   za 
okrajni proračun «.i .., t.i to   .   .. 2.600 
Prometni davek . ,., r„ ,., .- t.z 62.161 
23% za republiški proračun ..; r.: 14.297 

Ostanek za okrajni •••••••• -.•> r.i 47.846 
Drugi  dohodki   za okrajni  pro- 
račun         10.500 

Delitev akumulacije zadružnega sektorja 

Akumulacija zadružnega kmetij- 
stva    .   , ,. , ,.,   10.086 
gre v celoti za investicije kme- 
tijskih zadrug. 
Druga   akumulacija   zadružnega 
sektorja .  t.  .., , ,   31.367 
se deli: 
Sklad za samostojno razpolaganje' 
ki ostane za potrebe zadrug.:   ,.,    1.205 
45%    socialno . zavarovanje    rta 
plače i., t., i.  c,,., ,.   .   ...   ,:  .,   14.065 

Ostane za razdelitev    t.. x r.: M   16.112 
Od tega: 
60% za potrebe zadrug -., r.i ro r.-t    9.667 
40% za potrebe ljudskih odborov 6.445 

^Dopolnilna sredstva okraja 
Del  akumulacije  za  samostojno 
razpolaganje podjetij   državnega 
»ektorja     -.   . , 129.828 
Od tega pride na obrt .... 1.647 
na druge panoge in široke UJ •  ._ 128.161 

Od tega se uporabi za potrebe 
delovnih kolektivov ,., i. >., t., t„   66.073 

Ostane za potrebe ljudskih od- 
borov LI LI c>> t«» i.» «j i.i <•> ix t.j 62.108 
Za delitev dela akumulacije za 
samostojno razpolaganje od obrti 
državnega sektorja se pooblašča 
svet za gospodarstvo OLO Slovenj 
Gradec, da jih razdeli sporazum- 
no s podjetji na prispevek OLO 
in za potrebe delovnih kolektivov. 
Zaradi višjih stopenj akumula- 
cije in skladov je presežen zne- 
sek akumulacije in skladov, 
predviden po republiškem druž- 
benem planu, kot absolutna ob- 
veznost okraja, za   . .  r  115.227 
Od   tega   zneska  se   uporabi   za 
potrebe  delovnih   kolektivov .    .,   44.919 
Ostane za  potrebe  ljudskih   od- 
borov    i.   r.. r.. r.i r.i   .i   .;   .    . 69508 

Skupna  sredstva okraja   ...    .   ,.                   293.039 

4. poglavje 

RAZDELITEV OKRAJNIH SREDSTEV 

Sredstva, razpoložljiva na območju okraja Slo- 
venj Gradec, se razdelijo takole (v tisočih dinarjev): 
1. Skupna sredstva ,  415.650 

Od tega: sredstva okraja ,.    . 293.039 
sredstva podjetij  .    . 122.611 

2. Razdelitev   .,  4D.Ü30 
155.95" 

Prosveta   in   kultura    •    .    . .    36.366 
Socialno skrbstvo      .... .    32.813 
Ljudsko  zdravstvo    .    .<  • . 4.656 
Državna  uprava        .    .i  .   . .    46.899 
Rezerva OLO   ...... 5.773 
Proračuni občinskih LO .j t.,,. .    29.450 
Investicije  skupaj    .    .. ro r.   . 259.693 
Investicije iz sredstev okraja -. 137.082 
Investicije iz sredtev podjetij . .   111.739 
Zadružne investicije ,-.» r«i CJ C. .,   10.872 

5. poglavje 

INVESTICIJSKA GRADITEV 

Skupni znesek investicij iz sredstev 
okraja , 
Od tega: za financiranje investicij . 

za formiranje okrajnega 
investicijskega  sklada.    . 

137.082 
103.660 

33.483 

Objtk! S>8 i.iz«e-     Rok 
seKvl.l»53-dOYrii»v» 

Objekti   investicijske    graditve   v 
gospodarstvu in investicije v korist 
družbenega  standarda  bodo v  letu 
1953: 
Zgraditev granitnega kamnoloma pri 
upravi za ceste fj t.j M v.j t.j L.j t.j     6.500 1953 
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Objekt 
Skupni zne-    Rok 
tek v 1.1953 dovršitve 

15.000 1956 

16.000 1953 

2.000 1953 

7.000- 1953 

4.000 1953 

Načrti in trasiranje nove ceste Slo- 
venj Gradec—Ravne in večja po- 
pravila okrajnih  cest    i KI • 

Gimnazija v Ravnah (dograditev) (.i 

Nujna   popravila   dijaškega   doma 
v Ravnah  ,...i.. i.fi»i 

Dograditev upravne stavbe OLO .a.' 

Dograditev ambulante v Ravnah MM 

Občinski LO Crna 
Začetek del pri gradbi vodovoda 

in zgraditev osnovne šole v Ko* 
Prlvni   ,.f.  .£. j. t. ,...!;..-•-.•-•'•3      2-°°° 

Občinski LO Dravograd 
Popravilo državnih zgradb in iz- 

delava urbanističnega načrta i.» 

Občinski  LO   Mežica 
Popravilo hiš splošnega ljudskega 

premoženja, kanalizacija 800 m, 
naprava ceste k novemu naselju, 
naprava zidne ograje okoli šole . ( 

Očinski LO Mislinje 
Začetek zidanja šole v Mislinju in 

St. Vidu nad Valdekom ,....> 
0btinski LO Muta 

Popravilo občinske hiše in uredi- 
tev cestne razsvetljave i.e. • •> 

0b&nski LO Prevalje 
delava urbanističnega načrta, iz- 

delava načrta za šolo, nadzidava 
s*8re občinske stavbe In gradi- 
^ šole v Prevaljah   . . .t...» 

°b&nski LO Radlje 
"reditev vodovoda in zidanje šole 

Pri Sv. Antonu na Pohorju   . . 

Ljudski odbor mestne občine Ravne 
na Koroškem 

Graditev in  ureditev  novega po- 
kopališča In graditev nove parne 
Pekarne -.j 

Mudskl  odbor  mestne  občine  SLo- 
venj Gradec 

«delava načrta za vodovod in ka- 
nalizacijo, graditev vodovoda in 
osnovne šole v Pamečah in Selah 

Občinski LO Podgorje 
Obnovitev prostorov  za obč.  LO 

*n gradnja šole v šmiklavžu   . : .j 

Občinski LO Šmartno 
Naprava   zazidalne   skice   za   vae 

Šmartno     t  

Občinski LO Vuzenica 

Dograditev prizidka k nižji gim- 
naziji  In  zidanje osnovne  šole 
Sv. Primož na Pohorju I.J...L..I..L.J 

4.500 

4.060 

5.000 

1.200 

3.300 

2.000 

7.000 

16.000 

1.400 

300 

6.400 

6. poglar je 

STOPNJE AKUMULACIJE IN SKLADOV 
Stopnja 

Industrija in rudarstvo AS 
Stroka 114 Črna metalurgija 

Železarna, Ravne na Koroškem 655 
Stroka. 115  Metalurgija   barvnih   kovin 

Rudnik svinca In topilnica Mežica 232 
Stroka 117  Kovinska Industrija 

Tovarna poljedelskega orodja, Muta 210 
Tovarna pil, Prevalje 415 
Tovarna kos, Slovenj Gradec 130 

Stroka 122 Lesna    Industrija    in    izkoriščanje 
in 313  gozdov 

LIP Dravograd 175 
LIP Slovenj Gradec 175 
Tovarna meril, Slovenj Gradec 90 
Lesno-predelovalna industrija, 
Pameče 218 

Stroka 123  Industrija celuloze, lesovine in 
papirja , 
Tovarna lesovine in lepenke, 
Prevalje 558 

Stroka 124 Tekstilna industrija 
Tekstilna industrija, Otiški vrh 1800 

Stroka 126  Industrija usnja in obutve 
Tovarna usnja Slovenj Gradec 1.100 

Kmetijstvo 
Kmetijsko gospodarstvo, Radlje 59 
Mestna ekonomija, Slovenj Gradec 55 
Mestna ekonomija In vrtnarija, Ravne 55 
Krajevna ekonomija, Mežica 55 

Gradbeništvo 
Gradiš IMM, gradbišče Ravne 104 
Gradiš IMM, gradbišče Vuzenica 107 
Gradbeno podjetje, Dravograd 100 
Konstruktor Maribor, obrat Radlje 145 

Promet 
Avto prevozništvo Črna 110 
Avto prevozništvo OZZ Dravograd 78 

Trgovina 
Državni sektor 60 
Zadružni sektor 82.5 

Gostinstvo 
Državni In zadružni sektor 55 

Obrt 
Stroka 711  Proizvodna obrt 

Mehanične delavnice 60 
Mizarske delavnice 65 
Sedlarske in tapetniške delavnice     60 
Pekarne ?0 
Mesarije 70 
Slikarske delavnice 60 
Slaščičarne 60 
Mlini 70 
Lončarstvo in pečarstvo 60 
Mlin in oljarna KZ št. Ilj           ^ 92 
Kamnolom in apnenica KZ Dolič 72 
Mizarska delavnica KZ Prevalje 90 
Druga proizvodna obrt 50 

Stroka 712  Storitvena obrt 
Dimnikarsko podjetje Prevalje 100 
Druga storitvena obrt   ' 50 
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Poleg akumulacije in skladov po stopnjah, dolo* 
čenih v tem planu, plačujejo podjetja še prometni da- 
vek pa uredbi o tarifi prometnega davka. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«, uporablja pa se od i. januarja 1953. 
Št. 1/1-53-3862/53 
Slovenj Gradec, dne 7. februarja  1953. 

Predsednik  OLO: 
Ivo škerlovnik L r. 

342. 

Občinski ljudski odbor Beltinci je na S. seji dne 
3. avgusta 1953 sprejel na podlagi 13. in 88. člena za- 
kona o volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih 
odborov (Uradni list LRS. št. 19-91/52) 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

' L 

Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 
št. 1, ki obsega celotno vas Beltinci, ker je prenehal 
mandat Horvatu Ludviku" iz Beltincev št. 44, odbor- 
niku občinskega ljudskega odbora Bel^nci, ki je bil 
izvoljen v tej volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo dne 13. septembra 1953 
ob 7. uri. 

II. 
Ta odlok  se objavi  v  >Uradnem  listu  LRS<  in 

na krajevno običajni način v volilni enoti št. 1. 
Št. pov. 82/53 
Beltinci, dne 3. avgusta 1953. 

Predsednik Obč. LO: 
Franc Kreslin 1. r. 

343. 

Občinski ljudski odbor Bogojina je na IX. redni 
seji dne 9. avgusta 1953 na podlagi 13. in 88. člena 
zakona o volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih 
odborov sprejel tale 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

štev. I, kt obsega celotno vas Bogojina, ker se je od- 
povedal odborništvu Camplin Jožef, odbornik občin- 
skega ljudskega odbora v Bogojini, ki je bil izvoljen 
v iej volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo dne 11. oktobra 1953. 
II 

Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in v 
volilni enoti Štev. I, kot je tam • navadi. 

Št. 75/53 
Bogojina, dne 12. avgusta 1953. 

Predsednik Obč. LO: 
Jnžef Puhan 1. r. 

344. 

Občinski ljudski odbor Brestanica je na 6. seji 
dne 9. avgusta 1953 na podlagi 13. in 86. Slena zakona 
o volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih odborov. 
(Uradni Ust, štev. 19-91/52) sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

L 
Razpisujejo se nadomestne molitve v volilni enoti 

štev. 11, ki obsega naselje Kostajnk (z zaselkom Sa- 
ppia), ker je prenehal mandat Beve Dominiku, odbor- 
niku občinskega ljudskega odbora, ki je bu izvoljen 
v tej volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo dne 27. septembra  1953. 

•. 
Ta  odlok  se objavi  v  >Uradnem listu LRS< in 

nabije na oglasno desko v volilni enoti štev. 11. 
Št. 901/1-53 
Brestanica, dne 9. avgusta 1953. 

Predsednik': 
Albin Zlosel 1. r. 

345. 
Na podlagi 13. in 88. člena zakona O volitvah io 

odpoklicu odbornikov ljudskih odborov (Uradni list 
LRS, št. 19-91/52) ter na podlagi sklepa, sprejetega 
na 6. seji ljudskega odbora mestne občine Gornja 
Radgona z dne 19. julija 1953, Izdajam 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 
št. 19, ki obsega naselja Orevcl in Orehovski vrh, 
ker je prenehal mandat odborniku Haložanu Francu 
tz Orehovcev, ki je bil izvoljen v tej volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo dne 27. septembra 1953. 

II. 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in 

v volilni enoti št. 19. 
Št. T-829/1 
Gornja Radgona, dne 19. julija 1953. 

Predsednik MOLO: 
Janko Strajnšak 1. r. 

POPRAVEK 
V odredbi o spremembi Gradbene delovodske šole 

pri Gradbenem tehnikumu v Ljubljani v Gradben0 

mojstrsko šolo v Ljubljani se 2. točka pravilno glasi'- 
»V gradbeno mojstrsko šolo se lahko vpišejo tisti. 

ki so najmanj tri leta delali kot kvalificirani delavci 
ali kot obrtni   pomočniki  v  katerem  koli   poklicu 
(obrti)  gradbene stroke, razen v poklicu (obrti). ** 
katerega so posebne mojstrske šole.« 

Uredništvo 

Izdaja »Uradni Uit LRS« - Direktor In odgovorni urednik: dr Rastko Močnik - tiska -lskaraa »Toneta Tomaiča« — vid 
v Ljubljani — Naročnina: letno 720 din — Posamezna Številka: 8 din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani 4 din vec, P° 
poiti a din veo — Uredništvo • uprava: LJubljana,  Erjavčeva ulica Ha, postni predat ••• — Telefon uprave •-•» ~ 

Čekovni račun; 601-»T«-157 



cestnina plačana y gotovini • : "! 

URADISL LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto IX V UUBUANl  dne 5 septembra 1953 Številka 29 
VSEBINA! 

Odloki ljudskih odborov: 

**•• Ođlok o plačevanju akontacij dohodnine kmetijskim go- 
spodarstvom za razdobje Januar—september 1953 v oteraju 
Gorica. 

,!'• Odlok o proračunu okraja Krško za 1. 1953. 
">• Odlok o določitvi gospodarskih delavnosti, ki so podobne 

,.   °b"l. na območju okraja Kräko. 
*•• Odlok o spremembi odloka o določitvi visine dnevnic za 

službena potovanja v okraju LJubljana okolica. 
350, 0đlok o načinu sklepanja kreditnih pogodb glede inve- 

stI«J, ki spadajo med Investicije gospodarskega pomena 
okraja Ljutomer za 1. 1953. 

5l* 0^1011 o spremembah In dopolnitvah odloka o določitvi 
visine dnevnic za slufbena potovanja v mejah okraja 
Ljutomer. 

35Î. Odlok o določitvi pavšalnega povračila stroškov za služ- 
bena potovanja oziroma terenska dela na območju okraja 
Ljutomer. 

353. Odlok o gospodarskih delavnostih, ki so podobne obrti, 
na območju mesta Maribor. 

354. Odlok o obveznem vođenju poslovnih knjig v zasebnih 
In zakupnih gostinsku- obratih okraja Radovljica. 

355. Odlok o proračunu okraja Slovenj Gradec za 1. 1953. 
356. Odlok o višini dnevnic za službena potovanja v mejah 

okraja Slovenj Gradec. 
337. Odlok o družbenem planu okraju Šoštanj za 1. 1333. 
338. Odlok o družbenem planu okraja Trbovlje za 1. 1953. 
359. Odlok o kategorizaciji cest III. reda v okraju Trbovlje. 
3S0. Odlok o delitvi sredstev sklada za vzdrževanje hiš In o 

postopku za črpanje in uporabo teh sredstev na območju 
mestne občine Bled 

Odloki ljudskih odborov 
346. 

^ Na podlagi drugega odstavka 15. člena in 15. točke 
• Ç'ena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Urad 

ive . LRS- št. 19/52) Izdaja okrajni ljudski odbor v 
tijjf1. s 4. členom odloka o plačevanju akontacij kmc. 
be» i gospodarstvom za razdobje januar—septem 
'len (Uradni list LRS, št. 23/53) ter v skladu z 3S. 
i|avi?* temeljnega zakona o družbenem prispevku in 
darsi: (Uradnl'list FLRJ, št. 1/52) po predlogu gospo- 
se; *>a sveta OLO Gorica In po sklepu 6. skupne 
l7

Je. ^rajnega zbora in zbora proizvajalcev z dne 
' Ju"ja 1953 naslednji 

° Plač, 
ODLOK 

'*Čevanju akontacij dohodnine kmetijskim gospo 
aarstYom za razdobje januar—september 1953 

1 

ln rv!stni občini s posebnimi pravicami Nova Gorica 
sk ücinskim ljudskim odborom se določijo za kmetij- 
čas S?sP0(?arstva na njihovem območju akontacije za 
w> ?°. *• Januarja do 30. septembra 1953 v odstotkili 
in .i odnine> kl Jim Je bila odmerjena za leto 1932, m sicer takole: 

judski odbor mestne* občine   Nova   Gorica   76% 

, 0bčmski ljudski odbori 
;• Ajdovščina 
'• Branik 
t-Coi  ,. : 
'• Çepovan   . 

h- Crniče 

i ŠS vrh : 

•i. «s 
12 

0•••• 

nad Kanalom 
anal        ... 

Kojsko      .    [ 
13- Kostanjevica 

80% 
88% 
82% 
84% 
82% 
71% 
97% 
63% 
72% 
69% 
91% 
71% 

14. Miren   c« 
15. Renče 
16. Sempas 
17. Šempeter 
18. Vipava    . 
19. Zali hrib 

85% 
84% 
84% 
94% 
76% 
t9% 

• 

Vsako kmetijsko gospodarstvo mora plačati akon- 
tacijo dohodnine v višini, ki se dobi tako, da se od- 
stotek, ki je po 1. točki tega odloka določen za posa- 
mezni občinski ljudski- odbor, uporabi za dohodnino, 
kl je bila predpisana kmetijskemu gospodarstvu za 
eto 1952. 

• 

Zneske" akontacij dohodnine za I. polletje 1953 
morajo plačati kmetijska gospodarstva do 15. julija 
1953, akontacije za III. četrtletje 1933 pa do 15. avgu- 
sta 1953. O odstotkih za plačilo akontacij morajo biti 
davkoplačevalci obveščeni do 20. julija 1953, kakor 
je kje v navadi. 

IV 

Od davčnega zavezanca, ki ne plača predpisane 
akontacije v roku, določenem v 3. točki tega odloka, 
se akontacija prisilno izterja; pri tem se zaračunavajo 
določena stroški. 

V 

Ta odlok začae veljati takoj in se objavi v >Urad- 
nem listu LRS«. 

Št. 4251/1 

Nova Gorica, dne 17. julija 1995. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec L r» 
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M?. 
Okrajni ljudski odbor Krško Izdaja na podlagi 

17. in 64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih 
in 28. člena zakona o proračunu na seji obeh zborov 
dne 12. februarja 1953 

ODLOK 
o proračunu okraja Krško za leto 1953 

1. člen 
Okrajni proračun  za leto  1953 s posebnimi pri- 

logami obsega: 
I. Okrajni proračun 

z dohodki v znesku 146.586.000 din 
in izdatki v znesku 146,586.000 din 

II. predračune  ustanov  s samostojnim  finansiranjem 
z dohodki v znesku 4,087.100 din 
in izdatki v znesku 4,087.100 din 

2. člen 
Zaradi izravnave občinskih proračunov so občine 

udeležene pri okrajnih dohodkih od dohodnine in 
od davka od dediščin in daril, ki se zberejo na njiho- 
vem območju, v naslednjih odstotkih: 

Dohodnina Dohodnina 
I. oblike, III.  oblike, Davek od 
vplačana vplačana dediščin in 

1953 1953 daril 
% % % 

1. Artiče                           15 50 100 
2. Bistrica ob Sotli          9 50 100 
5. Bizeljsko                      12 50 tOO 
4. Bianca 14 50 100 
5. Boštanj 17 50 100 , 
6.- Brestanica                      7                  50 100 
7. Brežice 25 50 100 
8. Bučka 23 - 100 
9. Cerklje 23 50 100 

10. Čatež          . 16 50 100 
11. Dobova 9 50 100 
12. Kostanjevica 16 50 100 
13. Krmelj 16 50   ' 100 
14. Leskovec 13 50 100 
15. Pišece 16 — 100 
16. Podbočje 15 — 100 
17. Podsreda 29 — 100 
18. Raka 12 50 100 
19. Senovo 27 50 100 
20. Sevnica 35 50 100 
21. Studenec 29 — 100 
22. Tržišče 23 50 100 
23. Velika Dolina 24 — 100 
24. Veliki Trn 17 — 100 
25. Videm ••••• 27 50 100 
26. Zabukovje 19 — 100 

3. člen 
Presežki pri vseh vrstah dohodnine in prometnega 

davka, ki bj bili doseženi pri obveznostih iz družbe- 
nega plana, se delijo med letom oziroma konec leta 
s, posebnim odlokom OLO Krško. 

4. člen 
Izdatki za državno upravo se ne morejo povečati 

iz zneskov, ki so odobreni za finansiranje prosvete in 
socialnozdravstvenega varstva ljudstva. 

5. člen 
t Vsakemu prenosu kreditov (virmane) morata pri- 

trditi predsednik okrajnega ljudskega odbora in 
predsednik gospodarskega sveta. 

6. člen 
Za vse predpise organov okrajnega ljudskega od- 

bora Krško, katerih izvrševanje terja nove ali večje 
izdatke, je potrebno soglasje predsednika okrajnega 
ljudskega odbora in predsednika sveta okrajnega 
ljudskega odbora za gospodarstvo. 

7. člen 
Nove nastavitve so mogoče samo, • so v prora- 

čunu zagotovljena finančna sredstva, in v okviru 
sistemizacije. 

8. člen 
Novi uradi in ustanove se smejo med letom usta- 

navljati le, če so v proračunu zagotovljena finančna 
sredstva. Predsednik sveta za gospodarstvo ima pra- 
vico, ustaviti osebne prejemke, ki niso v skladu z za- 
konitimi predpisi. 

9. člen 
Ta odlok velja od dneva, ko ga sprejme okrajna 

skupščina, uporablja pa se od 1. januarja 1953. 
Št 1664 
Krško, dne 12. februarja 1933. 

Za predsednika    OLO: 
Lojze Colarič 1. r. 

348. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) 
v zvezi s 5. členom zakona o obrtništvu (Uradni list 
LRS, št. 20/50) je okrajni ljudski odbor Krško na 5. 
seji obeh zborov dne 3. junija 1953 sprejel naslednji 

ODLOK 
o določitvi gospodarskih delavnosti, ki so podobne 

obrti (proste obrti) 

1. člen 
Dokler ne bodo izdani ustrezni republiški pred- 

pisi po 5. 'členu zakona o obrtništvu, se gospodarske 
delavnosti iz 2. člena, ki so podobne obrti (proste obrti), 
opravljajo po določilih tega odloka. 

2. člen 
Za gospodarske delavnosti, ki so podobne obrti (• 

nadaljnjem besedilu), se po tem odloku štejejo: 
1. kovinske obrti: 

izdelovanje žičnih pletenin, 
nasekovanje pil, 
izdelovanje zvoncev, 
izdelovanje umetnih brusov, 
izdelovanje žebljev, 
izdelovanje drobne  kovinske galanterije 
izdelovanje otroških vozičkov; 

2. stavbne obrti: 
žganje apna, 
pridobivanje kamna, gramoza in mivke, 
izdelovanje zidne in strešne opeke Iz gline, 
izdelovanje mlinskih kamnov, 
izdelovanje strešne opeke in drugih izdelkov i1 

cementa (cementninarstvo) ; 
• kemične obrti: 

izdelovanje  čistilnih  sredstev  za  tla, obleko V 
obutev, 
izdelovanje brusnih papirjev, 
Izdelovanje   kemičnih   papirjev,   trakov,   muD°" 
lovcev, 
izdelovanje predmetov iz papir-mašeja; 
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4; 'predelava lesa: 
izdelovanje metel in ribane, 
izdelovanje bičnlkov, 
izdelovanje ribiških palic, 

. izdelovanje lesenih cokel, 
izdelovanje zabojev, 
izdelovanje lesene posode, 
izdelovanje igrač, 
izdelovanje kovaških mehov, •    • • • 
izdelovanje lesenih okvirov, 
izdelovanje suhe robe in lesne galanterije, 
pletenje stropne trstike; 

*• obrti za prehrano: 
sodavičarstvo, 
mlinarstvo (kmečki in potočni mlini) razen potoč- 
nih mlinov, ki imajo samo i par kamnov in imajo 
vodo samo pozimi), 
predelovanje   in   sušenje   sadja,   zelenjave   in 
eočlvja, 
izdelovanje sadne in sočivne mezge ter sadnih 

•  Pijač, 
izdelovanje kisa, 
žganjekuha, 
izdelovanje mlečnih izdelkov; 

"• Predelovanje tekstilnega blaga: 
izdelovanje kravat, 
slamnikarstvo, 
zraioprejstvo, 
izdelovanje mrežic, 
Šivanje vreč, 
izdelovanje in preoblačenje gumbov, 
izdelovanje umetnih cvetlic in oblačilnih aplikacij, 

•delovanje preprog iz tekstilnih odpadkov In po- 
Povijanje preprog; 

' ^Be stroke: .    - 
'^elovanje papirnatih senčnikov in vrečic, 
"delovanje  okrasnih  predmetov  izunaravnih  in 
letnih cvetlic, 
razainoževanje, kopiranje in prepisovanje, 
Pranje in likanje, 
trenje obutve, 
?aSanje drv, 
ffpalnice (krpanje nogavic, oblek in perila), 
k°njači, 
Postreščki, 
^rovanje prtljage, koles itd., 
"ekorativno vrtnarstvo, 
Prevozništvo s konjsko vprego, 
posebno   prevozništvo  z  motornimi   vozili  (avto- 

"iagovno prevozništvo z motornimi vozili, 
snaženje motornih vozil (avto-servis), 
Polnjenje akumulatorskih baterij, 
mlatilničarsivo, 
rezači, 
masaža in pedikura, 

5.' člen 
Za proste obrti iz 3. člena se uporabljajo določbe 

zakona o obrtništvu LRS. Za te obrti ne veljajo od- 
°••• zakona o obrtništvu o strokovni usposobljenosti. 

i. člen 
,   Za opravljanje proste obrti je potrebno dovolje- 

°• ,Z
A ^6*0, P0V0!JenJe 'z<ia na prošnjo okrajni ljud- 

*k   odbor, kjer je obrat, ob primerni uporabi 59., 97., 
l0*. in 102. člena zakona o obrti. 

Dovoljenje za delo je zavezano ttJcsi po tar. post. 
štev. 18 oziroma po tarifni postavki št. 19, 22. točki 
zakona o taksah. 

5. člen 
Pravica, opravljati prosto obrti, preneha ob po- 

gojih 106., 107. in 108. člena zakona o obrtništvu. 

6V člen 
Kdor brez predpisanega dovoljenja in v nasprotju 

z določbami tega odloka opravlja prosto obrt, se ka- 
znuje za prekršek po-spremenjenem 132. in 153. členu 
zakona o obrtništvu v zakonu o izravnavi posebnih 
predpisov o prekrških v zakonih LRS z določbami 
temeljnega zakona o prekrških (Uradni list LRS, štev. 
40/51). 

7. člen 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Urad- 
nem listu LRS«. 

Št. 6813/2 
Krško, dne 3. junija 1953. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1. r. 

349. 

Okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica je na 
podlagi 7. in 28. člena uredbe o potnih in selitvenih 
stroških (Uradni list FLRJ, št. 59-693/52), 1. Člena ured- 
be o spremembah in dopolnitvah te uredbe (Uradni 
list FLRJ, št. 29-233/53) 2. odstavka 15. člena in, 69. 
člena zakona o okrajnih ljudskih odborih na seji 
okrajnega zbora dne 8. avgu   i 1953 sprejel 

,ODLOK 
o spremembi odloka o določitvi višine dnevnic za 

službena potovanja 

Odlok o določitvi višine dnevnic za službena po- 
tovanja z dne 31. januarja 1953, št. 912/1-53 (Uradni 
list LRS, št. 4-8/53), sprejet na seji okrajnega zbora 
OLO Ljubljana okolica dne 31. januarja 1953, se 
spremeni tako, da se njegovo prečiščeno besedilo 
glasi: 

1. člen 
Za službena potovanja v mejah okraja Ljubljana 

okolica se določijo za uslužbence in delavce organov 
in zavodov okrajnega ljudskega odbora Ljubljana 
okolica,, občinskih ljudskih odborov in ljudskih od- 
borov mestnih občin •••••• Ljubljana okolica ter za 
uslužbence tistih uradov in zavodov, katerih delo je 
omejeno na območju okraja Ljubljana okolica, ne 
glede na to, ali gre za zvezne ali pa za republiške 
urade in zavode, tele dnevnice: 

a) za uslužbence,   ki   so   razvrščeni   od 
IV. plačilnega razreda navzgor, v znesku      720 din 

b) za uslužbence,   ki   so   razvrščeni   od 
IX. do V. plačilnega razreda, in za visoko 
kvalificirane delavce v znesku 630 din 

c) za uslužbence,   ki   so   razvrščeni   od 
X. plačilnega razreda navzdol, in za vse dru- 
ge delavce v znesku 540 din 

2. člen 
Ta odlok velja takoj. 

'   Št. 912/2-53 
V Ljubljani, dne 8. avgusta 1953. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r." 
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350. 

Na podlagi 15. in 108. člena zakona o okrajnih 
ljudsku odborih in 19. člena uredbe o začasnem f i- 
s&nsiranju investicij v letu 1953 (Uradni list FLRJ, 
it 2/53) je izdal okrajni ljudski odbor Ljutomer na 
3. redni seji okrajnega zbora in zbora proizvajalčev 
dne 10. junija 1953 naslednji 

ODLOK 
o načinu sklepanja kreditnih pogodb giede investicij, 
ki  spadajo  med  investicije  gospodarskega   pomena 

OLO Ljutomer za leto 1953 

1. člen 
Po predpisih tega odloka se dovoljujejo iz sklada 

za kreditiranje investicij OLO Ljutomer za leto 1953 
krediti za investicije, ki spadajo med investicije go- 
spodarskega pomena družbenega plana OLO Ljuto- 
mer za leto 1953. Za temeljne investicije družbenega 
plana LRS za leto 1953 v območju ljutomerskega 
okraja se krediti iz tega sklada ne dovoljujejo. 

2. člen 
Sklad za kreditiranje investicij iz 1. člena se for- 

mira iz sredstev, predvidenih z družbenim planom 
OLO za leto 1953, ter iz sredstev izrednih dohodkov, 
ki jih v ta namen določi OLO. 

3. člen 
Kredite iz 1. člena tega odloka dovoljuje komisija 

za dovoljevanje investicijskih kreditov iz okrajnega 
sklada za kreditiranje investicij; ima 5 članov, med 
njimi direktorja podružnice Narodne banke in vsaj 
dva tehnična strokovnjaka. Člane komisije imenuje 
in razreši predsednik OLO Ljutomer. 

4. člen 
Investitorji (gospodarske in družbene organiza- 

cije) predlagajo omenjeni komisiji utemeljene vloge 
za investicijske kredite. 

Za nova podjetja prilože investicijski elaborat, ki 
obsega: 

investicijski program, 
generalni investicijski projekt, 
glavne projekte gradbenih objektov. 
Investicijski program za investicije gospodarskega 

pomena obsega: 
strukturo predvidene proizvodnje z analizo mož- 

nosti plasiranja; 
materialno bilanco predvidene proizvodnje z ana* 

Uzo zagotovitve surovinskih virov; 
splošno razvrstitev objektov s tehnološkim pro- 

cesom, na podlagi splošnih normativov ali analogije 
s podobnimi projekti; 

potrebna osnovna sredstva po strukturi in potreb, 
na obratna sredstva; 

potrebno energijo z analizo zagotovitve energije; 
potrebne kadre z analizo zagotovitve kadrov; 
izbi JO lokacij; 
predračun amortizacije investicijskega objekta; 
ekonomsko obrazložen račun rentabilnosti s pri- 

merjalnimi kazalniki (pokazatelji); 
gradbene skice s približno naprejšnjo izmero in 

predračunom. 
Investicijski program mora biti tehnološko in eko- 

nomsko razčlenjen tako, da se da oceniti tehnološka 
in gradbena zamisel in opravičenost investicij. 

Generalni investicijski projekt obsega vse elemente 
in podatke iz investicijskega programa, tehnično in 

ekonomsko nadrobno obdelanega in specificiranega, 
specifikacijo in predračun opreme in pa idejni projekt 
gradbenih deL 

Glavni projekt gradbenih objektov obsega na- 
črte, nadrobno naprejšnjo izmero in predračun del. 

Za rekonstrukcije, adaptacije in razširitev obsto- 
ječih podjetij prilože investitorji prav tako investicij- 
ski elaborat; ta obsega smiselne že navedene podatke, 
potrebne za presojo družbene in gospodarske uteme- 
ljenosti investicij. 

Za opremo je treba vlogi priložiti ponudbo ali 
predračun o dobavi opreme, rentabilitetni račun, 
amotizacijski načrt, pri uvoženi opremi še podatke.o 
zagotovljenih deviznih sredstvih. 

5. člen 
Komisija za dovoljevanje investicijskih kreditov 

pregleda in presodi družbeno in gospodarsko uteme- 
ljenost investicij ter pravilnost tehnološke in grad- 
bene koncepcije projekta. Za koristne investicije izda 
potrdilo o odobritvi investicijskega elaborata ter o 
višini letne transe za leto 1953, ki se da za ta kredit 
•a razpolago iz razpoložljivih sredstev okrajnega 
sklada za kreditiranje investicij. Prednost imajo pri 
tem investicije, ki so poimensko predvidene v družbe- 
nem planu OLO za leto 1953, od drugih investicij pa 
tiste, ki so po presoji komisije največjega — splošno- 
gospodarskega pomena za okraj. 

Vračilne roke dovoljenih kreditov in obrestne 
mere bo predpisal okrajni ljudski odbor po izdaji po- 
sebnih predpisov Izvršnega sveta Ljudske skupščine 
FLRJ iz 20. člena uredbe o začasnem finansiranju in- 
vesticij. 

6. člen 
Na podlagi potrdila iz 5. člena sklene Narodna 

banka FLRJ z investitorjem kreditno pogodbo. Pred- 
pise o besedilu kreditne pogodbe ter 'črpanju in vra- 
čanju kreditov izda v okviru prednjih določb Narod- 
na banka FLRJ 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu. 

LRS«. 
St. I 3131/2 1953 
Ljutomer, dne 10. junija 1953. 

Predsednik OLO: 
Bogomir Verdev 1. r. 

351. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena in !• 
točke 69. člena zakona o okrajnih ljudskih odbo- 
rih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in v zvezi 
s i. členom uredbe o spremembah in dopolnitvah 
uredbe o potnih in selitvenih stroških (Uradni Us< 
FLRJ, št 29-233/53) je okrajni ljudski odbor na četrt) 
seji okrajnega zbora dne 13. avgusta 1933 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi ^1' 
šine dnevnic za službena potovanja v mejah okraj* 

Ljutomer 
Odlok o določitvi višine dnevnic za službena pot*" 

van ja v mejah okraja Ljutomer, ki je bil sprejet »a 

drugi seji okrajnega zbora okrajnega ljudskega od- 
bora Ljutomer dne 7. aprila 1953 in objavljen v >Ur* . 
nem listu LRS«, št. 12-84/55, se spremeni in dopo»1' 
tako, da se njegovo prečiščeno besedilo glasi: 
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\    i. člen 
Dnevnice za službena potovanja v mejah okraja 

Ljutomer za uslužbence in delavce organov in zavo-1 

dov okrajnega ljudskega odbora, občinskih ljudskih 
odborov in ljudskih odborov mestnih občin ter za 
uslužbence tistih uradov in zavodov, katerih delo je 
omejeno na območje okraja Ljutomer,, ne glede na 
*o, ali gre za zvezne ali republiške urade in zavode, 
znašajo 75% od pripadajoče dnevnice iz 1. člena 
uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o potnih 
In selitvenih stroških (Uradni list FLRJ, št 29-233/53). 

2. člen 
Določbe 1. člena tega odloka se nanašajo tudi na 

aonorarne uslužbence, ki jim je' honorarna zaposlitev 
?kvni in edini poklic. 

3. člen 
.    Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«, uporablja se pa od 22. julija 1953. 

Št I 3131/8-53 
Ljutomer, dne 13. avgusta 1953. 

Predsednik OLO: 
Stefan Joha 1. r.' 

352. 

t xi?^a P°°^a&i drugega odstavka 15. člona in 1. 
oJce 69. člena zakona o okrajnih ljudskih odho- 

*** (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in v zvezi 
z..28- členom UTedbe o potnih in selitvenih stroških 
okra-ni  list  FLRJ,  St.  59-693/52  in   št.  29-233/53)   je 
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za 

nee4*n* *Juc*ski odbor Ljutomer na-četrti seji okraj- 
ga *bora due 13. avgusta 1953 sprejel 

odi ODLOK 
oloÉjfvj pavgainegu povračila stroškov za službena 

*^rovanja oziroma terenska dela na območju okraja 
Ljutomer 

1. člen 
odJpslužbencem in delavcem okrajnega ljudskega 
, j>ora in njegovih zavodov ter uslužbencem in de- 
mestein občinskih ljudskih odborov, ljudskih odborov 
strošt^ občin in njihovih zavodov se določi povračilo 
okr Za P°<orania oziroma terenska dela v mejah 

aJa v obliki mesečnega pavšala. 

2. člen 
pa<j ,Trac^° v obliki mesečnega potnega pavšala pri- 
Po i* *a ta^e vrst-e °Prav"l na *erenu, ,ki, se. stalno 
, nav{Jajo in ki terjajo povprečno na mesec 10 dni 
zunanjega poslovanja. . , 

3. člen ' ' '    : 

. "ovračilo   v   obliki   mesečnega   potnega  pavšala 
Pnpada ob pogojih iz 1. in 2. člena tega odloka za 
Povijanje naslednjih služb na terenu: 

a) za administrativno inšpekcijo; 
b) za trgovinsko  inšpekcijo; . .      ,     • > 

: °) •• cestno nadzorstveno službo; .     , ,     , ., , • 
č) •• službo v  zvezi  z urejevanjem' zemljišč na 

d) za uradna   opravila   s   področja   kmetijstva, 
gozdarstva in  veterine; ( ' 

e) za inšpekcijo dohodkov, od prebivalstva;.    "  , 

f) za inšpekcijo dohodkov iz gospodarstva in 
gospodarsko finančno revizijo; 

g) za geodetsko službo; 
•   h) -za inšpekcijo šol in predšolskih zavodov; , 

i) za inšpekcijo dela; 
j) za službo izterjave davkov; 
k) za sanitarno inšpekcijo; 
1) za zdravstveno službo; 

m) za službo predvojaške vzgoje; 
n) za Šofersko službo. 

4. člen 
Pavšalno meseïno povračilo stroškov za službena 

potovanja oziroma za terenska dela po tem odloku ne 
sme presegati zneska 75% od dnevnic za službena po- 
tovanja v mejah okraja, ki bi jih sicer uslužbenec 
ali delavec dobil glede na čas, ki ga je prebil na 
službenem potovanju oziroma na terenskem delu. 

Pavšalno mesečno povračilo stroškov se plačuje 
za nazaj. 

5. člen 
Odločbe o priznanju mesečnega potnega pavšal- 

nega povračila stroškov uslužbencem in delavcem po 
tem odloku izda predsednik pristojnega ljudskega 
Odbora oziroma upravnik  zavoda. 

6. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS«, uporablja pa se od 1. avgusta 1953. 

Št I 3131/7-53 
Ljutomer, dne 13. avgusta t953. 

Predsednik OLO: 
Štefan Joha 1. r. 

353. 

Na podlagi 23. in 118. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, štev. 
19-90/52) je izdal mestni ljudski odbor Maribor na 6. 
skupni seji mestnega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 16. aprila 1953 

ODLOK 
o gospodarskih delavnostih, ki so podobne obrti 

(proste obrti) 

1. člen 
Dokler ne bodo izdani ustrezni predpisi po 5. čle- 

nu zakona o obrtništvu (Uradni Ust LRS, številka 
20-102/50) o gospodarskih delavnostih, ki so podobne 
obrtom, se štejejo naslednje gospodarske delavnosti 
za podobne obrtom (proste obrti): 

1. izdelovanje žičnih pletenin; 
2. rafinerija kovin; 
3. izdelovanje čistilnih  sredstev  za  tla,   obutev 

in obleko; 
4. izdelovanje mila in pralnih sredstev; 
5. izdelovanje črnila  in  tušev; 
6. izdelovanje kozmetičnih   preparatov; 
7. izdelovanje brusnih  papirjev; 
8. izdelovanje kemičnih papirjev, trakov in mu- 

holovcev; 
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9. Izdelovanje pomožnih   sredstev   za   obdelavo 
kože in tekstili j ter za tehnično uporabo; 

10. izdelovanje predmetov iz papirmašeja; 
11. proizvodnja kolomasti, tehničnega olja in teh- 

nične masti; 
12. izdelovanje metel in ribarlc; 
13. Izdelovanje bičevnikov; 
14. izdelovanje zabojev; 
15. izdelovanje igrač; 
16. izdelovanje kovaških mehov; 
17. izdelovanje lesenih  okvirov; 
18. izdelovanje suhe robe in lesne galanterije; 
19. žage-venecijanke; 
20. pletenje stropne trstike; 
21. sodavlčaTstvo; 
22. izdelovanje testenin, keksov ali oblatov; 
23. predelovanje in  sušenje sadja, zelenjave in 

eoČivja; 
24. izdelovanje sadne in sočivne mezge ter sad- 

nih pijač; 
23. izdelovanje gorčice; 
26 Izdelovanje kisa; 
27. žganjekuha; 
28. izdelovanje pecilnih praškov; 
29. izdelovanje živilskih krmil; 
30. oljarne; 
31. izdelovanje usnjene   galanterije   iz   usnjenih 

odpadkov; 
32. izdelovanje kravat; 
33. izdelovanje potnic; 
34. pre tiskan j e tkanin; 
33. izdelovanje mrežic; 
36. šivanje vreč; 
37. izdelovanje    umetnih    cvetlic    in    oblačilnih 

aplikacij; 
38. izdelovanje in preoblačenje gumbov; 
39. izdelovanje črtežev za ročna dela; 
40. Izdelovanje preprog iz tekstilnih odpadkov in 

popravljanje preprog; 
41. čipkarstvo in vezenje; 

42. izdelovanje tekstilne galanterije iz tekstilnih 
odpadkov; 

43. izdelovanje papirnatih senčnikov in vrečic; 
.  44. razmnoževanje, kopiranje in prepisovanje; 

45. pranje in likanje; 
46. snaženje oken in izložb; 
47. čiščenje obutve; 
48. žaganje drv; 
49. postreščkl; 
50. varovanje prtljage, koles itd.; 
51. izdelovanje ribtökega ••&••; 
52. izdelovanje sponk in tuljcev; 

53. osebna   prevozništva   g  konjsko   vprego   (iz- 
roSčki) ; 

54. blagovna prevozništva s konjeko vprego; 
55. osebna prevozništva z motornimi vozili (avto- 

taksiji); 
56. blagovna prevozništva z motornimi vozili; 

57. avto-servisi (snaženje motornih vozil, dopol- 
njevanje akumulatorjev, mazanje motornih vozil ter 
izmenjava olja); 

58. mlatilničarstvo. 

2. člen 

Po 5. členu zakona o obrtništvu veljajo in se 
uporabljajo za gospodarske delavnosti, naštete v 
i. členu tega odloka, določbe zakona o obrtništvu, ra- 
zen določb o strokovni usposobljenosti. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Uradnem 

listu LRS<. 
Št. 3858/3-53 
Maribor, dne 16  aprila 1953. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledlnek I. r. 

354. 

Na podlagi prvega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) 
sta okrajni zbor in zbor proizvajalcev okrajnega 
ljudskega odbora Radovljica vsak na svoji seji dne 
24. julija 1953 sprejela 

ODLOK 
o obrežnem vodenja poslovnih knjig v zasebnih 

in zaknpnih gostinskih obratih 

1. člen 
Vsi zasebni in zakupni gostinski obrati v okraju 

Radovljica morajo obvezno voditi poslovne knjige, 
kakor določa ta odlok. 

2. člen 
Posebne poslovne knjige, ki jih morajo voditi 

zasebni in zakupni gostinski obrati, so: knjiga nabav- 
ljenega materiala in drugih stroškov ter knjiga dnev- 
nega prometa. 

3. člen 
Knjiga nabavljenega materiala In drugih stro- 

škov mora zajeti vso nabavo alkoholnih in brezalko- 
holnih pijač, živil ter drugega materiala in vse druge 
stroške (plače uslužbencev, prispevek za socialno 
zavarovanje, režijske stroške, prevozne stroške itd-)' 

4. Člen 
Vsak račun nabavljenega materiala in vsak drug 

stroškovni račun mora biti vknjižen kronološko p°° 
tekočo številko v knjigo nabavljenega materiala '" 
drugih stroškov. Vsi vknjiženi računi se morajo hrf- 
niti za tri leta nazaj. 

5. člen 
V knjigo dnevnega prometa se dnevno knjižiJ0 

iztržki vsakega dne posebej. 

6. člen 
Obe navedeni knjigi morata biti vodeni tako, °f 

so iz njih vsak čae razvidne zaJoge in poslovni nsp6*1 

gostinskega obrata. 
7. člen 

Ob sklepu poslovnega leta se na podlagi ^•••£ 
nabavljenega materiala in drugih stroškov in knJJe^ 
dnevnega prometa sestavi letna bilanca. 
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8. člen 
Načelnik oddelka za gospodarstvo okrajnega 

ljudskega odbora Radovljica oziroma načelnik od- 
delka za gospodarstvo ljudskega odbora mestne ob- 
čine Jesenice in ljudskega odbora meslne občine Bled 
za svoje območje lahko izdajo podrobna navodila za 
vodstvo poslovnih knjig po tem odloku in predpišejo 
°brazce obveznih poslovnih knjig. 

9. člen 

Načelnik oddelka za gospodarstvo okrajnega 
ljudskega odbora Radovljica oziroma načelnika od- 
delkov za gospodarstvo ljudskega odbora mestne ob- 
~ne Bled in ljudskega odbora mestne občine Jese- 
ne lahko na predlog pristojnega šefa uprave za 
dohodke oprostijo posamezni zasebni oziroma zakupni 
gostinski obrat, ki imn letno manj kot 500.000 dinar- 
Je' prometa, dolžnosti obveznega vodenja poslovnih 
fcujig. 

10. člen 

Z denarno kaznijo do 3.000 din se kaznuje za 
Prekršek   lastnik  oziroma  odgovorni  poslovodja  za- 
sebnega ali zakupnega gostinskega obrata, ki ne vodi 
Podpisanih poslovnih knjig v skladu s tem odlokom 
«roma ne hrani računov po 4. členu tega odloka. 

11. člen 

Nadzorstvo uad izvajanjem tega odloka ima upra- 
j.. *a dohodke okrajnega ljudskega odbora Radov- 
m^a oziroma uprava za dohodke ljudskega odbora 
oViX-•• °bčine Bled oziroma ljudskega odbora mestne 

DCln« Jesenice. 
12. člen 

••^. ^ °dlok prične veljati z dnevom objave v >Urad- 
em listu LRS<. 

št JEJ^123/M953, ZG 
nadovljica, dne 28. julija 1953. 

Podpredsednik OLO: 
Danilo Bračič 1. r. ' 

N* 
355. 

3 i w Palagi prvega odstavka 17. člena v zvezi s 
• weko 64. «lena zakona o okrajnih ljudskih odborih 

j? l2dal okrajni ljudski odbor Slovenj Gradec na 
, uPai seji okrajnega zbora in  zbora proizvajalcev 

u»ö 7. februarja. 1953 

ODLOK 
0 Proračunu okraja Slovenj Gradec za leto 1953 

1. člen 
Okrajni  proračun  za leto  1953 s posebnimi pri- 

čami obsega: 

I. Okrajni proračun 
z dohodki v znesku   .    .   .    o   .. 126,307.000 din 
z izdatki v znesku .    .   t.   v  r.- r.   126,307.000 din 

l- Predračun   ustanov s  samostojnim  finaneiranjem 
* dohodki v znesku   .    ,     j   .•    ,. 214,648.000 din 
« izdatki  v znesku 214,648.000 din 
ter s presežkom dohodkov   .i  .   •.      1,118.000 din 
in presežkom izdatkov UJ .,j i,  K        740.000 din 

2. člen 

Primanjkljaji v predračunih ustanov s samostoj- 
nim finansiranjem, ki jih je skupaj 740.000 din, se 
krijejo z dotacijami iz okrajnega proračuna. Presežki 
dohodkov v znesku 1,118.000 din pa gredo v proračun. 

3. člen 

Odsek za proračun tajništva okrajnega ljudskega 
odbora je pooblaščen, da sme pregledati osebne in 
materialne izdatke v predračunih organov okrajnega 
ljudskega odbora in ustanov. 

4. člen 

Osnutke pravnih predpisov okrajnega ljudskega 
odbora, katerih izvrševanje terja nove ali večje iz- 
datke, je treba predložiti v potrditev svetu okrajnega 
ljudskega odbora za gospodarstvo. 

5. člen 

Nastavljanje novih uslužbencev v okrajni upravi 
in ustanovah je dovoljeno samo v mejah potrjene 
sistemizacije, če so v ta namen zagotovljena v pro- 
računu potrebna sredstva. 

6. člen 

Svet okrajnega ljudskega odbora za gospodarstvo 
lahko ustavi izplačevanje osebnih izdatkov, ki niso v 
skladu z zakonitimi predpisi. Če se pristojni odredbo- 
dajalec ne strinja z ustavitvijo, odloči o tem račun- 
ska komisija okrajnega ljudskega odbora. 

7. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS<, uporablja pa se od 1. januarja 1953. 

Št. 1/1-3861/1-53 
Slovenj Gradec, dne 7. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Ivo Skerlovnik L r. 

396. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih in v zvezi s 1. členom 
uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o pot- 
nih in selitvenih stroških (Uradni list FLRJ, številka 
29-233/53) je sprejel okrajni ljudski odbor Slovenj 
Gradec na skupni seji obeh zborov dnè 8. avgusta 1953 

ODLOK 
o višini dnevnic za službena potovanja v mejah 

okraja Slovenj Gradec 

1. člen 

Za službena potovanja v mejah okraja je 
dnevnica:' 

1. za uslužbence od IV. plačilnega razre- 
na navzgor 600 din 

2. za uslužbence od IX. do V. plačilnega 
razreda in visoko kvalificirane delavce 525 din 

•'   3. za druge uslužbence in delavce 450 din 
t 

2. člen 

Ta odlok velja za službena potovanja uslužbencev 
tistih uradov in zavodov, katerih delavnost je ome- 
jena na območje okraja Slovenj Gradec, ne glede na 
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to, ali gre za zvezne ali republiške ustanove ali usta- 
nove republiškega odbora. 

3. člen 
Ta odlok velja takoj. Z veljavnostjo tega odloka 

preneha veljati odlok o višini dnevnic za službena 
potovanja v mejah okraja Slovenj Gradec z dne 16. 

maja 1953, St. 1/1-3664/1-53 (Uradni Ûst LRS, Številka 
21-227/53). 

St 1/1-3864/2-53 
Slovenj Gradec, dne 8. avgusta 1953. 

Podpredsednik OLO: 
Jožko Slavic 1. r. 

35?. 

Na podlagi 16. člena in 2. točke 64. člena v zvezi s 96. in 108. 'členom zakona o okrajnih ljudskih od- 
borih ter v skladu z zakonom o družbenem planu Ljudske republike Slovenije za leto 1953 izdaja 
okrajni ljudski odbor Šoštanj po sklepu II. seje okrajnega zbora in zbora proizvajalcev z dne 6. fe- 
bruarja 1953 

ODLOK 
o družbenem planu okraja Šoštanj za leto 1953 

1. člen 
Potrjuje se družbeni plan okraja Šoštanj za leto 1953, ki se glasi: 

I. del 
Družbeni bruto produkt, narodni dohodek in njegova temeljna razdelitev. 
Družbeni bruto produkt tn  narodni  dohodek  po gospodarskih panogah. 
Skupni družbeni bruto  produkt,  ki  bo dosežen v   letu   1953  po družbenem  planu,  znaša (v  tisočih) 

3,668505 din. 
Od skupnega družbenega bruto produkta  bo  dosežen  v posameznih gospodarskih panogah  družbeni 

bruto produkt v naslednjih  zneskih  In  s tole strukturo: 

Gospodarska  panoga 
Družbeni 

bruto 
produkt 

Amortizacija Narodni 
dohodek 

Skupno gospodarstvo okraja     r.   ,.    .   -.- r.   -.   -., ,.        3,668-805 343.241                         3,328.929 
Industrija in rudarstvo   ,.    .                          ....        2,459.748 232525                         2,221.286 
Kmetijstvo            569.181 17.010                          552.171 
Gozdarstvo    , , ,           87.980 13.303                             74.677 
Gradbeništvo        :         267.830 30.640                          237.790 
Promet      <•:             90.218 38.653                            51.567 
Trgovina   ,.s '- ;.;             43.726 1.050                            42.676 
Turizem in gostinstvo             33.621 2.210                            31.391 
Obrt                       116.508 7.550                          109.958 

Skupni narodni dohodek, ki bo dosežen v posameznih panogah, znaša (v tisočih) 3,328.929 din. 

Od tega skupnega narodnega dohodka bo dosežen   v   posameznih gospodarskih   panogah   narodni 
dohodek v tehle zneskih in strukturi: 

 Struktura  

r^«.~^„,.eir., ~ „~                                      Narodni Akumulacija       Stopnja Gospodarska panoga                                      dohodek                      p^^. insUJ     akum£lacije 
sklad z dpp.         in skladov 

Skupno gospodarstvo okraja 3,328.929 1,115.302 2,210.262 198 
Industrija in rudarstvo 2,221.286 401.651 1,825.272 422 
Kmetijstvo 552.171 442.507 109.664 23 

Gozdarstvo 74.677 55.407 39.270 110 
Gradbeništvo 230.190 116.270 120.920 104 
Promet 51.567 20.626 30.939 152 
Trgovina 42.670 25.703 16.973 66 
Turizem in gostinstvo 31.391 10.710 20.711 62 
Obrt 109.958 62.430 46.523 58 
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Letnik X Priloga k 29. kosu z dne 5. septembra 1953 Štev 29 

OPOZORILO! 
Naročnike, ki so placali v začetku leta letno naročnino 

540 dinarjev, opozarjamo, da smo med letom naročnino 
povišali na 720 dinarjev. Nadaljnje pošiljanje lista bomo 
s koncem septembra ustavili vsem tistim, ki do takrat ne 
bodó imeli plačane nove, povišane celoletne naročnine 720 
dinarjev. 

Doplačilo znaša 180 dinarjev. 

Tej   številki   smo   priložili   položnice. 

ïzsla je knjiga dr. Alojzija Finžgarja: 

DEDNO   PRAVO 

°bseg 116 strani. Cena 310 din 

Razglasi in objave vpisanih v novo osnovani zemljiški 
knjigi ali na njihovih delih zastav- 
ne, služnostne ali druge pravice, 
Enkladne za knjižni vpis, kolikor 
i bilo te-pravice treba vpisati kot 

stara bremena, pa še niso vpisana 
ali niso vpisana tako, kakor je 
treba. 

V priglasitvah pod b) je treba na- 
tančno navesti pravice 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. 

vn?,K,n#,žnš&a~ vpisa"glede" zemljišč,      Priglasitvam pod a) in b) je tre- 
^satuh v tei 7.fimlH5ki kniisri. ba priložiti izvirnik in prepis hsti- 

PRVI OKLIC 

bes l 

ljiäljg yljen Ie osnutek nove zem- 
sodnpJ^jige" za k. o. Senožeče v 

01 okraju Sežana in se določi 
k ,     15-   s e p t e m be r   1953 
Postna' 0<* katerega dalje je treba 
zemlji    s <em osnutkom kakor z 

gVlšk0 knjigo, 
z vni 

Uavedenega dne dalje je samo 
knii„. m v novo osnovani zemljiški 
..uJ}gi ttir>•x„ J x: ..x:_i „ti:;_ 

zaradi agrarne reforme, zaplembe 
in podobno), ker bodo te pravice 
itak uradoma priglašene. 

Kdor zamudi zgoraj dani rok 15. 
novembra 1953, izgubi pravice uve- 
ljavljati priglasitvi zavezane zahtev- 
ke napram tretjim osebam, ki si 
pridobijo knjižne pravice v dobri 
veri na podlagi vpisov, obstoječih 
v novo osnovani zemljiški knjigi, 
kolikor ti vpisi niso izpodbijani, 

III 

Zoper vpise obremenilnih pravic 
(zastavne, služnostne itd. pravice), ki 
bodo v novo osnovani zemljiški 
knjigi obstojali na dan 15. septem- 
bra 1953, naj •si tisti, ki mislijo, da 
so z obstojem kakšnega teh vpisov 
ali z njegovim vrstnim redom oško- 
dovani -v svojih pravicah, 

vložijo   ugovore   do   všte- 
tega    15.    novembra   1953, 

ker zadobijo sicer ti vpisi učinek 
zemljiškoknjižnih vpisov. 

Novo osnovana zemljiška knjiga 
je vsakomur na razpolago za vpo- 
gled med rednimi uradnimi urami 
pri okrajnem sodišču v Sežani. Mo- 
rebitne priglasitve in ugovori po 
pričujočem oklicu se lahko vlagajo 
pismeno ali ustno na zapisnik pri 
okrajnem sodišču v Sežani. 

Proti zamudi rokov za priglasitve 
in. ugovore  ni  dopustna postavitev 
v prejšnji stan in se ti roki ne sme- 
jo podaljšati za posamezne 'stranke. 

Državni   sekretariat 
za  pravosodno   upravo  LRS, 

dne 21. avgusta 1953. 

šfniF' .H?°S°če doseči učinke zemlji- 
k0knri*nega  vpisa  glede  zem,i:sx 

v tej zemljiški knjigi 

II 
193* encm se z dnem 15. septembra 
nie UVaia postopek za popravi ja- 
Ij-fi navedene novo osnovane zem- 
Prii?ie HnJ'ge. Zato se pozivajo, naj 

'eiasljo svoje zahteve najkasneje 
j 
00   vštetega    15.   novembra 

1953 
. «0  vsi tisti, ki "zahtevajo na pod- 
s<£*  p?avice,   pridobljene  pred  15. 
rptembrom • ^a *" se sPreme* •• vpisi, ki jih obsega novo osno- 

vna zemljiška knjiga in ki se tiče- 
jo lastninskih ali posestnih razme- 
,4i pa najsi se izvede ta spremem- 
°a z odpisom, pripisom ali s preno- 
som ali s popravo označbe zemljišč, 
alJ s sestavo zemljiškoknjižnih teles, 
«U kakor koli drugače; 
.o) vsi tisti, ki so pridobili še pred 
"• septembrom 1953 na zemljiščih, 

 pril<  - ,  ,.„ 
ne iz katere izhaja dotična pravica 
oziroma dejstvo, in sicer v prime- 
rih, kjer so pravice ali dejstva na- 
stala po 6. IV. 1941, brezpogojno, v 
primerih, kjer so nastala pred tem 
dnem, pa kolikor ima tako listino 
stranka ali njen zastopnik. 

Priglasftvene dolžnosti v ničemer 
ne izpreminja to. da je; pravica, ki 
jo je treba priglasiti, morda razvid- 
na iz kakšne listine, ki je že pri so- 
dišču, ali iz kakšnega sodnega skle- 
pa itd. Pač pa so od pnglasitvene 
dolžnosti izvzete. 

1. pravice in dejstva, za katere so 
ali bodo do vštetega 14. septembra 
1953 upravičenci položili listine za- 
radi pridobitve stvarnih pravic na 
nepremičninah, ki niso vpisane v 
zemljiški knjigi; . 

2. pravice, ki -se ne opirajo na po- 
godbe  (n.  pr,  pravice, pridobljene 

Zap. št. IV-3820/1-53 7452 
Z odločbo državnega sekretariata 

za notranjo zadeve LRS, številka 
1V-3S20/1-53 z dne 5.,avgusta 1953 je 
bila na podlagi 21. člena zakona o 
osebnih imenih dovoljena spremem- 
ba rojstnega imena mladoletne Bre- 
gar Stalinke, roj. 3. februarja 1946 
v Hercegovščaku, Gornja Radgona, 
v ime >Staša — Jožica«. 

Državni sekretariat za notranje 
zadeve LRS 

Zap. št. IV-3750/3-53 Li/Ja 7719 
Z odločbo državnega sekretariata 

za notranje zadeve LRS, številka 
IV-2031/2-53 z dne 18. avgusta 1953 
je bila na podlagi 21. člena zakona 
o osebnih imenih dovoljena spre- 
memba priimka Telatku Rudolfu, 
roj. 16. IV. 1917 in mladoletnim 
otrokom Bogomirju, •••. 8. XI. 1942, 
Marjetki, roj. 2. VII. 1945 in Tatjani, 
roj. 26. III. 1947. vsem rojenim v, 
Ljubljani, v priimek »Jagodic«. 

Državni sekretariat za notranje 
.    . , .zadeve LRS .    . 
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Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Tajništva   oKraJnlb   oziroma   mestato 
ljudskih   odborov   razglašajo! 

Vpisi 
1595. 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Ko- 
kra«, Primskovo it. 13 ali skrajšano 
Gostilno »Kokra« Primskovo. 

Poslovni predmet: Opravljanje 
vseh vrst gostinskih storitev in 
uslug. 

Ustanovitelj in gospodarska upra- 
va podjetja: LO mestne občine 
Kranj, odločba it. 3031/53 z dne 10. 
••. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Kunei Jože, upravnik, samostoj- 

no, v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja, in Saje Anica, ra- 
čunovodja, ki sopodpisuje hstine fi- 
nančnega značaja po 47. členu 
szdgp. 

Št. 5760/2-53 4692 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Pri 
Peterčku«, Kranj (Titov trg št. 2) 
ali skrajšano Gostilna »Pri Peter- 
čku«, Kranj. 

Poslovni predmet: Vse vrste go- 
stinskih storitev in uslug. 

Ustanovitev in gospodarska upra- 
va podjetja: LO MO Kranj, odločba 
ït. 3031/53 z dne 10. VII. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
RihtaršrS Karel, upravnik, samo- 

stojno, v obsegu zakonitih pooblastil 
in pravil podjetja; Drab Marija, 
knjigovodja, ki sopodpisuje listine 
finančnega značaja po 47. členu 
szdgp. 

Št. 5827/2-53 4690 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Sta- 
ri Mayer«, Kranj (Titov trg št. 15) 
ali skrajšano Gostilna >Stari Ma- 
yer«, Kranj. 

Ustanovitelj in gospodarska upra- 
va podjetja, LO MO Kranj, odločba 
št 3051/53 dne 10. VII. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Koncilija Pavel, upravnik, samo- 

stojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja; Stanovnik 
Kati, ki sopodpisuje listine finanč- 
nega značaja po 47. členu szdgp. 

Št. 5775/2-53 4691 
OLO Kranj, 31. julija 1953. 

1396. 
Besedilo: Gostinsko, podjetje »Ho- 

tel Evropa«, Kranj (Poštna ulica 3). 
Poslovni predmet: Opravljanje 

vseh vrst gostinskih storitev jn 
uslug. 

Ustanovitelj in gospodarska upra- 
va podjetja: LO MO Kranj, odločba 
št 3031/53 dne 10. VII, 1953. 

Za podietje podpisujeta: • 
Gabrič Ivan, direktor, samostojno, 

y   obsegu   zakonitih   oooblastil   in 

pravil podjetja, in Rems Mara, glav- 
ni računovodja, ki sopodpisuje listi- 
ne finančnega značaja po 47. členu 
szdgp. 

OLO Kranj, 4. avgusta 1953. 
Št. 5658/2-53 468• 

1397. 
Besedilo: Krajevno obrtno podjet- 

je »Remont«, Črnuče. 
Poslovni predmet: Opravljanje 

visokih in mzkh gradenj ter vsa v 
zidarsko in tesarsko stroko spadajo- 
ča dela. 

Ustanovitelj In gospodarski vodi- 
telj: Obč. LO Črnuče, odločba št. 
1147 dne 10. Vil. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Kopušar Maks. upravnih, samo- 

stojno in- Medven Matilda, računo- 
vodja, ki sopodpisuje spise finanč- 
nega pomena, 
OLO Ljubljana okol., 6. avgusta 1953. 

Št. II-2-24/304-1953 4728 
1398. 

Besedilo: Tiskovno založniško 
podjetje »Naš tisk«. Murska Sobo- 
ta, Kocljeva 7. 

Poslovni predmet: Izdajanje te- 
denskega časopisa »Obmurski ted- 
nik«, prodaja leposlovnih knjig in 
publikacij, šolskih knjig, muzikalij, 
tiskovin, vseh šolskih in pisarniških 
potrebščin, kolportaža časopisov, ti- 
skanje časopisov, knjig, brošur, pla- 
katov, tiskovin in vse ostale tiskar- 
ske storitve; vezava knjig, albumov 
in vsa druga knjigoveška dela. 

Ustanovitelj in gospodarski organ 
podjetja: OO SZDL Slovenije za 
okraj M. Sobota, odločba št. 51/VII- 
53 z dne 20. VIL 1953. 

Obrati in  podružnice: 
1. »Obmurski tednik«, časopis in 

glasilo, OO SZDL. Murska Sobota, 
Trg zmage 3/II. 

2. Knjigarna in papirnica »Naš 
tisk«. Murska Sobota, Titova 6. 

3. Knjigarna in papirnica »Naš 
tisk«, Lendava, Partizanska cesta. 

4. Tiskarna in knjigoveznica, 
Murska Sobota, Kocljeva 7. 

Podjetje zastopata in zanj podpi- 
sujeta: 

Vild   Jože,   ravnatelj,   listine   fi; 
tiančnega  pomena  sopodpisuje  Sili 
Boža. računovodja. 
OLO Mur. Sobota, 25. julija 1953. 

Št. II-6426/1-53 4590 
1399. 

Besedilo: Strojno ključavničarstvo 
in kleparstvo, Beltinci. 

JUetanovttelj in gospodarski uprav- 
ni organ podjetja: Obč. LO Beltinci, 
odločba z dne 3. VII. 1953, številka 
718/1-53. 

Poslovni predmet: Izvrševanje 
vseh strojno ključavničarskih in 
kleparskih del. 

Podjetje zastopajo in zanj podpi- 
sujejo: 

Zadravec Ivan, upravnik, Brumeti 
Ivan in Zver Franc. 
OLO M. Sobota, dne 3. avgusta 1933. 

Št. II-6189/2-53 4664 

Spremembe 
1400. 

Besedilo: Restavracija »Beli vol«, 
Celje.     . 

Izbriše se Drofenik Sonja, ravna- 
telj, in vpiše 

Rlgler Justi, v. d. ravnatelja, ki 
podpisuje samostojno v okviru za- 
konitih «določil in pravil podjetja. 

MLÓ Celje, 24. julija 1953. 
St. II-5728/1-53 4587 

1401. 
Besedilo: Celjska opekarna, Ce- 

lje. 
Izbriše se Cornee Alojz, v. d. rav- 

natelja, in  vpiše 
Kuhar Albin, ravnateljski podpi- 

suje samostojno, v okviru zakonitih 
določil in pravil podjetja. 

MLO Celje, 7. avgusta 1953. 
Št. IÌ-5992/1-53 4677 

1402. 
Besedilo:   »Manufaktura«,  Celje. 
Izbriše se Lamut Zvonko, ravna- 

telj, in vpiše 
Fazarinc Ivan, ravnatelj, ki pod- 

pisuje samostojno v okviru zakon- 
skih določil in pravil podjetja. 

MLO Celje, 11. avgusta 1953. 
Št. II-6109/1-53 4712 

1403. 
Besedilo: Restavracija Union, Ce- 

lje.      . 
Besedilo odslej: Restavracija in 

hotel »Pošta«, Celje. 
Izbrišeta se Kral-' Silvo, ravnatelj» 

in Hojnik Cecilija, računovodja, in 
vpišeta 

Vučer Anica, ravnatelj, in Ogri- 
zek Majda, računovodja. 

MLO Celje, 15. avgusta 1953. 
Št. II-6366/1-53 4731 

1404. 
Besedilo: Mizarska delavnica KLO 

Polzela. 
Besedilo odslej: Mizarska delav- 

nica Obč   LO Polzela. , 
Poslovni predmet odslej: Vsa de- 

la te stroke. 
Izbrišeta se čmak Leopold in špa* 

capan Leopold in  vpišejo: 
Gaberšek Stanko, poslovodja, S'e- 

lan Marjana, uslužbenka Šušte* 
Avgust, uslužbenec, ki podpisujeJf 
po zakonitih pooblastilih in pravilib 
podjetja. 

OLO Celje okol, 14. julija 1953.    • 
št. IM/342-1953 ,4"8 

1405. In 
Besedilo: Zdraviliško gostlnsk0 

podjetje, Rogaška Slatina. . 
Izbrišeta se Kovač Tvan in Libni* 

Alojz, in vpišeta: 
Zvar Ernest, v *.d. direktorja, t*r 

Metelko Lojze, sekretar, ki podpi 
sujeta po zakonitih pooblastilih- 
OLO Celje okol., 13. avgusta S%h 

Št. II-1/420-1953 *7V 

1406. 
Besedilo: »Tuteks« Žalec. .«e 
Izbriše se Kovač Ernest in *?K, 
Rozman Jože, v. d. direktorja'.*^ 

podpisuje po zakonitih  poobla*"' 
in pravilih podjetja. '-H 

St. IM/411-1953 *• 
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Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 
Arja vas, Petrovce, 

juriše se Veldin Jože in vpiše 
Kos   Vladimir,    računovodja,    ki 

Podpisuje po zakonitih pooblastilih 
Hi pravilih podjetja. 
n Št. II-1/338-1953 4764 
UUJ Celje okol., 19. avgusta 1953. 
140?. 

Besedilo: Krajevno gospodarsko 
PtieUe »Cokla«, Blejska Dobrava. 
. Izbriše se Kerin Anka, računovod- 
ja in vpiše 
••• Milica, računovodja, ki pod- 

P^uje s pooblastili po 47. členu 
szdgp. 

X        LO Mo Jesenice, 4. avgusta 1933, 

1408 Št* II/6-2117/53 4660 

Besedilo:    Kinematografsko   pod- 
aje, Jesenice. 
se^esedilo odslej:  Mestni kino. Je- 

Obrati podjetja: Kino Radio, Je- 
KÄ 

Kino Plavž, Jesenice, Kino 

Jeseni     Bela' Letnl ki"° Sroboda> 

Podjera    HÜda'    gkvni blagaJ.nlk 

L0 MO Jesenice, 10. avgusta 1933- 
-   "-'-    -—- 4683 1409. Št. II/6-2178-3/53 

alt^^jlo:  Gostilna  KLO Kopriv- 
•| v likvidaciji 
jejo« podJetJe v likvidaciji podpisu- 

^erbež. 

vno, 

Št. 2109/2-53-OS.SJ.        4667 
nik^'io: Pekarna-pedvo, Koprlv- 

Zfl   lj5vidaciji. 
Jejo- PodJetie v likvidaciji podpisu- 

dacuŽ.ežar Jože' Predsednik likvi- 
Butai *e_ komisije, Majerle Jurij in 
t»Vno    Peter< člana, po dva kolek- 

Št. 2110/1-53-OS 4668 

1410.      Kočevje, 4. avgustu 1953. 

draliSedil°:   »Lesostrugarstvo«,   So- 
"•1«* v likvidaciji. 
jejo*. P^^'Je v likvidaciji podpisu- 

dadìS!1*, Srečko, predsednik likvi- 
Lušiii T   Posije, Ogule Anton   In 

"» Lojze, člana, skupaj po dva. 
Št! 530/3-53-OS. SJ.        4748 

» «?se.4iio: »Mizarstvo«, Sodraiica 
v likvidaciji. 
jejo- podJetJe v likvidaciji podpisu- 

dnÌ^
lca Srečko, predsednik likvi- 

L«ïiJS T   ^misije, Cigule Anton   in U5m Lojze, člana, skupaj po dva. 
•• n £U 530/4-53-OS. SI 4749 
VUJ Kočevje. 17. avgusta 1953. 

1411. 
Besedilo: Mestno podjetje pekar- 

%iajlaačlčarna, škofja Loka. 
J!n»      «J° odslej: Pekarna in slašči- čarna, škofja Loka. 

Izbrišejo se Pehar Jože, uslužbe- 
nec LO MO škofja Loka. Grohar 
Francka, tajnica LO MO škofja Lo- 
ka, Poljanec Janez, član LÔ MO 
škofja Loka in vpišeta: 

Žužek Viktor, upravnik, ki pod- 
pisuje samostojno, v obsegu zakoni- 
tih pooblastil in pravil podjetja, Ja- 
nezič Adela, poslovodja slaščičarne, 
ki podpisuje v odsotnosti upravnika 
z Istimi pooblastili. 

OLO Kranj, 30. juliju 1953. 
Št. 2668/5-53 4614 

1412. 
Besedilo: Gostinsko podjetje 

»Dom na Jezerskem«, Jezersko. 
Poslovnemu predmetu se doda: Iz- 

vrševanje hotelirskih uslug. 
Vpiše se gostinski obrat »Kazina«. 

OLO Kranj, 31. julija 1953. 
Št. 4947/3-53 4661 

1413. 
Besedilo: Kmetijsko posestvo >Sa- 

va«,  Hrastje pri Kranju. 
Izbriše se Zupf.nčič Franc, uprav- 

nik, In vpiše 
Sire Franc, upravnik, ki podpisu- 

je  samostojno  v  obsegu   zakonitih 
pooblastil  in  pra.'il  oodjetja. 

OLO Kranj, 4. avgusta 1953. 
St. 5818/2-53 4679 

1414. 
Besedilo: čevljarsko podjetje »Al- 

ka«, Duplje. 
Izbriše se Perne Lovro in vpiše 
Konjar Stanko, ki podpisuje v ob- 

segu zakonitih pooblastil in pravil 
podjetja v odsotnosti upravnika ali 
knjigovodje podjetja. 

OLO Kranj, 13. avgusta 1953. 
Št. 5619/3 4725 

1415. 
Besedilo: Trgovsko podjetje, Ko- 

stanjevica. 
Vpiše se pomočnik upravnika Ži- 

berna Miroslav, ki podpisuje z isti- 
mi pooblastili kot upravnik. 

OLO Krško. 7. avgusta 1953. 
Št. 11352/1.1953 4697 

1416. 
Besedilo: Kolodvorska restavraci- 

ja KLO Brežice okolica. 
Izbriše se upravnik Volčanjšek 

Vladimir ter namestnik upravnika 
Cerne   Vladimir  in   vpiše 

Čeme Vladimir, upravnik, ki pod- 
pisuje neomejeno v vseh poslih. 

Vpišejo se: 
Poslovalnica 4, Florjančič, Št. Le- 

nart 82. 
Poslovalnica 5, Gostilna pri gra- 

du, Kardeljeva 2. 
Poslovalnica 6, Zorko Ivanka. Št. 

Lenart 2. 
OLO Krško, 8. avgusta 1953. 

Št. 10307/2-1953 4698 
141?. 

Besedilo: Opekarna, Brežice. 
Izbriše se v. d. ravnatelja BobnaT 

Štefan in vpiše Černec Alojzij, di- 
rektor, z istdmi pooblastili. 

OLO Krško, 11. avgusta 1953. 
Št. 11892/1 4706 

1418. 
Besedilo:   Kino Šiška,  Ljubljana 

(Medvedova ul. 8). 
Izbriše se Urbanuč Irena in vpiše 
Koman Erika, knjigovodja, ki so- 

podpisuje vse listine po 47. členu 
szdgp. 

MLO Ljubljana, 7. avgusta 1953. 
Št. G-5680/53 4730 

1419. 
Besedilo: Mestno gradbeno pod. 

jetje »Megrad«, Ljubljana (Kotniko- 
va ul. 10). 

Izbriše se dosedanji računovodja 
Zupane Ema. V odsotnosti Vladi- 
mira Kavčiča, knjigovodje, podpi- 
sujeta v istem obsegu Planinec Emik 
kalkulant ali Zupančič Mania, 
knjigovodja, škofic Franc, odslej 
kot tehnični direktor podjetja, pod- 
pisuje v odsotnosti direktorja v 
istem obsegu. 

MLO Ljubljana, 8. avgusta 1953. 
Št. G-5172/53 in G-5273/53 4662 

1420. 
Besedilo: KLO podjetje čevljar- 

ska delavnica, Stična. 
Besedilo odslej: KLO podjetje 

čevljarska delavnica, Stična v likvi- 
daciji. 

Podjetje je prešlo v likvidacijo z 
odločbo Obč. LO Sttöna, St. 517/53 
dne 20. VI. 1953. 

Za podjetje v likvidaciji podpisu- 
jejo: 

Lampret Alojzij, predsednik, Ro- 
glič Ido in Ložar Alojzij, po dva 
skupaj. < 
OLO Ljubljana okol., 23. julija 1953. 

Št. II-2-7674/1-1953 4617 
1421. 

Besedilo: Krajevna gospodarske 
podjetja Ig. 

Izbriše    se: Kovačija. 
OLO Ljubljana okoL, 28. julija 1953. 

St. II/2-9245/2-1953        4676 
1422. 

Besedilo: Krajevna mesarija. Ra- 
domlje. 

Besedilo odslej: Občinska mesari- 
ja, Radomlje. 

Izbrišejo se Sraj Miha, upravniki 
Jereb Marija, knjigovodja, in Do- 
lenc Jože ter vpišeta: 

Pirš Ivan, upravnik, ki podpisuje 
samostojno, in PaLatinus Milan, 
knjigovodja, ki sopodpisuje spise fi- 
nančnega pomena. 

dne 4. avgusta 1953. 
Št. II-2-24/331-1953 4699 

OLO Ljubljana okolica 
1423. 

Besedilo: Mestna ekonomija, Dom- 
žale. 

Izbrišejo se Vilar Felicijau, uprav, 
nik, Vobič Ciril, knjigovodja, Kova- 
čič Jože, fin. poroč. LO MO in Ko- 
vač Stane, poslovodja, in vpišejo: 

Topolovec Peter, upravnik, ki 
podpisuje samostojno, Pavlic Pavla, 
knjigovodja, ki sopodpisuje spise 
finačnega pomena, in Kavač Jože, 
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fm. reter. pri LO MO Domžale, ki 
»podpisuje z istimi pooblastili • 
odsotnosti knjigovodje. 

OLO Ljubljana okolica 
dne 8. avgusta 1953. 

St. •-2-24/339-1953 4727 
1424. 

Besedilo: Mestna restavracija, Li- 
tija. 

Vpile se nova poslovalnica št. 4, 
Gradiške Laze, 8 sedežem v Gradi- 
Jkfh Lazih št. 7. 

OLO Ljubljana okolica 
dne 10. avgusta 1953. 

Št •-2-24/321-1953 4738 
1425. 

Besedilo: Mestno gostinsko pod- 
jetje, Vrhnika 

Izbriše se Murovec Drago, uprav- 
nik, in vpiše 

Poženei Ivan, upravnik. 
;•        OLO Ljubljana okolica 

dne 11. avgusta 1953. 
Št. •-2-24/344-1953 4740 

1426. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Ta- 

bore, Grosuplje. 
Vpiše se nova poslovalnica tr- 

govina s knjigami, tiskovinami in 
pisarniškimi ter šolskimi potrebšči- 
nami na drobno«, s sedežem v Gro- 
supljem. 

OLO Ljubljana okolica 
dne 12. avgusta 1953. 

Št. •-2-24/343-1953 4737 
1427. 

Besedilo: Okrajno podjetje za od- 
kup živine, Ljutomer. 

Besedilo odslej: Okrajno podjet- 
i'e za odkup živine, Ljutomer v 11- 
:vidaciji. 

Likvidatorja: Šalamun Alojz in 
Grosičar Ciril, ki podpisujeta ko- 
lektivno. 

OLO Ljutomer, 14. aprila 1953. 
Št. • 810/2-53-Ma 1811 

1428. 
Besedilo: Kmetijsko gospodar- 

stvo, Podgradje. 
Izbriše se Konda Ciril, upravnik, 

in vpiše 
Pačnik  Jože,  direktor,  kd  podpi- 

suje samostojno, listine finančnega 
••••• pa skupno z računovodjem, 
istem obsegu  podpisuje tudi  za 

obrat »Triglav< restavracija in ka- 
varna, Ljutomer. 

OLO Ljutomer, 5. avgusta 1953. 
Št. 11-3565/1-53-Si 4700 

1429. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Pri 

treu«  (Maribor, Vodnikov trg 4). 
Izbriše se Jerina Sonja, upravnik. 

In vpiše Kurbus Ljuba, upravnik, ki 
podpisuje samostojno v okviru za- 
konitih določil in pravil podjetja. 

MLO   Maribor,   29.   junija  1953. 
Št. pov. 4/72 4593 

1430. 
Besedilo: Podjetje Obč. LO go- 

stilna Velka (št. 8). 
Besedilo odslej: Zakupna gostilna 

Pemer Marija >Pri tovarni« (Sladki 
yih 8). 

OLO Maribor okolica 
dne 7. avgusta 1953. 

Št. II-5793/1-53 4702 

1431. 
Besedilo: Gostinsko podjetje Lo- 

vrenc na Pohoxjn. 
Izbrisala se je podružnlea Okrep- 

čevalnica »Turist«, Lovrenc na Po- 
horju. 

Vpisale so se podružnice: Gostil- 
na >Turist«, Lovrenc 30. Gostilna 
>Planinka«, Lovrenc 46, Gostilna 
»Puščava«, Kumen 40, Restavracija 
»Kolodvor«, Ruta 5. 

OLO Maribor okolica 
dne 11. avgusta 1953. 

St. •-5766/1-53 4744 
1432. 

Besedilo: Trgovsko podjetje >2e- 
leznina«, Radovljice (Gorenjska ce- 
sta 1). 

Vpiše se obrat:  poslovalnica. 
Poslovni predmet: Nakup in pro- 

daja usnja in gume vseh vrst, čev- 
ljarske, tapetniške in kolesarske 
potrebščine, kakor tudi dvokolesa in 
radio apaTate. 

Za poslovalnico podpisujeta: 
Gabron Janez, poslovodja poslo- 

valnice in šolar Anton, upravnik 
Trgovskega podjetja >železnina«, 
Radovljica. 
OLO Radovljica, 7. avgusta 1953. 

Št. 3275/1-53-M 4680 
1433. 

Besedilo: »Koloniale« trgovsko 
podjetje, Bled. 

Vpiše se: poslovalnica št. 9, trgo- 
vina s sadjem, zelenjavo in delika- 
tesami na malo. 

Za poslovalnico podpisuje: Erat 
Avgust, direktor podjetja. 
OLO Radovljica. 10. avgusta 1953. 

Št. 3223/1-53-M 4710 

1434. 
Besedilo: Krajevno gostinsko pod- 

jetje Hotel >Zelenics«, Žirovnica. 
Izbrišeta se Oswald Marija, uprav- 

nica, Godler Kocijan, knjigovodja, 
in vpišeta: 

Djurkovič Milica, upravnica, ka- 
tera podpisuje do zneska 100.000, in 
Juretič Marija, knjigovodja, ki pod- 
pisuje skupno z upravnikom vse li- 
stine po 47. členu szdgp. 
OLO Radovljica, •. avgusta 1953. 

Št. 1382/4-55-M 4709 
1435. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Iz- 
bira«, Bled 151. 

Vpiše se obrat: poslovalnica 9. 
Poslovni predmet: Trgovina z ži. 

vili in gospod, predmeti ter prodaja 
tobačnih izdelkov na malo. 

Št. 1824/3-53-M 4721 
Besedilo: Trg. podj. »Izbirat, 

Bled, Grad 151. 
Vpiše se obrat: poslovalnica 10, 

železnina, barve, steklo, potrebščine 
za  gospodarstvo. 

Poslovni predmet: Trgovina z že- 
leznino, kovinskimi izdelki, s teh- 
ničnim blagom in potrebščinami, s 
šivalnimi stroji in rjotrebščinami. z 
elektrotehničnim materialom, z bar- 
vami, laki, kemikalijami in potreb-, 

Sanami, e steklom, porcelanom in 
keramiko, z domačim pohištvom in 
ostalimi lesenimi izdelki, v v rver- 
skimi izdelki, z usnjem in usnjar- 
skimi potrebščinami, 9 športnimi 
potrebšcinaimi in ~ drvmi in premo- 
gom, vse na malo. 

Št 3340-1824/5-53-M        4722 
OLO Radovljica, 12. avgusta 1953. 

1436. 
Besedilo: Gostinsko podjetje ho- 

tel >Erika«, Kranjska gora. 
Izbrišeta se Mežik Janko, ravna- 

telj in Blažič Pavla, računovodja, in 
vpišeta: 

LavtaT Dušan, direktor, ki podpi- 
suje samostojno in Mežik Poldka, 
računovodja, L.I p&apisuje poleg di- 
rektorja vse listine finančnega po- 
mena. 
OLO Radovljica, 17. avgusta 1953. 

Št. 171/2-53-M 4747 
1437. 

Besedilo: Čevljarska obrt KLO 
Šmartno ob Paki. 

Besedilo odslej: čevljarska delav- 
nica Obe. Šmartno ob Paki. 

Izbrišejo se Goričnik Mirko, Roz- 
man Avgust, Brdnik Franc, Travner 
Antonija, Zaje Štefan, Aman Meži- 
ka, Steblovnik Viktor, Mandelc 
Franc, in vpišeta: 

Bratkovič Franc, poslovodja, Pla- 
skan Vlado, član upravnega odbora. 
OLO Šoštanj, 17. septembra 1952, 

Št. 1911/160/52 8673 
1438. 

Besedilo: Gostinstvo Bovec. 
Izbrišejo se: Martinčič Franc, Ba- 

čak Ladislav, Ostan Domicijan in 
vpiše jo: 

Ponikvar Milan, direktor, Batista 
Edi, računovodja, Mlekuž Jože, 
predsednik upravnega odbora, ki 
podpisujejo za podjetje v finanč- 
nem poslovanju skupno, vse drugo 
podpisuje direktor podjetja samo- 
stojno. 

OLO Tolmin, 30. julija 1953. 
Št. II/4-1729/1-53 4622 

Izbrisi 
1439. 

Besedilo: Gostinsko podjetje Do» 
v Planici — Rateče-Planica, skrajša- 
no: Dom v Planici. 

Ker je z odločbo vlade LRS, št. 
II350/1-52 z dne 19. IV. 1952 prene- 
seno v pristojnost OLO Radovljica 
Državni sekretariat za proračun ID 
drž. administracijo LRS, Ljubljana^ 

dne 3. julija 1953. _ 
Št. 111-672/2-1953 4492 

1440. 
Besedilo: Posestvo Kmetij9kega 

znanstvenega zavoda črnelo, skraj- 
šano: »Posestvo KZZ črnelo«. 

Ker se je z odločbo vlade LRS', »*• 
U-592/1-52 z dne 30. VII. 1952 pre* 
tvorilo v gospodarsko ustanovo s **" 
mostojnim finansiranjem. 
Državni sekretariat za proračun »' 
drž. administracijo LRS, Ljubijo»0' 

dne 1. avgusta 1953. ,,, 
Št. •-674/1-1953 • 
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Besedilo: Trgovsko podjetje »Ra- 
alocenter« v likvidaciji, Ljubljana 
(Cankarjeva c. 3). 

Ker je likvidacija končana. 
MLO Ljubljana, 3. avgusta 1933. 

Št. G-5379/53 4466 
1441. 

Besedilo: KLO obratovalnica ce- 
fflentnih izdelkov za izvor peska, 
Višnja gora. 

Ker se združi z upravo komunal- 
nih naprav mestne občine Višnja 
gora. 
OLO Ljubljana okol., 28. julija 1953. 

Št. II-2-24/519-1953 4673 
1442. 

Besedilo: Krajevna gostilna Pu- 
"ava H (Ruta 5) 

Zaradi združitve z gostinskim 
Podjetjem Lovrenc na Pohorju. 

Št. 11-5767/1-53 4743 

Besedilo: Krajevna gostilna Pu- 
«cava III (Kumen 40). 

Zaradi združitve z gostinskim 
Podjetjem Lovrenc na Pohorju. 
OLO Maribor okol., 10. avgusta 1953. 

St. II-576S/1-53 4745 
1443. 

Besedilo:  »Krajevna gostilna Ri- 

Besedilo: »Krajevna gostilna Pod- 
eorjec 
^Besedilo: »Krajevna gostilna Ro- 

.Besedilo: »Krajevna gostilna Pli- 
tvica«. 

Besedilo-, Državno kmetijsko po- 
glltvo   »Rastlinjak in  cvetličnjak«, 

Zaradi  končane  likvidacije. 
OLO Sežana, 30. julija 1953. 

Št' 11-130/65-1953 4611 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 
T4ni»tva  okrajnlli   čiroma   mestnih 

'luđskih   ođboro»   razglaSalo: 

.1444       *      VpÌSÌ 

Bre|j
edUo: »Gozdno gospodarstvo«, 

y 
VM 

Ustanovo podpisujejo: 
noi^ Ivan- direktOT, samostoj- 
vil v• VJru zakonitih določil in pra- 
»tao«?~?,c ,FranCl sekretar, v od- 
KoSrîrii d£?,ktorJa v istem obsegu, 
Pisui<T      V- '   računovodja,   sopod- 

OT r^Se    ^iae ^načnega značaja. 
••-0 Krško, 14. avgusta 1953. 

144- 10361/2-1953. 4742 

infeaURaKÖSlkia2)SOla R8kiČan- 
* inaW^ustanove: Pouk in vzgoja 

,     učene»    v' na<izorstvo in preskrba 
sCov^ :Kme«Jske šole Rakičan s novanjem in prehrano. 

Operativni upravni voditelj: OLO 
M. Sobota, Tajništvo za gospodar- 
stvo, odločba VLRS, z dne 8. Vil. 
1932, št. II-642/1-52. 

Ustanovo zastopata in zanjo pod- 
pisujeta: 

Kramberger Marica, upravnica, in 
Kutoš Ludvik, strokovni učitelj, v 
mejah pravil. 

OLO Mur. Sobota, 15. avgusta 1953. 
Št. II-6947/1 4734 

Zadružni resister 

Okrožna   aOdiîCa  razglaSajoi 

Vpisi 
63?. 

Besedilo: Zadružna mlekarna, Ma- 
ribor (Partizanska c. 51). 

Upravni odbor šteje 5 'članov, 
Za podjetje podpisujeta: 
sorgo Rudolf, upravnik,  Maribor. 

Goznik   Mirko,   računovodja,   Mari- 
bor. 

Maribor, 7. avgusta 1953. 
Zadr VI 151 7485 

65?a 
Besedilo: Zadružna mlekarna na 

Vrhniki. 
Na zboru zastopnikov kmetijskih 

zadrug Vrhnika in okoldca dne 31. 
V. 1955 je bilo ustanovljeno medza- 
družno podjetje za nedoločen čas. 

Za podjetje podpisujejo: 
Stanonik Jože, upravnik, Vrhnika, 

Nova cesta 24, Petrič Janez, računo- 
vodja, Verd 131, Furlan Franc, član 
odbora, Verd 23. 

Ljubljana, 15, avgusta 1953. 
Zt 17/53 - Zadr VIII 106/1   7722 

658. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Veržej. 
Ustanovni občni zbor je bil 19. IV. 

1935. 
Upravni odbor šteje 7 do 9 čla- 

nov. 
Člani upravnega odbora so: 
Farkaš Anton, predsednik, Jaušo- 

vec Franc, podpredsednik, Galunder 
Franc, tajnik, Seršen Jožef, Sonaja 
Anton, vsi kmetje iz Veržeja. Ku- 
harvIvan, delavec, Veržej, in Ranta- 
ša Ciril, kmet. Bunčani. odborniki. 

Maribor, 29. julija 1953. 
Zadr VI149 7369 

Besedilo: Agroservis, Ljubljana, 
obrat Murska Sobota. 

Podjetje je ustanovljeno na pod- 
lagi dovoljenja za izvrševanje obr- 
ti od OLO M. Sobota, tajništvo za 
gospodarstvo, št. II 4715/1-55, UP/Tr 
z dnej 13. V. 1953. 

Poslovni predmet: Generalna in 
druga .popravila kmetijskih strojev, 
izdelovanje manjših rezervnih de- 
lov, specialna popravila kmetijskih 
strofev in prevoznih sredstev ter 
orodja v delavnici in na terenu. 

Za podjetje podpisujeta: 
Berač Rudolf, v. d. upravnik, M. 

Sobota, in Koudila, Marija, knjigo- 
vodja, M. Sobota. 

Maribor, 12. avgusta 1933. 
Zadr IV 23 7486 

Spremembe 
660. 

Besedilo: Lesno proizvodno pod- 
jetje okrajne zadružne zveze Šo- 
štanj (sedež Šmartno ob Poki.) 

Z odločbo OZZ Šoštanj, št. 626/1-55 
z dne 17. VI. 1953 (zapisnik občnega 
zbora OZZ Šoštanj z dne 12. VI. 
1953) je prešlo Lesno proizvodno 
podjetje OZZ Šmartno ob Paki s 
1. julijem 1953 v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor dose- 
daj s pristavkom »v likvidaciji«. 

Likvidatorji: Gregorič Franc, 
pravni referent OZZ Šoštanj, Skor- 
no 24, predsednik, Turnšek Jože, taj- 
nik OZZ Šoštanj, Šalek 52, Pozni6 
Jože, referent za proizvodnjo OZZ 
Šoštanj, Rečica ob Paki 37, Juvan 
Jože, komercialist trg. podjetja OZZ 
Šoštanj, Ljubno ob Savinji. 

Podjetje v likvidaciji podpisujeta 
predsednik likvidacijske komisije in 
en član likvidacijske komisije. 

Celje, 2. julija 1953. 
Zadr Vin 33/11 6366 

661. 
Besedilo: Kmetijska zadruga » 

o. j. Družmirje. 
Na občnem zboru zadruge dne 14. 

III. 1953 so bila sprejeta nova za- 
družna pravila. 

Upravni odbor sestavlja 9 do U 
članov, ki jih voli zbor. 

Zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora. 

Temeljni delež člana kmeta, ki 
redi vsaj eno govedo, je 1000, za 
ostale člane 500 dinarjev. Družin- 
ski delež je 250 din. 

Jamstvo na vplačani osnovni de- 
lež je desetkratno. 

Izbrišejo se Kladnik Maks, Verbis 
Jpže, Skodnik Franc, Drmol Franc, 
Klančnik Jože in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Mele Ivan, zadružnik, Pesje, Ska- 
za Edi, Gaberke, Deberšek Balta- 
zar, Gaberke, Stvarnik Ludvik, Šo- 
štanj, Vrtačnik Luka, Preloge, Spi- 
tal Anton, Gaberke. Perovec Jozc, 
Družmirje, kmetje. 

Celje, 25. julija 1953. 
Zadr VII 145/7 7062 

662. 
Besedilo: Kmetijsko obdelovalna 

zadruga Trojane. 
Na obSnem zboru zadruge dne 8. 

111. 1953 se je spremenilo ime za- 
druge. 

Besedilo odslej: Kmetijska delov- 
na zadruga, Trojane. 

Izbrišejo se Novak Mirko, Reber- 
šek Franc, Premk Matevž, Trebušak' 
Anton in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 
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Smerkolj Pavel, Trojane 14, No- 
vak Metod, Hribi 7, Reberšek Franc, 
Hribi 8, kmetje, in Prašnikar Vilko, 
delavec, Trojane 14. 

Celje, 1?. avgusta 1953. 
Zadr •• 89/2 7688 

663. 
Besediol: Kmetijsko posestvo 

Hmeljarskega instituta OZZ Celje v 
Žalcu. 

Besedilo odslej: Institut za hme- 
ljarstvo OZZ Celje v Žalcu. 

Poslovni predmet: Proučevanje In 
usmerjanje gospodarske dejavnosti 
na svojem področju v poljedelstvu 
na splošno, posebno pa tudi v hme- 
ljarstvu. Strokovno organiziranje 
proizvodnje hmelja po zadružnih 
organih, tako da proizvodnjo po- 
spešuje, podvzame vse ukrepe proti 
rastlinskim škodljivcem in goji 
vzorne nasade. 

Direktorja in računovodje imenu- 
je upravni odbor OZZ Celje. 

Za institut podpisujeta po dve 
pooblaačeni osebi. 

Zadr VI 165/22 - 7689 
Besedilo: Okrajna zadružna zve- 

za z o. U Celje. 
Na občnem zboru zadruge dne 10. 

IV. 1953 so bila spremenjena zadruž- 
na pravila v 13.. 25., 26., 27. in 30. 
členu. 

TzbriŠejo   se   Podbregar   Mirko, 
}ošt Martin, Šmit_ Stane, Jelovšek 

ože, Rožanc MaTija, Majcen Eia in 
vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Božič Stanko, kmet, Celje, ing. 
Fras Marija, agronomka, Loče, Mla- 
če 1, Hlastec Peter, tajnik OZZ, Po- 
nikva pri Grobelnem. Poteko Er- 
nest, upr. pos. OZZ, Vojnik, Ocvirk 
Pavla, kmečka hči, Tabor, Šket 
Slavko, kmečki sin, Pristava, Ušen 
Vinko, kmet, Šempeter, Turnšek 
Andrej, kmet, Drensko rebro, Leš- 
nik Alojz, rudar, Rečica 1. 

Izbriše se zaznamba, da je Jurko 
Stane upravnik OZZ. 

Zadr VI 165/21 7666 
Besedilo: Splošna stanovanjska 

zadruga z o. j., Celje. 
t\Ta izrednem občnem zboru za- 

druge dne 23. VIL 1953 je zadruga 
prestala in prešla v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor dose- 
daj s pristavkom »v likvidaciju. 

Likvidatorji: Dr. Pavlic Peter, 
prav. ref. OZZ Celje; Podjavoršek 
Albin, profesor, Celje, Ul. 29. nov. 
5; Lednik Karel, upokojenec, čret 
85, Celje. 

Likvidacijsko firmo podpisujeta 
po dva likvidatorja. 

Zadr Vin 113/2 7687 
Celje, 18. avgusta 1953. 

664. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j. v Bukovem. 
Na občnem zbora 8. III. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. Delež 
znaša 500 oziroma 800 din, odvisno 
od velikosti posestva. Delež družin- 
skega člana 250 din. član odgovarja 

za obveznosti zadruge s 5-kratnim 
zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega de- 
leža. 

Upravni odbor je sestavljen iz 5 
do 7 članov. 

Izbrišejo se Črv Franc, Hvala Do- 
minik, Brišar Ivan, Abram Jernej, 
BrišaT Andrej, Medje Marica in 
Hadalin Franc, vpišejo pa novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Črv Franc, Bukovo 3, Klavžar 
Franc, Zakojca 1, Mavric Franc, Bu- 
kovo 14, Hadalin Franc, Zakojca 19, 
Valentinčič Andrej, Zakojca 7, Moč- 
nik Stanko, Bukovo 34. Čelik Anton, 
Bukovo 12. 

Gorica, 15. julija 1953. 
Zadr V/16-12 6904 

665. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Kobarid. 
Na občnem zboru 20. •. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. 
Delež znaša Za večje kmete 1000, 

za srednje kmete 800, za male kmete 
600 din. Delež družinskega člana 
znaša 250 din. Član odgovarja za 
obveznosti zadruge s 6-kratnim zne- 
skom enkratnega vpisanega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Upravni odbor je sestavljen iz 5 
do 7 članov. 

Izbrišejo se Kranjc Andrej, Fon 
Roži in Gratoni Jožef, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Fon Jožef, upravnik. Trnovo 56, 
Ivančič Viktor, kmet, Kobarid, J. 
Uršiča 4 Miklavic Maks, Kobarid, 
Gregorčičeva 16. 

666. 

Gorica, 23. julija 1953. 
Zadr VTf/9-20 7136 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j. v Tomaju. 

Na občnem zboru 1. III. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila. 

Delež znaša 500, delež družinske- 
ga člana 100 din. član odgovarja za 
obveznosti zadruge s 5-kratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega deleža. 

Upravni odbor šteje 7 članov. 
Izbrišejo se člani upravnega od- 

bora Fillpčič Franc, Čevnja Stane, 
Stare Jože, Vitez Edvard, škrlj Jo- 
že, Petelin Jože in Mahnič Ladi, vpi- 
šejo pa novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Kjuder Jože, št. 16, Pahor Domi- 
nik, št. 19, Sonc Jožef, št. 83, škapin 
Jožef št. 54, Gulič Jožef, 82, Fabjan 
Karel, št 31, Škrlj Zora, št. 41. vel 
iz Tomaja. 

Gorica, 24. julija 1953. 
Zadr vn/30-6 7140 

66?. 
Besedilo: Mehanična zadruga ko- 

vinarske stroke z o. j. na Dobrovem. 
Na zboru 17. XI. 1952 so bila spre- 

menjena pravila v 14. členu. 
Delež znaša 15O0 din. član odgo- 

varja za obveznosti zadruge e 30- 
kratnim zneskom deleža. 

Zadr VII/94-5 7160 

Besedilo: Kmetijska zadruga •, 
Ljubinju. 

Na občnem zboru 21. III. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j. v Ljubinju. 

Delež znaša 1000, delež družin- 
skega člana 250 din. Član odgovarja 
za obveznosti z 10-kratnim zneskom 
vpisanega enkratnega temeljnega 
oziroma družinskega deleža. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 
članov. 

Izbriše se član upravnega odbora 
Rutar Ivan, vpiše pa se novi izvo- 
ljeni član 

Rutar Andrej, Ljubinj 25. 
Zadr VI/49-13 7134 

Besedilo: Kmetijska zadruga v 
Pliskovici. 

Na občnem zboru 14. •. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j. v Pliskovici. 

Delež znaša 500, delež družinske- 
ga člana 60 din. Član odgovarja za 
obveznosti zadruge s 4-kratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 
članov. 

Izbrišejo se Petelin Alojz, šuc 
Franc, Vrabec Josip, šdrci Alojz in 
Lenarčič Marija, vpišejo pa se novi 
izvoljeni člane upravnega odbora: 

Ščuka Alojz, Pliskovica 106, šuc 
Stanko, Pliskovica 56, šuc Josip, Pli- 
skovica 46, Rebula Santina, Plisko- 
vica 17, Luln Albin, Kosovelje 21. 

Zadr Vr/80-11 7139 
Gorica, 30. julija 1953. 

668. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Gornjem Lokovcu, z. z o. j. 
Na podlagi sklepa zbora zadruž- 

nikov z dne 29. •1. 1953 se vpiše 
sprememba pravil zadruge v 5., 7., 
11.,   24. in 32. členu. 

Izbrišejo še Savli Rafael, Pavšič 
Franc, šavli Marija in Vončina AV 
bert in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Bremec Alojz, delavec, Gornji Lo- 
kovec 191, Rijavec Jožef, kmet, Gor- 
nji Lokovec 218, Kogoj Venko, kmet. 
Gornji Lokovec 224. Sironič Pavla, 
delavska, Gornji Lokovec 193. 

Gorica, 6. avgusta 1953. 
Zt 23/48-20 7515 

669. 
Besedilo: Kmetijska zadruga * 

o. j.. Bac. 
Na občnem zboru dne 31. III. 1955 

so bila spremenjena pravila. 
Zadružni delež znaša 500, delež 

družinskega člana zadružnika 25° 
dinarjev, s petkratnim jamstvom. 

Upravni odbor sestoji iz 5 do ? 
članov. 

Izbrišejo se Tomšič Albert, U,r* 
bančič Avguština in Šabec Josip l0 

vpišejo novi izvoljeni 'člani upr**" 
nega odbora: 
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Maslo Mihael kmetovalec, it. 39 
Fatur Ivan, delavec, št 174, Zadel 
Jože, kmetovalec, št. 77. Krin Pavel, 
Kmetovalec, št. 149, rsi iz Bača. 

Zadr V/24-15 7521 
Gorica, 11. avgusta 1953. 

670. 
. Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
1. Zabite. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
* dne 15. 111. 1953 se spremenijo 
Pravila: 

Zadružni delež znaša 500, delež 
družinskega člana zadružnika zna- 
ša 200 din. Vsak, ki je vplačal ene- 
fa ali več glavnih deležev, jamči z 
2500 din. 

Upravni odbor sestoji iz 5 do 11 
članov. 

Izbrišejo se Moljavec Anton, štem- 
«erger Rudolf, Prosen Franc, Iskra 
•atija, Hervatin Rudolf, Bruc An- 
ton in Basa Jožef in vpišejo novi 
^voljeni člani upravnega odbora: 
• Ličan Jožef, delavec, Podgrajc 12, 
|amec Alojz, delavec, Podgrajc 84, 
|estan Ivan, delavec, Kuteževo 61, 
fajn Matija, kmet, Trpčane 28, Iskra 
Marjan, kmet, Zabiče 16, Tomšič 
Andrej, delavec, Zabiče 1 in Sed- 
mak Stanko, kmet, Zabiče 11. 

Gorica, 12. avgusta 1953. 
Zadr VII/83-15 7484 

6<1. 
• Besedilo: Kmetijska zadruga v 
sPodnjem Lokovcu. 

Na podlagi seje IV. občnega zbo- 
*«• zdne 29. III. 1953 se izbrišejo šuli- 
B°J Ivan, št. 56 in ŠuLigoj Ivan, št. 68' 

•r°dgornik  Jože in Humar Leopold 
<*? vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
na odbora:. 
. Hvala Maks, kmetovalec, št. 59, 
SuJigoj Matilda, gospodinja, št. 26, 
pMigoj Štefan, kmetovalec, št. 24, 
^gornik Filip kmetovalec, št. 40, 

&1 Spodnji Lokovec. 
Gorica, 13. avgusta 1953. 

6_ Zadr Vn/108-12 7520 

Besedilo:Kmetljska zadruga Unec 
o, j. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 
one 15. ni, 1953 se vpiše spremem- 

ba pravil. 
y^adnizni   delež   znaša   1000   din. 
J*3* zadružnik jamči z desetkrat- 
"^ zneskom vpisanih deležev. 

nov aTni odbor šie^e 7 do U •1•* 
obrišejo se Puntar Franc, Kle- 

tne, Franc, Bombač Martin, Fre- 
^n. Leopold in Poženel Avgust In 
Pwejo novi izvoljeni člani uprav- 

neJ>a odbora: 
Kebec Franc, Unec 57, TUTUČ 

*Tan, Rakek, in Udovič Danijel. SIL 
Vl(* 12, vsi kmetje. 

Gorica, 18. avgusta 1953. 

«73. Zadr VI/12-22 7690 

.-^«Mo:   Kmetijska   zadruga   z 
MJen,m Jamstvom na Visokem, 
«a zboru dne 2. II. 1933 so bila 

"Prejeta nova pravila. 
«Jsnovni. delež je 250 din. Člani 

40 i aa zemlje plačajo en osnovni 

delež, do 3 ha zemlje dva osnovna 
deleža, do 5 ha zemlje tri osnovne 
deleže, do 8 ha in dalje plačajo 
štiri osnovne deleže. Družinski čla- 
ni plačajo en osnovni delež. Člani 
jamčijo za obveznosti zadruge z de- 
setkratnim zneskom svojih obvez- 
nih deležev. 

Upravni odbor sestoji iz 3 do 11 
članov in je voljen za 1 leto. 

Izbrišejo se Sekne Miha, Šter Al- 
bin, Rozman Anton in pooblaščenka 
Markič Helena ter vpišejo novi čla- 
ni upravnega odbora: 

Bitenc Jakob. Visoke 53, Logar Mi- 
ha, Olševk 2, Brelih Jože, Visoko 
32, Kveder Janez, Visoko 34, kmet- 
je, in Perčič Janko, posestnikov sin, 
Olševk 39. 

Ljubljana, 3. julija 1953. 
Zadr VI 66/5 6817 

674. 
Besedilo Glavna zadružna zveza 

Ljudske republike Slovenije v Ljub- 
ljani. 

Na zboru dne 2. in 3. VI. 1953 so 
bila spremenjena oziroma dopolnje- 
na zadružna pravila v 2. členu, toč. 
1 do 6 in 9., 11., 12-, 18., 19., 22., 30. 
in 33. členu. 

Za zvezo podpisujeta predsednik 
ali podpredsednik, tajnik in en član 
upravnega odbora ali uslužbenec, ki 
ga za to pooblasti upravni odbor. 

Izbrišejo se Kramar Anton, Kranj- 
či'5 Lavoslav, Kovšak Anton, Kav- 
čič Janez, Mlakar Lojze, Primožič 
Jože. Smej Stefan, Senica Maks, Škof 
Stanko, štampar Marija, ing. štibler 
Štefka.Vidovič Anton in Zaje Franc 
ter vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

ing. Adamič Franc, prof. agronom- 
ske in gozd. fakultete v Ljubljani, 
Bart Franc, predsednik OZZ Dravo- 
grad, Bernot Živko, član izvrš. odb. 
OZZ, Ljubljana, Furlan Marija, 
kmetica, KZ Lozice, Hafner Tone, 
predsednik OZZ Kranj, Jenstrle Al- 
bin, predsednik OZZ Radovljica, 
Keber Stane, podpredsednik OZZ 
Ljubljana okolica, NovinŠek Jože, 
tajnik zveze, Ljubljana, Prevc Ja- 
nez, predsednik KZ Češnjica, Tru- 
den Anton, predsednik OZZ Ljuto- 
mer, Benko Alojzij, predsednik go- 
spodarskega sveta OLO Murska So- 
bota, Zakrajšek Alojzij, predsednik 
OZZ Postoina, Zorko Edo, predsed- 
nik OZZ Maribor. 

Zadr Vin 48/3 7545 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom Poljane nad 
Škof jo Loko. 

Na zboru dne 1.. •. 1953 so bila 
«prejeta nova pravila. 

Osnovni delež znaša 500 din. Člani 
z do 2 ha zemlje plačajo en osnov- 
ni delež, člani od 2 do 5 ha zemlje 
plačajo dva osnovna deleža, člani 
nad 5 ha zemlje plačajo tri osnov- 
ne deleže. Delež družinskega 'člana 
zadružnika je# 100 din. 

Člani jamčijo za obveznosti za- 
druge z desetkratnim zneskom ob- 
veznih deležev. 

Upravni odbor je sestavljen iz 3 
do 11 'članov, njegova dolžnost traja 
eno leto. 

Izbrišejo se Kos Pavel, Ržen Jože, 
Stanonik Franc, Stanonik Vinko, Be- 
nedik Jakob, Čadež Vinko in vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Kalan Maks, zadružnik, Hotovlje 
45, Dolenc Milan, ••-ečki sin, Vin- 
harje 8, Pintar Ivan, kmečki sin, 
Malenski vrh 8, Tavčar Franc, kme- 
tovalec, Poljane 19, Jesenko Jakob, 
kmetovalec. Gorenje brdo 10, Šubjc 
Jože, kmetovalec, Lom 3, Klemenčič 
Jože, delavec, Zakobiljek 3. 

Zadr VII 98/8 7543 

Besedilo: Kmetijska zadruga » 
omejenim jamstvom v Zg. Gorjah. 

Izbrišejo se Rozman Matevž, Koc- 
jančič Ivanka, Jensterle Jernej, 
Slivnik Anton, Vidic Janez, Jan Ja- 
nez in vpišejo novi člani upravnega 
odbora: 

Jan Franc, Višelnica 1, Slivnik Jo- 
že, Zg. Gorje 2, Tonejc Janez, Sp. 
Gorje 15, kmetje •••••• Jakob, 
uslužbenec, Poljščica 44, Žvan Franc, 
kmet, Zg. Laze 49, Hudovemik Ma- 
rija, gospodinja, Sp. Laze 17, Čop 
Janez, kmet Sp. Gorje 5, Peterman 
Janez, Zg. Gorje 50, Tramšek Ivan- 
ka, gospodinja, Grabče 21, Rožič 
Marija, gospodinja, Višelnica 5. 

Zadr VI 86/4 7549 
Ljubljana, 4. avgusta 1953. 

675. 
Besedilo: Kmetijska zadruga a 

omejenim jamstvom, Brniki. 
Na zboru dne 23. II. 1953 so bila 

sprejeta nova pravila. 
Osnovni delež je 300 din za člane 

do 1 ha zemlje, za člane nad 1 ha 
pa znaša osnovni delež 5O0 din. 

Vsak zadružnik jamči za obvezno- 
sti zadruge z desetkratnim zneskom 
svojih obveznih deležev. 

Upravni odbor je sestavljen iz 3 
do 11 članov. Dolžnost upravneg* 
odbora traja eno leto. 

Izbrišejo se Kalinšek Janez, 
Jenko Alojzij, Kepic Franc, Burgar 
Peter, Jereb Peter in vpišeta nova 
člana upravnega odbora: 

Ahčin Anton, kmet, Zg. Brnik 65, 
Boltežar Franc, kmet, Zg. Brnik 46. 

Zadr VI 26/6 7553 
Besedilo: Kmetijska aadmgn y 

Kranjski gori. 
Na zboru dne 12. H. 1953 so bila 

sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Kranj« 
ski gori. 

Delež znaša 500 din, delež dru- 
žinskega člana zadružnika pa 100 
dinarjev. Člani jamčijo za obvezno- 
sti zadruge z desetkratnim zneskom 
obveznih deležev. 

Upravni'odbor je sestavljen iz 7 dö 
9 članov.. Dolžnost upravnega odbo- 
ra traja eno leto. 

Izbrišejo se Pečar Miha, Pečar Jo- 
že, Ipavec Franc, Poio&rik Anton, 
Žerjav   Jože,   Košir   Fani,   Pintar 
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Franc,  Jeglič Mira in   vpišejo  novi 
člani upravnega odbora: 

Lavtižar Fric, št, 57, Žerjav Franc, 
št. 24, Čeme Vid, št. 159, kmetje, 
Mrak Janez, delavec, št. 8, Kosmač 
Alojzij, uslužbenec, št. ?, Robič 
Alojzij, lesDi manipulant, št. 34, šef- 
man Stanko, poslovodja, št. 5, vsi v 
Kranjski gori, Tannan Andrej, 
kmet, Log 3. 

Zadr VI 59/5 7552 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom na Rudniku, 
Ljubljana. 

Izbriše se Martinec Jože in vpiše 
nov član upravnega odbora 

Žagar Alojzij, kmet, Rudnik 5. 
Zadr VI 167/4 7547 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga Zg. Kašelj, Ljubljana. 

Na izrednem občnem zboru dne 
28. VI. 1952 je zadruga prešla v li- 
kvidacijo. 

Likvidatorska firma: kakor doslej 
s pristavkom »v likvidaciji«. 

Likvidatorji: Avsec Jože, Zg. Ka- 
šelj 22, Gostinčar Andrej, Zg Ka- 
šelj 13, Babnik Franc, Zg. Kašelj 
35, kmetje. 

Likvidacijsko firmo podpisujeta 
po dva likvidatorja. 

Rok za izvedbo likvidacije je tri 
mesece, računajoč od poteka roka 
za prijavo upnikov. 

Zadr VU 114/2 7546 
Ljubljana, 7. avgusta 1953. 

676. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom Vogljc. 
Na zboru dne 2. *II. 1953 so bila 

sprejeta nova pravila. 
Osnovni delež je 500 din. Člani do 

5 ha zemlje plačajo en osnovni de- 
lež, člani do 10 ha zemlje plačajo 
dva osnovna deleža, člani do 15 ha 
ze Ije plačajo tn osnovne deleže. 
Vsak zadružnik jamči za obveznosti 
zadruge z desetkratnim zneskom 
6vojih obveznih deležev. 

Upravni odbor je sestavljen iz 3 
do 11 članov. Dolžnost upravnega 
odbora traja eno leto. 

Izbrišejo se Štempihar Miha, Mo- 
här Jože, Čebašek Janez, Ušlakar 
Ignac, Naglic Franc, Bobnar Aleš, 
Juvan Franc, pooblaščenec Benčič 
Stane ter vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Corjanc Alojzij, kmet, Vogljc 14, 
Zupane Albin, delavec, Voglje 11, 
Bobnar Peter, kmet, Voklo 44, Gor- 
janc Marija, kmetica, Voklo 25, šte- 
le Miha, kmet, Voklo 9, Rozman 
Franc, kmet, Prebačevo 30, Srebr- 
njak Simon, kmet, Voglje 12, Zupan 
Jože, kmet, Prebačevo 18, Mrak 
Ivan, kmet, Hrastje 5. 

Ljubljana, 10. avgusta 1953. 
Zadr VI 75/5 7550 

,677. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j-, Moravci. 
Zadruga temelji odslej na novih 

pravilih, sprejetih na zboru 9. III. 
1953. 

Izbrišejo se Cmor Ludvik, Bau- 
man Josip, Temliu Kari, Lipič Lud- 
vik, Vitez Karl in vpišejo novi iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Vrečic Anton, Temlin Ludvik, 
Vučki-5 Štefan, Erniša Ludvik, Skalič 
Aleksander, carni Josip, kmetje, 
Moravci. 

Maribor, 22. junija 1953. 
Zadr •• 75 6116 

678. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j, Voličina. 
Zadruga temelji na novih pra- 

vilih, sprejetih na zboru dne 4. V. 
1955. 

Izbrišejo se Karo Janez, Lorber 
Ivan, Krajne Ivan, Krambcrger 
Rado in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Čuček Slavko, Ploj Peter Peklar 
Feliks, Samec Drago, Kranfolgl 
Franc, švarc Rudolf, Smerdelj An- 
ton, Jakopec Roman, Zgor. Voličina, 
kmetje, Groman Alfonz, učitelj, Sp, 
Voličina, Muršec Jana, gospodinja, 
Sp. Voličina, Koler Jožef, poijski de- 
lavec, Sp. Voličina. 

Maribor, 1. julija  1933, 
Zadr III 130 6331 

679. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga, Moravci. 
Izbrišeta se Masten Franc, Kuko- 

vec Ljudmila in vpišejo novi izvo- 
ljeni člani likvidacijske komisije: 

ščavničar Ivan, predsednik in Deš- 
nik Stane, uslužbenca OLO Ljuto- 
mer, Sever Franc, uslužbenec, Gibi- 
na, Obran Franc, knjigovodja., To- 
maž, špindler Alojz, kmet Budja 
Jožefa, gospodinja, Vrbnjak Eliza- 
beta, knjig., Poštrak Jožef, kmet. 
sin, vsi v Moravcih. 

Maribor, 6. julija 1953. 
Zadr VI 8 6946 

680. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Sotina. 
Izbrišejo se Popovič Niko, Rogan 

Kari, Čurman Franc, BuČek Janez 
in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Lang Karl, Serdica, Jud Janez, 
Kočar Kari in Rogan Viljem, Setina, 
Bertalanič Alojz in Železen Mihael, 
Serdica, Krence Pavel, Setina. 

Vpiše se sprememba v 4., 5., 11., 
12., 18., 24., 32.. in 35. členu zadruž- 
nih praviL 

Maribor, 13. julija 1953. 
Zadr III 95 6703 

681. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j.. Križ nad Mariborom. 
Zadruga temelji odslej na novih 

pravilih, sprejetih na z' >ru 3. V. 
1953. 

Izbrišejo se Robič Anton, Pajtler 
Franc, Hauptman Pepca, Robič 
Franc, Vicman Franc Jn vpišejo no- 
vi izvoljeni člani upravnega odbora: 

Pajtler Martin, kmet, sober, šori 
Zora, kmetica, sober, Brecelj Silvo, 
agronom, sober, Geit Franc, zadruž- 

nik,   Križ,   Krampi   Srečko,   kmet, 
Rošpoh, Hlade Franc, kmet, Sleme» 

Maribor, 15. julija 1953. 
Zadr III 87 6970 

682. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • o. 

j., Radmožanci. 
Izbrišejo se Biro Kari, Sabo Ven- 

dei, Fello Janez, Agg Jožef in vpiše- 
jo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Kalamar Štefan, Buki Jožef, Kala- 
mar Franc, Bukovec Jurij, vsi kmet- 
je v Radmožancih. 

Kalamar Štefan je predsednik 
upravnega odbora. Zadružni delež 
znaša odslej 1000 din. Jamstvo je 
lOkratno. 

Vpiše se. sprememba zadružnih 
pravil v 2., 5., 6. in 11. členu 

Maribor, 16. julija 1953. 
Zadr tli 92 7080 

683. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Moškanjci. 
Zadruga temelji odslej na novih 

pravilih, sprejetih na zboru 15. III- 
1953. 

Izbrišeta se Župec Janez, Trunk 
Jakob in vpišejo novi izvoljeni 'Sla- 
ni upravnega odbora: 

Majerič Alojz, kmet, Obran Franc, 
uslužbenec, Antolič Franc, Čus 
Franc, kmeta, Moškanjci. 

Maribor, 17. julija 1953. 
Zadr IV 110 6942 

684. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j.. Gomilice. 
Vpiše se sprememba zadružnih 

pravil v 9., 23. in 33. členu. 
Zadružni delež znaša 500, delez 

družinskega člana zadružnika pa 20 
dinarjev. 

Izbrišeta se- Jerebic Štefan, Fe- 
renčak Franc in vpišeta nova čla- 
na  upravnega odbora: 

Zorko Ivan, kmet Gomilice, Ti- 
vadar Jožef, kmet, Gomilice. Zazna- 
muje se, da je Horvat Štefan, PFeM" 
sednik, Balažič Martin pa tajni* 
upravnega odbora. 

Maribor, 29. julija 1953. 
Zadr III 25 7375 

685. 
Besedilo: Kmetijske zadruga • 

o. j., Lemerje. 
Na zboru dne 7. III. 1953 so bil* 

sprejeta nova pravila. 
Izbrišejo se Celak Ludvik, Flegar 

Štefan, Sinič Franc, šabjanič Arpafl 
in vpišejo novi izvoljeni člani upraV> 

nega odbora: 
Skrilec Aleksander, Cigut Štefan. 

Skrilec   Franc,   kmetje,   vsi   iz Le* 
merja. 

Zadr III 51 7371 

Besedilo:   Kmetijska   zadruga   • 

o. j., Okoslavci. 
Izbrišejo se Kozar Jakob, V°£rJ" 

nee Franc. Fekonja Karel, Kc-rosec 
Terezija, Fras Marija in vpišejoJ£, 
novi izvoljeni 'člani  upravnega o° 
bora: v 

Fekonja Jakob,    Dragofinci,   £¥" 
plen Franc, Okoslavci, Stramič c.°" 
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vard,    Dragotinci,   kmetje,   Čolnlk upravnega odbora:          ' Izbrišejo se Ačko Franc, Tič Lo- 
Anton, mizar, Kocjan, Hole Marija, Zorko Edo, kmet, Maribor, pred- vrenc, Ajd Ivan in vpišejo novi iz- 
kmet. hči, Okoslavci. Zaznamuje se, sednik,   Pen Rudolf,   kmet. tehnik, voljeni člani upravnega odbora:. 
da j» Drobec Iv. a, predsednik, in Maribor, tajnik, Budihna ing. Kar- Gracej   Marija,  Planina,   Kresnik 
Fekonja   Jakob   tajnik   upravnega melo, gozd. ing., Maribor, Novačan Helena,  Rep.  BlažiS Karel,  Juršna 
odbora. Ivan,    kmet,    Šmarjeta ob  Pesnici, vas, MaTguč Ignac, Sodrež,  Kregar 

Zadr IV 8               7374 Boštjančič  Leopold,  kmet,  Limbuš, Martin,  Radkovec, kmetje,  Smoga- 
Besedilo:   Kmetijska   obdelovalna Kokrič Draga, kmet. hči,. Jarenina, vec Anton, polj. del., Planina, Stegne 

zadruga Stogovci. Vrhovšek Jelka, gospodinja, Pekre, Marija, gosp., Sv, Urh. 
Vpišejo se člani reorganizacijske Čagran Janko, kmet, Cirknica, Jarc Zadr VI 100             7488 

komisije: Franc, kmet, Kopivnik, Polanec Lu- Maribor, 4. avgusta 1953. 
Jud Viljem, uslužbenec, Ljutomer, JO, veterinar, Lenart v Slov. Gon- 68g 

predsednik,     Podkrajšek     Franjo, cah.  Kodri«  Anton,  kmet. Srednje, B"e8edilo: Kmetijska nabavno-pro. 
uslužbenec, Ljutomer, Stojko Albin, Kaucič  Ivan,  kmet.   tehnik.  Sladk, •••• ^uga z £ j., otovcl. 
us užbenec.    Mota,    Slavic    Alojz, vr;°-            .        •             . Zadruga   temelji   odslej   na   no- 
uslužbenec.  Bćrkovci,  Brancelj  Ja- Zaznamuje    se,    da    je    Hojmk h      ^••'• sprejetih   na   zboru 
nez,  kmet   Grabe,  Bernard  Anton, Franc   podpredsednik. dne 6 W. 1953. 
kmet, Drobtinci, Suša Andrej, kmet. Vpiše   se   delna   sprememba   za- Besedilo odslej- Kmetijska zadru- 
Drobtinci. Maršič Štefan, kmet, Sto- družnih pravil v 4., 12., 13., 14., 15., ga z o. j   OtovcL 
govci, Likovič Anton, kmet, Grabe. 16..   25.,   26.,   27-,   28.,   29.,   30.,   31, Izbrišejo se Sukič Janez, Ritoper 

Podpisujeta po dva skupaj. 40. in 43. členu. Jurij  Horvat Irena, Kerec Lovrenc, 
Zadr II Ufi               7250 Zadr III 35                7248 Caea'r  lvan,  Rozvek  Matija, Roudi 

Maribor, 30. julija 1953. Besedilo:   Kmetijska   zadruga   z Aleksander in vpišejo novi izvoljeni 
686. o. j., Zavrč. člani upravnega odbora: 

Besedilo:    Kmetijska    zadruga   z Na zboru" dne 15. II. 1953 so bila Kerec   Viljem,   Kercma.    Franc, 
o. j., Leskovec. sprejeta nova pravila. Smodiš Janez, Bagar Stefan, kmetje, 

Na zboru dne 1. Ill   1953 so bila Izbrišem se  Pravdič  lože   Kokot 9toJcV F•men Janez, cestar, Otov- 
sprejeta nova pravila. Jože   Rihtartt   Jurij    Juršek   Blaž & Fl*o Janez, Pozvek Matija, žekS 

Izbrišeta   se "vodušek   Anton   in fCgračlč   Frani   •    A?S Karel     Hajdanjak Mihael,   kmetje, 
l>per Jožef ter vpišejo novi izvo- pUngračič Ivan, Babic Julijo, Vese- Kovacev(a-             „.                       _ 
Jjeni člani upravnega odbora: lič Alojz, Hrženjak Jožef in vpišejo laa    . 

Vindiš Jožef, kmet, Berinjak, Vo- novi  izvoljeni  člani  upravnega od- Besedilo:   Kmetijska   zadruga   z 
?lar  Jožef,  kmet,  Repišče,  Mihelač bora: o. j., čenielovci. 
akob, cestar, Strmec,  Vindiš Ivan, Galič Martin.  Turski vrh, Veselic Izbrišejo se Novčič Franc, Horvat 

kmet. Trdobojci, Kmetec Janez, de- Franc,  Pestike,  Težak  Franc,  Hra- Stefan, Banfi Viktor, ing. Titan Ti; 
lavec,    V. Varnica,    Vidovič Janez, stovec.   Sesek Ferdinand,   Goričak, bor in vpišejo novi izvoljeni člani 
kmet, Skorišnjak. Možina Blaž, Zavrč, Žuran Ivan, Ko- upravnega odbora: 

Zadr III 45              7253 renjak.  Levanič Andrej, Drenovec, Sočič Viljem,   Čornelovci.   Perkič 
t>      j-i     AL i          \-          , kmetje. Ludvik, Vescica, Fujs Štefan, Vešči- 
Besedilo: Obrtna nabavna in pro- Zadr • 47              mo ca   Smodiš Marija, Veščica, kmetje. 

. dajna zadruga z o. j. Maribor- me- Maribor, 31. julija 1953. Zaznamuje se, da je Kumin  Ja- 
sto v Mariboru. figj,                                                      " nez predsednik  upravnega odbora. 

Sedež    zadruge    odslej:   Maribor, Bosedii0.    Kmetiiska    zadrue»   i Vpiše   se   sprememba    zadružnih Vetrinjska 30. 0 J
se•^j   Kmetijska    zadruga   • ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  ^ 

Izbrišejo se Celeč Alojz   Gajšek Na zboru dne 12, •  1953 so bila 24.  členu. 
Julij   šteher  Ferdo,  Rakuša  Karel, sprejeta nova pravila. Zadr III 124             7499 
•\•«    IT     • *°        '   Jûp A Zadružni defež znaša 1000, delež Besedilo:   Kmetijska   obdelovalna 
Mirko i„ kot pooblaščenec za pod- družinskega   Slana   zadružnika   pa zadruga, črešnjevci. 
ìlt noi? ,v•w IÄ••?• 25° din- Jamstv» Je 10-kr*tn°- obrišejo  se  Marinič  Franc,   Volf oXora                                upravnega .      ^ iy n,               ?m ^ •^ ^ ••• ^„^ 

Benkič   Jože.   čevljarski   mojster, Besedilo:   Kmetijska   zadruga   z J|*£* ^Ä^Äb«?- '*" 
Podpredsednik;     Gubenšek      Ivan, o. j„ Podgorci. MauL  AUizP 7XSvec Aurtlira 
elektroinštalaterski   mojster,   pred- Zadruga   temelji   odslej   na   no- •••• PS PriÄ 
sednik; Natek Srečko, elekt. mojster, vih   pravilih,   sprejetih   na   zboru "am• zïdSkičrešntvcev 
wjmk;    Vutolen    Anton,    mizarski dne 2. II   1953. Manija, zadružniki iz cresnjevcev. 
Mojster,  Gadi  Vilko,  kovaški  moj- Zadružni  delež  znaša  500,   delež .,   .,   Zadr v 16?   <n=     

7i97 
sjer, Forstnerič Adolf, mizarski moj- družinskega   člana   zadružnika   pa Maribor, 5. avgusta 19o3. 
c*' Üatler  Srecko-   krojaški   moj- 20 din. Jamstvo je 10-kratno. 68j>-     ,.,     „     ... ,         , 
«er. Divjak Bogomir, mehan. moj- Izbriše se Muršič Josip in vpišejo . Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
^ter,   Belicijan    Franjo,   čevljarski novi izvoljeni  člani upravnega od- J«. Radlje. 
•nojster, Romih   Anton, klepar,  vsi bora- Zadruga temelji odslej na novih 
v Mariboru.                        * Hrga Martin, Ritmerk, Bezjak Izd. Pravilih, sprejetih na zboru 1. IU. 

Kot   poobilašienec   za   podpiso- dor, Podgorci, Brumen Franc, Bres- , ,   >T .            „ .       ,         . 
Vflnje se vpiše Steber Ferdo. name. nica,  Marin  Ivan,  Bresnica,  Janže- ,  Izbrišejo   se   Hajnc   Ivan,  Lang- 
scenec zadruge, Maribor.      . kovic Marija, Strjanci, kmetje. ¥,ue/.^vro. J?Pkoynik Jože, Grze- 

Zadr IV 3               7249 Zaznamuje se, da je Petek Štefan J1,6  ioze> •••••  Albert   Grobelnik 
Besedil*. •1,•«•  «.••^••«  ,vP predsednik,  Hrga  Martin  podpred- Mar,a.. Br°daTl5

xl 
F^anc   in   VP1Š4° 

••••  j, ••••?    Mdn,Zna ZVe* sednik,.  Bezjak   Izidor   pa   tajnik {££.izvoljeni člani upravnega od- 

Izbrišejo  se  Vogrin  Feliks,    ing. upraTnega        ,^a'v Kolar Franc, kmet, St. Janž, Ko- 
Lorbek Štefka, Kurečič Slavko, Pia- Zadr 1V I29              7m rent   Jože,   kmet. sin, Zg. Vižinga, 
\A    • ^an> Kaučič Ivan, Telebar Besedilo:   Kmetijska   zadruga   z Langeršek Jože, kmet, Radlje, Na- 
Andrej,   Krajnčič   Lavoslav,  santi o. j., Tinje. potnik Ivan. kmet, Trije kralji, Ing. 
ivan,  Šmirmaul  Stanko,  Hlade  Jo- Zadruga   temelji   odslej    na   no- Saksida Ivan, agronom, Radlje. 
rf^i£e^k  Janko, Ferk Drago,  An- vih   pravilih,   sprejetih   na   zboru Maribor, 7. avgusta 1953. 
•••••• Franjo in vpišejo novi člani dne 22. II. 1953. Zadr IV 76              749* 

IL 
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69(1. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Velka. 
Zadruga temelji odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih na zboru 
dne 6. IV. 1953. 

Izbrišejo se Gungl Janez, Feko- 
nja Anton, Borovišek Jerica, škri- 
njar Anton, Tekavec Ludvik in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Skerget Ivan, Čevljar, Zg. Velka, 
Ozvald Marija, delavka, Sp. Velka, 
Kocbek Marija, delavka, Zg. Velka, 
Klemenčič Alojz, delavec. Sp. Velka, 
Handžič Karel, kmet, Zg. Velka. Mi- 
helic Ivan, kmet, Zg. Velka, Majhe- 
nič Slavko, mlinar, Zg. Velka Han- 
žič Jurij, delavec, Sp. Velka, Lešnik 
Jože, tov. delavec, Zg. Velka. 

Kot sopodpisovalec za zadrugo se 
vpiše Plošnik Pepca, knjigovodja 
KZ Velka. 

Maribor, 11. avgusta 1953. 
Zadr IV 93 7490 

691. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Ptuj. 
Zadruga temelji odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih na zboru 
dne 10. II. 1953. 

Izbrišejo se Erjavec Jožef, Alt Jo- 
žef, Čeh Avgust, Šegula Anton, Ska- 
za Katarina in vpilejo novi izvolje- 
ni dlani upravnega odbora: 

Potrč Alojz, Krčevina, Glušič Do- 
minik, Štuki, Ritonja Franc, Krče- 
vina, Skaza Simon, Krčevina, Skaza 
Maks, štuki, kmetje 

Maribor, 12. avgusta 1953. 
Zadr V 5 7567 

692. 
, Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Slatina Radenci. 

Zadruga je prešla na podlagi 
sklepa občnega zbora z dne 4, VI. 
1953 v likvidacijo. 

Likvidacijska firma# kakor doslej 
e pristavkom »v likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Vogrinec Franc, 
•uslužbenec, M. Sobota, Kovačič Kon- 
rad, uslužbenec, Gor. Radgona, Ar- 
nos Aleksander, uslužbenec, Gor. 
Radgona, Fabjan Ignac, upokojenec, 
SI. Radenci, Veberič Alojz, kmet, 
Si. Radenci. 

Likvidatorji podpisujejo likvida- 
cijsko firmo tako, da po dva od 
njih pristavita pod besedilo firme 
svoja  podpisa. 

Maribor, 13. avgusta 1953. 
Zadr IV 92 7568 

693. 
Besedilo: Okrajna zadružna zve. 

za z o. j., Ptuj. 
Izbrišejo se Muršec Maks, Kozel 
Franc, Majcenovič Ivan. Sok Janez, 
Turkuš Terezija, Kumer Vinko, Pre- 
log Franc, Majcen 'van in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Rubin Ljudmila, uslužbenka, 
Grajena, Kupčić Anton,-sad jar, Pod- 
lože, Toplak Janez, kmet, Mostje, 
Petek Štefan, kmet, Podgorci, Plohi 
Jakob, kmet, Sobetinci, Bezjak Pe- 

ter, kmet, Nova vas, Majcenovič Jo- 
že, brigadi*. Hrastove«, Rajher Stan. 
ko, kmet, Cirkulane. 

Maribor, 14. avgusta 1953. 
Zadr • 40 7569 

694. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga, Jurij ob Pesnici. 
Zadruga temelji odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih na zboru 
dne 16. V. 1953. 

Besedilo odslej: Kmetijska delov- 
na zadruga z o. j., Jurij ob Pesnici. 

Izbrišejo se Sekofovnik Peter, Pak- 
tier Ivan, Rozman Anton in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Kožuhar Alojz, ekonom, Traboe 
Ciril, poljski delavec, Nagode Alojz, 
poljski delavec, vsi Pesnica. 

Maribor,  15.  avgusta   1953. 
Zadr V 34 7694 

695. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Šentilj v Slovenskih goricah. 
Zadruga temelji odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih na zboru 
8. V. 1953. 

Izbrišejo se Poš Ivan, Srok Jožef, 
Habulin Micka, Dolajš Ivan, Maček 
Ludvik, Rakef Janez, Pavlic Drago 
in vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Grahck Zofija, gospodinja, Šentilj, 
Jurger Franc, kmet, štrihovec, Ul 
Ivan, kmet, Dobrenje, Krautbcrger 
Robert, upokojenec, Šentilj, Habu- 
lin Andrej, uslužb., štrihovec, Gra- 
deček Franc, kmet, Kresnica, Kreuh 
Anton, delavec, Šentilj, Pak Avgust, 
upokojenec, Šentilj. 

Maribor, 18. avgusta 1953. 
Zadr II 88 7693 

696. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., v Vrhpolju. 
Na občnem zboru 15. III. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila, po ka- 
terih zadruga odslej deluje. Članski 
delež znaša 250 dm s pristavkom. 
da morajo člani z do lha obdelo- 
valne zemlje vplačati 1 delež, člani 
z več kot 1 ha obdelovalne zemlje 
pa 2 deleža. Družinski delež znaša 
100 din. Vsak član jamči za obvez- 
nosti zadruge z lOkratnim zneskom 
vpisanega deleža. Upravni odbor 
sestavlja 9 članov. 

Izbrišejo se Jane Karel, Franko 
Martin, Rangus Anton, Hudoklin 
Franc, Lakner Anton, Kovačič Ig- 
nac, Banič Jože, Franko Jože in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Drolc Janez, prokurator, Pleterje, 
Kovačič Martin, Gor. Vrhpolje 14, 
Globavs Jože, Šmarje 3 Hudoklin 
Karel, Gor. Vrhpolje 3, Potočar Ja- 
nez, Mihovo 25, kmetje. Mikec Ma- 
rija, gospodinja, Mihovo 1, Špilar 
Janez, Žvabovo 12, Grubar Anton, 
Gor. Vrhpolje 34, kmeta. 

Novo mesto, 7. julija 1953 
Zadr IV 35/5 6451 

697. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j, Artiče. 
29. IH. 1953 so bila sprejeta nova 

zadružna pravila, po katerih zadru- 
ga odslej deluje. Članski delež in 
jamstvo ostaneta neizpremenjena. 
Upravni odbor sestavlja 7 do 11 
članov. 

Izbrišejo se Člani upravnega od- 
bora: Gorišek Franc, Gerjevič Ja- 
nez, Cerjak Ivan, Držanic Ivan, Ger- 
jevič Ivan in vpišejo novi izvoljeni 
Člani upravnega odbora: 

Rozman Franc, kmet. sin, Dečna 
sela 7, Držanlč Adam, mlinar, Do- 
lenja vas 6, Slovene Jože, kmet, Deč- 
na sela 4, Černelič Veronika, kme- 
tica, Arnovo selo 3, Sternad Ivan, 
delavec, Dolenja vas 20. 

Novo mesto, 29. julija 1953. 
Zadr III 94/5 7114 

698. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Male Dole. 
Na občnem zboru 8. III. 1953 so se 

spremenila zadružna pravila v 18. 
členu. Upravni odbor sestavlja 1 do 
5 članov. 

Izbrišejo se Antonie Alojz, Gran- 
dovec Anton, Verbič Alojz, Barle 
Stane, TiČek Ivana in Štepec Jože, 
ter vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Groznik Jože, Male Dole 1, Tiček 
Janez, Zubina 11. Ilar Tone, Zubina 
6, kmetje, Mulh Frančiška, gospo- 
dinja, Bratnice 10. 

Zadr IV 11/4 7203 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Veliki Cirnik. 

Na občnem zboru 26. IV. 1953 so 
se spremenila zadružna pravila v 
32. členu. Članski delež znaša 500 
dinarjev. 

Izbrišejo se Erman Franjo, Renko 
Ernest,, Ceh Franc, Peček Anton in 
vpišejo novi Izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Knez Roman, Veliki Girnik 10, 
Krnc Anton, Veliki Cirnik 5, Sladic 
Jože, Svinjsko 43, kmetje, Zalokar 
Franc, čevljar, Mali Ornik 45. 

Zadr IV 6/4 7202 
Novo mesto, 1. avgusta 1953. 

699. 
Besedilo: Kmetijska zadruga * 

o. j„ Ambras. 
Zaradi nove razdelitve sodnih 

okrajev se je prenesla Kmetijska 
zadruga z o. j. v Ambrusu z vsemi 
dosedanjimi vpisi iz zadružnega re- 
gistra pri okrožnem sodišču v Ljub- 
ljani v zadružni register pri okrož- 
nem sodišču v Novem mestu. 

Na občnem zboru 9. III. 1953 » 
bila sprejeta nova pravila, po kate^ 
rih zadruga odslej deluje, članski 
delež znaša 500, delež družinskega 
člana 200 din. Člani lahko vplačajo 
tudi več deležev. Člani jamčijo z8 

obveznosti zadruge z lOkratnim 
zneskom vpisanih deležev. Upravni 
odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
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IzbrlSejo se Godec Alojz, Hoče- 
var Ignac, Perko Franc, Miïmaï 
Vinko, Perko Anton, Hočevar An- 
ton, Gregorčič Jože in vpišejo novi 
izvoljeni  člani   upravnega  odbora: 

Novak Maks, Ambras 3, Novak 
Prane, Kamni vrh 5, Gregorčič An- 
ton, Višnje 15, Novak Jože, M. Ko- 
finj 11, Hočevar Alojz, Kal 16, 
kmetje, Glivar Mihaela, kmetica, 
Brezovi dol 21, Hrovat Anton, kmet, 
Ambras 22. 

Zadr IV 86/5 7082 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Čatežu. 
, Na občnem zboru 15. III. 1953 se 
je spremenil 2. člen zadružnih pra- 
vil, člani jamčijo za obveznosti za- 
druge s 40kratnim zneskom vpisa- 
nega enkratnega temeljnega oziro- 
ma družinskega deleža. 

, V upravni odbor so ponovno izvo- 
ljeni dosedanji člani upravnega od- 
bora. 

Zadr IV 13/3 7083 
Novo mesto, 27. julija  1953. 

700. 
Besedilo: Okrajna zadružna zve- 

za z a j., Črnomelj. 
Na občnem zboru 29. IV. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila, po ka- 
terih zveza odslej deluje. Naloge 
zveze ostanejo neizpremenjene. 
Upravni odbor sestavlja 7 do 17 
članov. 

Izbrišejo se Molek Franc, Guštin 
Zvonko, Brodarič Matija, Griblje, 
Stefanie Anton, Vaja Marija In vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: ' 

Hutar Alojz, Loka 60, Bečaj Leo- 
Bpld, Pusti Gradec 23, Kralj Anton, 
«riblje 26. zadružnika, Fabjan Bo- 
jan, uslužbenec, Črnomelj 120, Vr- 
°čaj Pepca, zadražnica, Stražni vrh 
t. 54. 

Novo mesto, 28. julija 1953. 
^ Zadr III 15/12 7084 
*0l. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
°- J., Dragatuš. 
. Članski delež znaša 600 din z 10- 
vratnim jamstvom. Upravni odbor 
se?iavlja 5 do 11 članov. 
. «brišeta se Matkovič Jože, Bečaj 
^opold in vpišeta nova člana 
«Pravnega odbora: 
• Pašič Janez, Brdci 3, Rogina Jože, 
Breznik 5, kmeta. 

Zadr IV. 39/4 7112 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

°-• št. Rupert 
.Na občnem zboru 15. III. 1953 »o 
îj- spremenila zadružna pravila v 
il!'*î2, *n 2. členu. Upravni odbor 
|«Javlja 5 do 11 članov, članski de- 
f J8? vPlačujejo: za male kmete 
<5L "elavce 230, za srednje kmete 

in  za  velike  kmete 1000  din. 

Sandl in vpižejo novi člani upravne- 
ga odbora: 

Kregelj Ignac, mizar, Sentrupert 
15, HribaT Ana, kmetica, Kamenje 
27, Kurent Maks, Sentrupert 77, Lap 
Vinko, Bistrica 26, Gačnik Vinko, 
Hrastno Hi kmetje. 

Zadr III 25/9 7115 
Novo mesto, 30. julija 1953. 

702. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j.. Gorenje polje. 
Izbrišejo se Lavrič Franc, Fliolt 

Alojz, Blatnik Jože in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Mežnarič Marica, delavka, Gore- 
nje polje 16, Kinkopf Marija, go- 
spodinja, Soteska 5, Fifolt Ivan, 
kmet, Drenje 5. 

Novo mesto, 1. avgusta 1953. 
Zadr III 87/6 7201 

Izbrisi 
703. 

Besedilo: _ Potrošniška zadruga z 
o. j. v Celju v likvidaciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
Celje, 18. avgusta 1953. 

Zadr VIII 93/6 7689 
704. 

Besedilo:  Kmetijska živinorejska 
zadruga  »Ludvik  Kristan«  Vojsko. 

Zaradi   pridružitve   h   Kmetijski 
zadrugi z o. j., Vojsko. 

705. 

Gorica, 23. julija 1953. 
Zadr VÛ/172-4 7163 

Besedilo: Živinorejska zadruga z 
omejenim jamstvom na Vrhniki. 

Zaradi končane likvidacije., 
Ljubljana, 15. avgusta 1953. 

Zadr II 87/78 7724 
706. 

Besedilo:    Potrošniška zadruga z 
o. j., Slivnica pri Mariboru. 

Ker je likvidacija končana. 
Maribor, 4. avgusta 1953. 

Zadr IV 132 7502 
707. 

Besedilo:   Kmetijska, vinogradni- 
ška zadruga >Franca Gregi«, Bizelj- 
sko v likvidaciji. 

Ker je likvidacija končana. 
Novo mesto,  30. julija 1953. 

Zadr IV 52/3 7113 

Trgovinski register 

708. 

Okretna fodltfa rasglaSaJoi 

Vpisi 

Imetnik: Marc Danilo,  Ajdovšči- 
na (šturje), Levstikova ul. 3. 

Poslovni    predmet:    Izvrševanj* 
gostilniške obrti. 

Gorica, 15. avgusta 1953. 
Zt 19/53-2 7541 

709. 
Besedilo:      »Prenočišče      Zimic«, 

Plave 144 (občina Kanal). 
Imetnik:    Zimic   Zdravko,    Plave 

144, obč. Kanal, okraj Gorica. 
Poslovni predmet: Oddajanje sob 

za prenočišče v lastni hiši. 
Gorica, 20. avgusta 1953. 

Zt 20/53-2 7731 
710. 

Besedilo:  Ažman Slava,  gostilna, 
Nomen j (OLO Radovljica). 

Imetnik: Ažman Slava, Nom en j 2, 
Poslovni predmet: Izvrševanje go» 

stilničarske obrti. 
Ljubljana, 6. avgusta 1933. 

Zt 11/53 - Rg A Vin 208/1    7542 

500 
^ruzjnski delež znaša 100 din. čla- 
?i,Jam'čljo za obveznosti zadruge z 
UKratnim zneskom vpisanega en- 

vratnega temeljnega oziroma dru- 
žinskega deleža. 

Izbrišejo se Kozlevčar Leon, Ku- 
se*J Franc,    Ravnikar Ciril,    Preh 

Besedilo: Antončič Ivan, gostilna, 
Podcerkev. 

Imetnik: Antončič Ivam, gostilni- 
čar, Podcerkev 39, p. Stari trg pri 
Rakeku. 

Poslovni predmet: Izvrševanje 
gostilniške obobrti. 

ZÜ8/53-2 7664 
Besedilo: »Gostilna v Snici« Marc 

Danilo (Ajdovščina, Levstikova uli- 
ca 3, okraj Gorica). 

Razglasi sodišč 

Tožba za razvezo zakona: 
Čamernik Olga, delavka iz Ljub- 

ljane, Gradišče 4, proti Čamernlku 
Gašperju, sedaj neznanega bivali- 
šča. Razprava bo 20. oktobra 1953 
ob 11.30 uri pri tem sodišču v sobi 
št. 124•1. Skrbnik je Pavlin Franjo, 
drž. uslužbenec, Ljubljana, Jeranc- 
va ulica 2. 

Okrožno sodišče v Ljubljani, 
dne 22. avgusta 1953. 

• Razne objave 

Poziv upnikom in dolžnikom 
uzi » danem roko priglasijo todlice 
•vo j e dedne pravic« ali imenujejo po- 
oblaščenca, ker jih bo ilcer pri sapu« 
Ccinskl razpravi zastopal skrbnik, nespre- 
Jeti deleži pa bodo Izročen! državi ozi- 
roma •• bo sa dediče, kl so snanl, a 
neznanega    bivališča,   hranil    skrbstveni 

organ. 
G 576/53 7776 

Z odločbo Mestnega ljudskega od- 
bora v Mariboru je prešla v likvi- 
dacijo Ljudska menza »Zora«, Ma- 
ribor, Ruška c št. 45. Priglasitveni 
rok: 30 dni po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 
pri MLO Maribor 

6453 
Z odločbo LO MO Velenje štev. 

948/1  je odrejena  likvidacija  pod- 
jetja  Žaga  Salek   v ^likvidaciji   in 

Postavljena  likvidacijska  komisija, 
riglasitveni rok: 30 dni po tej ob- 

javi. 6454 
Z odločbo LO MO Velenje štev. 

944/1 je odrejena likvidacija pod- 
jetja »Krajevna krojaška in šivalj- 
ska delavnica, šalek, v likvidaciji« 
in postavljena likvidacijska komisi- 
ja. Priglasitveni rok: 30 dni po tej 
objavi, 
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6455 
Z odločbo LO MO Velenje štev. 

1009/1 je odrejena likvidacija pod- 
Ì'eija »Krajevna elektrarna, šalek, v 
ikvidaciji« in postavljena likvida- 

cijska komisija. Priglasitveni rok: 
30 dneh po tej objavi. 

Likvidacijska komisija: Antlej 
Mirko, Vovk Fanika in Turnšek 
Jože. 

6456 
Z odločbo LO MO Velenje je 

odrejena likvidaciia podjetja »Kra- 
jevna krojaška delavnica, Pesje, v 
likvidaciji« in postavljena likvida- 
cijska komisija. Priglasitveni rok: 
30 dni po tej objavi. 

jkvidaciiska komisija: Antlej 
Mirko, Zaluberlek Jože in Ulrih 
Marija. 

6457 
Z odločbo LO MO Velenje štev. 

946 je odrejena likvidacija podjet- 
ja >Gostilna KLO Pesje, v likvida- 
ciji« in postavljena likvidacijska 
komisija Priglasitveni rok: 30 dni 
po tej objavi. 

Likvidacijska komisija: Antlej 
Mirko, predsednik, Vovšek Franc, 
Glažer Karel kot člana. 

7698 
Pozivamo vse upnike in dolžnike, 

da prjavijo oziroma ooravnajo dol- 
gove v 3 mesecih, t. j. do 31. oktobra 
1955. 

Kmetijska zadruga z o. j., Slati- 
na  Radenci  v  likvidaciji. 

Po sklepu občinskega ljudskega 
odbora Bistrica ob Sotli z dne 30. 
VII. 1953, št. 522/1 prenehajo in pre- 
idejo v likvidacijo »Krajevno go- 
stinsko podjetje« in »Krajevna mes- 
nica«. Priglasitveni rok: do 15. IX. 
1953. 

Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
preklicu jejo 

Anžič Anica, Ljubljana, Kodrova 
1, osebno izkaznico reg. številka 
59476. 7679 

Arnuš Franc, Kidričevo, osebno 
izkaznico, ser. št M-0442982, reg. št. 
13S96, izdano v Karlovcu. 7406 

Avguštin Franc, Godešič, p. Škof ja 
Loka, osebno izkaznico, reg. štev. 
30765. 7764 

Babosek Franc, žitence 45 v Slov. 
Goricah, osebno izkaznico, reg. št. 
13180, ser. št. G-0161823, izdano od 
OLO Maribor okolica. 7796 

Bajec Ivan, Polički vrh pri Jare- 
nini, osebno izkaznico, reg. št. 46936, 
ser. št. G-0193990. izdano od OLO 
Maribor okolica. 7793 

Balley Ervin, Jastrebarsko, ceglar- 
na, zrelostno spričevalo L gimnazije, 

šolsko leto 1918/19, št. 10, Izdano 
25. II. 1919 v Ljubljani. 7833 

Bartolj Jožef, Mengeš, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 71148, ser. štev. 
F-0453456, izdano v Kamniku.   7732 

Bec Uršula, Notranje gorice 43, 
osebno izkaznico, reg. št. 19142, ser. 
št. 0123452. 7705 

Beguš Franc, žeje 1, p. Duplje, 
osebno izkaznico, reg. Št. 1634, ser. 
št G-0190949. 7579 

Bergant Jožefa, Zapoge 38, pomoč- 
niško spričevalo iz trgovske stroke, 
izdano od OLO Kamnik z dne 14. 
XI. 1946. 7765 

Blas Helena, Ljubljana, Streliška 
št 2, osebno izkaznico, reg. štev. 
15961/50, ser. št. F-0038271, Izdano 
v Ljubljani. 7818 

Blažič Marija, Zg. Bistrica, p. Tr- 
žič, osebno izkaznico, reg.' št. 5565, 
ser. št. 0140275. 7733 

Bohar Ana, delavka, Murska So- 
bota, Kocljeva 7, osebno izkaznico, 
G-0111943, reg. št. 30233. 7699 

Bostele Antonija, Ljubljana, Hra- 
deckega 36, osebno izkaznico, reg. 
št. 4224/50. 7870 

Breznik Viktor, Brikovska vas 15, 
Dravograd, osebno izkaznico, reg. 
št 40004, ser. št. 0373714. 7572 

Brglez Viktor, Sikole 54, p. Pra- 
gersko. osebno izkaznico, reg. štev. 
37963, ser. štev. 028220, izdano v 
Ptuju. 7557 

Brie Marijana, roj. Hostnik, Bled- 
Zeleče št. 28, osebno izkaznico, reg. 
št. 22618. 7667 

Brodarič Julij, Sindikalni dom, Je- 
senice na Gor., osebno izkaznico, reg. 
št. 6260, izdano na Jesenicah.    7718 

Celeč Neža, poljedelka na Krajni, 
osebno izkaznico, reg. št. 19SS7, ser. 
št. 0101597. 7647 

Cvikl Stanislav, Laško, Sv. Jedert, 
osebno Izkaznico, reg. št 19174, ser. 
št 0654687. 7645 

Cvirn Julijana, Sevnica 71, osebno 
izkaznico št 105186, izdano v Za- 
grebu. 6384 

Čeh Marija, Podvinci 82, p. Ptuj, 
osebno izkaznico, reg. št. 8714, ser. 
št 0251027. 7664 

Čeme Jože, Ljubljana, štepanjska 
20, spričevalo II. razreda gimnazije, 
spričevalo obrtne nadaljevalne šole 
in pomočniško spričevalo. 7734 

Čivre Apolonija, Lendava, naselje 
>Nafte«, osebno izkaznico (za ob- 
mejni pas), reg. št. 6368, ser. štev 
G-0229078, izdano v Lendavi.    7287 

Dajčman Alojz, vulkanizer, Mur- 
ska Sobota, Kroška c. 39, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 30970, ser. štev. 
0033113, izdano v Mariboru in pro- 
metno knjižico, izdano na ime Ka- 
lamar Koloman, Gorica 6967.     7726 

Debeljak Janez, Goriška vas 1, 
p. Mirna peč, osebno izkaznico, ser. 
št. 0323156. 7773 

Ing. Debeniak Dušan. Ljubno št. 
13, osebno izkaznico št L-12594, iz- 

dano od MLO Novo mesto, In voja- 
ško knjižico. 7316 

Debenjak Ivan, Kozana 166 (Brda), 
dvolastniško izkaznic^ št. 900, izda- 
no od OLO Gorica. 7402 

Dogša Štefanija roj. Cajlinger, 
Grabe 6, ç. Središče ob Dravi, oseb- 
no izkaznico (na dekliško ime Caj- 
linger Štefanija), št. F-0254499. ser, 
št 13185, izdana od OLO Ptuj.   7648 

Dekleva Lovrenc, Pregarje 37, p. 
Obrov, osebno izkaznico, reg. št. 
8708, izdano v Ilirski Bistrici.    7700 

Dr. Marija Del Linz, Ljubljana, 
Tržaška 43. osebno izkaznico, reg. 
št 91818/51, ser. št. F-0114128.   7662 

Dežela Milada, Polie 168, Ljub- 
ljana, univerzitetno izkaznico, izda- 
no v Ljubljani. 7657 

Dolar Olga, Ljubljana, Hacqùetova 
3, delovno knjžico, izdano v Ljub- 
ljani in potrdilo o službenih le- 
tih. 7871 

Dolčič Anton, Sp. Zadobrova, 
osebno izkaznico, reg. št. 43853/51, 
ser. št. F-0066163, in vojaško knji- 
žio^ izdano od vojaškega okrožja 
v Ljubljani. 7872 

Dolenc Vilko, Ljubljana, Zbašni- 
kova 3, osebno izkaznico, reg. štev. 
101940/53,  ser.  št.  F-0476250.      7706 

Drevenšek Katarina, Gerečja vas 
30, Ptuj, osebno izkaznico, reg. št. 
3453, ser. št. 0245766. 6713 

Dulc Anton, Stranje 5, p. Bela 
cerkev, osebno izkaznico, ser. štev. 
0322276. 7774 

EmeršiČ Franc, delavec, Mala Var- 
niča 3, osebno izkaznico, ser. štev. 
G-0273415 in reg. št. 8705. 7573 

Erjavec Franc, Gor. Kanomlja, p. 
Idrija, osebno izkaznico, ser. štev. 
0533061, izdano v Idriji. 7744 

Eržen Veronika, češnjica 25, p. 
Železniki, osebno izkaznico, reg. st. 
37782, izdano v Kranju. 7646 

Feher Pavel, Pince 5, p. Lendava, 
osebno izkaznico, reg. št. 9774, ser. 
št 0232484, izdano v Lendavi.    7456 

Ferenc Antonija, Maribor, Lesni- 
kova 1, osebno izkaznico, reg. štev. 
8928, ser. št. 0065728, izdano od OLO 
Radgona. 7798 

Forfolja Franc, del. naselje »Gra- 
diš«, Jesenice, Prešernova c, osebno 
izkaznico, reg. št. 17844, ser. štev. 
G-334025. 7775 

Ferlan Vlado, Trg. podjetje OZZ 
Ljutomer, osebno izkaznico, reg. Št. 
16477, ser. št F-0240787, izdano v 
Ljutomeru. 7384 

Filipič Ivan, Maribor Tezno, Ptuj- 
ska 131, izkaznico predvojaske vzgo- 
je, izdano od >IKŠ TAM« v Mari- 
boru. 7800 

Flisar Antonija, Grad štev. 124, 
Prekmurje, osebno izkaznico, ser. 
št. 0109567, reg. št. 27S57, izdano v 
Murski Soboti. 7669 

Funda Stane, Stari dvor 24, pošta 
Škofja Loka, osebno izkaznico, reg 
št. 110S0, ser. št. 0200190. izdano .* 
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Kraaju okolica, in vojaško knjižico, 
adano od vojaškega okrožja Ljub- 
ljana. 7707 

Gartner Jožefa, Velenje, osebno 
wkaznico, reg. št. 132355, ser. štev. 
0327740. 7643 

Gerjevič Anion, Sele št 37, obči- 
la Dobova, osebno izkaznico, reg. 
«. 2441, ser. št. 0367751. 7750 

Gerjol Anton, Briše 6, p. Polhov 
Gradec, osebno izkaznico, reg. št. 
14622/51, izdamo od Ljubljane oko- 
lica. 7580 

Germ Ludvik, Zgor. Hoče 32 pri 
Mariboru, osebno izkaznico (za ob- 
mejni pas), reg. št 54301, ser. št. 
0843385, izdano od OLO Maribor 
okolica 1951. 7603 

Glažar Franc, Rauberkomanda 83, 
Postojna, osebno izkaznico, ser. št. 
£-0613708, reg. št. 3398. izdano v 
Postojni. 7727- 

Golob Marjeta, Topla, p. Crna pri 
J^evaljah, osebno izkaznico, reg. št. 
^»•. ser. št. 0265965, izdano v Slo- 
.venj Gradcu. 7525 

Gorjan Ivanka, Gorica, Grcna št- 
3> osebno izkaznico, reg. št. 13904, 
ser. št. 0330761, izdano od OLO Go- 
*"». 7866 

Grabušnik Karolina, Maribor, 
Meyska 11, osebno izkaznico (za ob- 
mejni pas), regi §t. 41818, ser. št. 
**019, izdano v Mariboru. 7599 

Gregorio" Terezija, Vogrsko 25, 
osebno izkaznico, ser. št. 0295049, 
«B. št. 21670, izdano od OLO Go- 
«ca. 7752 

jGrobelnik' Elizabeta, Celje, Mari- 
borska 31, osebno izkaznico, reg. št. 
^••, ser. št 0595466. 7644 

Hajšek Amalija, Dobrova 23, oseb- 
Jjo izkaznico, reg. št. 20700, ser. št. 
0145810. 7873 

Hercog Jože, Maribor, Meljeka 23, 
osebno izkaznico (za obmejni pas), 
reS. št. 29388, ser. št. 0022547, izdano 
v Mariboru. 7601 

Horvat Jurij, Vidonci št. 122. p. 
••••, Prekmurje, osebno izkaznico, 
te$. št 28313, ser. št. 0110023, izdana 
v Murski Soboti. 7558 

-HozJan Marija, Dolgovaške gori- 
oe 120, osebno izkaznico (za obmejni 
P*s). reg. št. 13258, ser. št. 0235967, 
izdano v Lendavi. 7470 

Hrast Angela, Jurski vrîfôb Pes- 
nici, osebno izkaznico, reg. št. 27019, 
*?£ ät. 0173140, izdano od OLO Ma. 
«bor okolica. 7797 

Hribar Jožica, Ljubljana, Mirje 4, 
ofeono izkaznico, reg. št. 85656/52, 
ser. št. F-0107966. 7735 

„Huber Feliks, kovaški pomočnik, 
£ovacevci 3, osebno izkaznico, ser. 
«• 0110229, reg, št. 28519, izdano v 
Murski Soboti. 7845 

• Hudovernik Leopol \ Jesenice. Ja- 
!t
a?fka 15, osebno izkaznico, reg. 

Sï- 3077, ser. št. 347787. 7671 

Humar Stefan, Kras 27, p. Kal 
nad Kanalom, osebno izkaznico, ser. 
št. 0390511, reg. št. 13222, izdano od 
OLO Gorica. 7846 

Janežič Avgust, Lj bljana, Vidov- 
danska 2, osebno izkaznico, reg. št 
26545/51, ser. št. F-0048855. 7658 

Janežlč Janko, Domžale, Industrij- 
ska 16, osebno izkaznico, reg. štev. 
24962, ser. št. 0470872. 7680 

Jerak Jože, Dobrava 38, p. Ško- 
cijan, osebno izkaznico, ser. štev. 
0345635. 7771 

Jeram Justin, Bukovo 30, p. Huda 
južna, osebno izkaznico, reg. št. 7812, 
ser. št  F-0537122. 7832 

Jeriček Ljudmila, Ljubljana, Par- 
mova 1, osebno Izkaznico, reg. št. 
54530/51, ser. št F-0076840, izdano v 
Ljubljani. 7854 

Jesenko Janez, Škof ja Loka, Spod- 
nji trg 15, osebno izkaznico, reg. št. 
6976, ser. št. 0817679, izdano v Ra- 
dovljici. 7779 

Ješe Janez, Ljubljana, Opekarska 
51, osebno izkaznico, reg. St. 75261/51, 
ser. št. F-0097571. 7708 

Jerman Lojze, Komenda 13, oseb- 
no izkaznico, reg. št 1151, ser. šl. 
F-0447461. 7581 

Jernejčič Franc, delavec, Slivice 
19, občina Rakek, osebno izkaznico, 
ser. št. F-0616596, reg. št. 6286, iz- 
dano od OLO Postojna. 7574 

Jurkovnik Alojz, upokojenec, Sp. 
Dolič 110, osebno izkaznico št. 23366, 
izdano v Slovenj Gradcu. 7672 

Kahne Vida, Ljubljana, Galjevica 
212 osebno izkaznico, reg. štev. 
24310/50, ser. št. F-0046620, izdano v 
Ljubljani. 7819 

Kenda Rozalija, Celje, Lisce 23, 
osebno izkaznico, reg. Št 9967. ser. 
št. 0601153. 7641 

Kisovec Antonija, Ljubljana, Rož- 
na ul. 13, osebno izkaznico, reg. št 
85794/52, ser. št. F-0108104. 7659 

Kladnik Janez, Vas Žaga št 2, šo- 
fersko knjižico, št. ,9291 za osebne 
in tovorne avtomobile in za motor- 
no kolo. ?582 

Kmetijska zadruga Osilnica, za- 
družno štampiljko podolgovate obli- 
ke z napisom: >Kmetijska zadruga 
Osilnica«. 7583 

Knez Jožef, Laško, Kuretno 103, 
osebno izkaznico, reg. št. 25919, ser. 
št. 06S0340. 7640 

Kocofan Dimitrij, Celje, osebno 
izkaznico, reg. štev. 123, ser. štev. 
009145. "639 

Koklič Ivan, Ljubljana, Grohar- 
jeva 3 osebno izkaznico, reg. št 
56446/51. ser. št. F-0078756. 7736 

Kolmanko Terezija, roj. Contala, 
Pertoča št. 20, p. Rogasevci, Prek- 
murje, osebno izkaznico, reg. štev. 
22449, ser. št. 0104159. 7318 

Kon'čar Franc, Koškt poljane 3, 
osebno izkaznico, reg. št. 4491, ser- 
st. 0162797; 7584 

Končar Marija, Koške poljane 3, 
osebno izkaznico, reg. št. 4405, ser. 
ši. 0162711. 7585 

Končar Martin, Leskovca 8. Srna rt- 
no pri Litiji, kolesarsko knjii:co, 
štev. 5102904, izdano od OLO Ljub- 
ljana okolica, na 1 î Konear Jo- 
žef. 752? 

Kordež Angela, Jamnik, Kropa, 
osebno izkaznico, reg. št. 19099, iz- 
dano v Kranju. 7650 

Koretič Ivan, Kamnik, spričevalo 
zaključnega izpita Industrijske ko- 
vinarske šole »Iskrat, Kranj.    7660 

Koser Franc, Apače št. 64, p. Sv. 
Lovrenc na Dravskem polju, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 40410, ser. št. 
0284647, izdano v Ptuju. 7505 

Dr. Kosovinc Tatjana, roj. Jam- 
nik Ljubljana, Podmilščakova št. 1, 
osebno izkaznico, reg., št. 7349/50, 
ser. št. F-0029659. 7766 

Kosec Ivan, Glinsko, Škofje vas, 
osebno izkaznico, reg. št. 27728, ser. 
št. 0685149. 7638 

Košnik Janez, Kranj, Partizanska 
št. 8, osebno izkaznico, reg. št. 7546, 
izdano v Kranju. 7681 

KovaSč Rupert, Maribor, Stross- 
mayerjeva 11, osebno izkaznico (za 
obmejni pas), reg. št 44030, ser. št. 
0197501, izdano od OLO Maribor 
okolica 1951. 7597 

Kozar Vida, Rajndol, Kočevje, 
osebno izkaznico, reg. št. 13960, ser. 
št 0688214. 7559 

Koželj Franc, Hotemaže 31, oseb- 
no Izkaznico, reg. št. 7662. izdano v 
Kranju. 7S55 

Kralj Aleksander, Ljubljana, Ti- 
tova 87, osebno izkaznico, reg. štev. 
83089/51, ser. št. F-0105399. 7661 

Kralj Elvira, Ljubljana, Ulica Vi- 
de Pregerčeve 12, osebno izkaznico, 
teg. štev. 18920/30, izdano v Ljub- 
ljani. 7856 

Kranjc Anton, Zabukovca, osebno 
izkaznico, reg. št 23449, ser. štev. 
0668866. 763• 

Križaj Jožica, Jesenice, Blejska 
c. 58, osebno izkaznico, ser. štev. 
G-0353095, reg. št. 8385. 7848 

Kranjc Janez, Ljubljana, Robova 
ul., osebno izkaznico, reg. št. 16414, 
ser. št. G-0097124, izdano v Murski 
Soboti. 7586 

Kreč Anton, Srednje Jarše 27, p. 
Domžale, osebno izkaznico, reg. št. 
10980, ser. št. 0457290- 7709 

Kredar Franc, Zagorje ob Savi, 
Breg 2, osebno izkaznico, reg. štev. 
6198, ser. št. F-0719508. 7682 

Krumpak Dušan, Celje, Trnovlje, 
osebno izkaznico, reg. št. 43605, ser. 
št. 0640715. 7642 

Kseneman Geza, Murska Sobota, 
Agrarna 23, osebno izkaznico, ser. 
št 0111285, reg. št. 29575. izdano v 
Murski Soboti. 7782 
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Kucler Janez, št. Vid nad Ljub- Mihelič" Gabrijel, Ljubljana, Kav- tov. znamke »Styria<, izdano v Ma- 
ljano, osebno izkaznico, reg. št. 13241, škova  18,  potrdilo  o deponiranem riboru in izkaznico za znižano vož- 
ser. št. F-0133238.                         7710 denarju v Carinarnici Sežana, blok njo na zelenici v Jugoslaviji.     7804 

Kukovec   Alojz,   Zamušani   št.  8, l5/89 z dne u- VII> l95y ,          7712 Oberlajt Anton, Maribor, Beograj. 
osebno izkaznico, reg. št. 26426, ser. Mihelič  Marija, Gorenja  vas, p. ska  24,   vojaško   knjižico   št. 7378, 
št. 0269736, izdano v Ptuju.       7471 Ribnica  na Dol., osebno izkaznico, serija H, knjižico za drva št. 30516, 

Kurivo in gradbeni material, Her- reS- št  l1089' ser- št O357399-   7767 ^••° od vojne pošte št. 7895 v Ma- 
pelje,    Kozina,    evidenčno   tablico Mihovar Pavla, por. Kovač, Ljub- rli>or"-                                           <ol:> 

S-7523 kamiona t 7 »Saurere     7711 ljana, Celovška 41, osebno izkaznico, Oberžan Zofija,  Pečovje,  Prožin- 
Kurnik   Karolina,   pošta   Dol  pri "*i St  394SIlßU   izdano   v  ^821* Imi^r0^^^^' "V« Hrastniku, osebno izkaznico, ser. št. ««u.                                              7821 38072, ser. št. 0675582.                 7633 

0819987, reg. št. 9294.                    7674 Mikolič Marija, Maribor, Koroška Oblak Meta, Kranj, Strazile 317, 
••••••• Tiril    ••5••    Rrp7P. 15 št- 3- osebno izkaznico (za obmejni osebno izkaznico, reg. št 33369, ser. 

oseÄkaSS. refšt lisser! £& T lEnSE'1951  IL ""So "" ^^ **"* * ^^    •* it. 0687287.                                    7636 izdano v Mariboru 1951.             7608 Okoren Doroteja, Ljubljana, Graj- 
Lenče Mihaela, Maribor, Slomškov Mllotič   Marija    Ljubljana.   Hra- ska planota 1,.osebno ^nico, reg. 

trg 14, osebno izkaznico, reg. štev. deckega,  osebno  izkaznico, reg. Št. «t. 43270M, ser. št. F-0065580.    7587 
41953, ser. št. 0044154. izdano v Ma- "^• ser. št. 228475.                     7874 Okrujnu   zadružna   zveza,   Ljub- 
riboru, OF izkaznico, aktivistovsko Mlakar   Hermina,   Ljubljana,  Ti- ljana okolica, prometno knjižico št. 
izkaznico št. 216, Izdano od Okrajn. tova 53, osebno izkaznico, reg. štev. 3618    osebnega    avtomobila    Opel 
ljud. odbora Maribor 1945.         7802 95436/51. izdano v Ljubljani.     7822 Olimpia.                                        7737 

Leskovar  Elizabeta,   Creta 8 pri Mlasko   Lovrenc,    Zgornja   Sčav- Ortan   Ruža,   Maribor,   Maistrova 
Slivnici,   osebno   izkaznico   (za   ob- niča št. 53, osebno izkaznico, ser. št. 16> 5^••  Aškerčeva 21, osebno iz- 
mejni pas), reg. št.  1018, ser. Štev. G-0068091, reg. št. 11381             7209 kazmco, reg. št. 10578, ser. afc 0018788, 
058832S, OLO Maribor okol. 1951.7600 „, .   . _        ,        .   _           . «dano v Mariboru 19?1.             7605 

Leuč Janez, Lancova vas 7, p. Sv. kvÄtoSotS* t• ^tanek Gabriria. Ljubljana, LL 
Vid   pri   Ptuju,   osebnot  izkaznico, ^   UV?/1^  |f 133534^   izdano v tostrojski blok IV. osebno Izkaznico, 
leg. št. 17401, ser. št. 0274320.    7728 Goric?                                          7756 r<*' št" 79264' ser" ŠU ,0101574   7768 

Letonja Zdravko, Brezje, Tiha ul. Mod'ic   Kazimir   Celie   Slomškov 4zimek, Marjan, Sela-šumberk  3, 
It 11  pJri Mariboru, osebno izka^. ^S^^ii^%^Lml ••^•'^ ,e* * 1<•* %» 
•••,  reg.  št. 3349, ser. št. 0015668, se°   gt   0592975                               7635 ' °180774-                                      7fa°J 

izdano v Mariboru.                      7799 '     ',   , ,,, ',..,.         .      .v Pahole Martin, Gradbeno podjetje 
Lon.ro Nasta   Vel   Podlo? št   38 ,f

M?zek Julčl- MublJana. Lavnceva Remont, Velenje, delovno  knjižico, 
osS izkaznico   ser   štev   0401895' ïk^V^^^A'., •BJ   8teT" ât« 132287- "8- št-  U9-                 7377 
oseono lZKaznico, ser. štev. ••», 43607/? 1, ser. št. F-0065917, izdano v „ ,      ,,.,,,         ,,         »   „„ 
reg st. 2••8•, izdano v Krškem.  7701 Ljubljani in tek. račun št. 681.   7823 Pahor Mirko, Sela na Krasu št. 27, 

LoniP Aìni-riin   mi   Vnerin   Vospk '                        " osebno   izkaznico,   ser.   št.   0334350, 
št. 5 pri šmSti obPesffc^osebno MrSe^Ivan. Smihel pod Nanosom. reg. št. 17618, izdano v Gorici.    7014 
izkaznico (za obmejni pas), reg. št. g:   •ev{p'r it   F^fen    ' ?£& Pavčnik Tereziji, Celje. Zg. Hu- 
10522,   ser.   št.   0854206" Izdano   od St 209?1< ser- žt- F-0631261.        7506 dinja>  oeebnQ  iz^a2nlco>

J regf šteT. 
OLO Maribor okolica.                 7598 Murko Jože, Podplat 5. evid. tabli- •55, ser. št. 0598288.                 7853 

Lukek Franc, Maribor, Slovenska co tovornega avta S-4939.          7507 Paylig janez< ščayniCa y &lov. (^. 
št. 18, osebno izkaznico (za obmejni Muršič   Krista,   Maribor,  Tržaška ricah,  osebno  izkaznico,   reg.  štev. 
pas), reg. št. 50300, ser. št. 0050820, št.  39,  osebno izkaznico, reg. štev. 41238, ser. št. 0195004, izdano v Ma- 
izdano v Mariboru.                      7592 21126, ser. št. 0025472, izdano v Ma- riboru.                                           7610 

Mahorič Ivan, Maribor, Tezno, Je- ri*x>TU.                                           7790 Peček j^ha, Ljubljana, Linharto- 
rovškova 3, osebno izkaznico (za ob- Nagy Ladislav, Gor. Lakoš 79. p. va, osebno izkaznico, reg. št. 311726, 
mejni  pas),  reg.  št.  20076,   ser.   št. Lendava, osebno  izkaznico, reg. št. ser. št. 0334896.                            7875 
001-422, izdano v Mariboru.        7604 8419L   ser.  št.  G-0231129,   izdano  v Penk<) Alojzija< Postojna( Gregor. 

Madžar Franc, Dol. Lako9 št. 69, andavi.                                        7289 ,iičey dreyored 14> ose]>no izkaznico, 
Prekmurje,  osebno   izkaznico,   reg. Najman    Ivan,    Slovenija    ceste, ser. št. 0630980  reg. št 20670, izdano 
it. 11158, ser. št. 0233868. gradbišče   Strmica,    Dol.   Logatec, v Postojni.                                  7257 

Madžari*  Jožef,   Markove!  št.  99, f^^g^^^•1•'ffö Petan Karel, osebno izkaznico, Ser. 
Prekmurje,   osebno   izkaznico štev. st- Ö4W' izaano v rreiogu.         aw ^ 0394020, reg. št. 15700, izdano v 
0121823.                                          7755 Neme.: Stefan, Kruplivnlk št 50, Krškem, sindikalno izkaznico in iz- 

Marc Ivana, Maribor, Ob železnici P- Grad> Prekmurje, osebno izkaz- kaznico  za  znižano   vožnjo  na  že- 
št   12. osebno izkaznico,  reg. štev. ni°°. ser. St 0110609, reg. št. 28899, leznici.                                           7508 
32757, ser. št. 0024667, izdano v Ma- izdan0 v Murski Soboti.  .           7729 petančič Marija. Maribor, Mladin- 
riboru.                                         7801 Nežmah Matilda, Maribor, Tezno, ska 5, osebno izkaznico, reg. štev. 

Matjašec šiefan, Lipa 57, p. Bel- samski  dom >TAM«, osebno izkaz- 10075, ser. št. 0014285. izdano v Ma- 
tinci,   osebno  izkaznico,   reg.  štev. nico, reg. št. 17148, ser. št. 0278970, riboru.                                           7791 
16299, ser. št. 0240609.                   7012 izdano v Ptuju.                            7789 petrlc   •a&,   Spodnja   Slivnica. 

Mazovec Drago, Ljubljana, Zalo- Novak Marija, Nunska Graba, p. °fekn
1^

a£azDÌCQ'   "*• št* 1781' ŽŠL 
ška 51a, šofersko knjižico, izdano v Ljutomer, osebno izkaznico, reg. št. "• * -0002091.                               78<o 
Ljubljani B In C kategorije.     7820 9998, ser. št. 0234308.                   7675 Pevec   Franc,   posestnik.   Ključa- 

Merc Jakob, Rošpoh 16 pri Mari- Novak Milica, Celje, Gotovlje. r°/ci 47, p. Vel. Nedelja, osebno 
•boru, osebno izkaznico (za obmejni osebno izkaznico, reg. št. 2243, ser. izkaznico, ser. št. .'V0264806, reg. Si- 
pas), reg. št. 25766, ser. št. 0176493, št. 0644518. 7634 ^\•>, izdano v Ptuju. 77?< 
»dano v Mariboru.                      7594 Noyak stank0f Maribor, Studenci, Pihler TončLa, Maribor. Pobrežje, 

Metelko   Franc,    Čudno    selo   4, Ruška 99, osebno izkaznico, reg. št- Ulica XIV. div. 19, osebno izkazni- 
osebno izkaznico, reg. št. 5366, ser. 13381, ser. št. 0020064, Ldnno v Ma- co, reg. št. 12366, se.: št. G-OOISI«' 
št. 0489676, izdano v Črnomlju.   7651 riboru, knjižico za kolo, št. 519168, izdano v Mariboru 1951.            •&> 
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Pilih Franc, Maribor. Ozka it. 5, 
osebno izkaznico, reg. it. 600, ser. 
it- 0002610, izdano v Mariboru.   7788 

Pillh Konrad, Celie, Cesta na Do- 
bravo 17, osebno izkaznico, reg. št. 
5030. ser. št 0593779. 7632 

Pirnat Jože, Polom, p. Kočevje, 
osebno izkaznico, ser. št. 0549169, 
«g. št. 2859, izdano v Kočevju.   7461 

Pliberšek Ana, Ljubljana. Rožna 
dolina, C. VII/8, osebno izkaznico, 
fee. št. 92943/51, ser. št. F-0115253, 
ladano v Ljubljani 7713 

Plolil Franc, Zamušanl št. 7, oseb- 
no izkaznico, ser. št. 0269728, reg. 
St. 26418. 7473 

Plut Marija, Vrh pri Ljubnem 19, 
P. Šmihel, osebno izkaznico, ser. št. 
0334711. 7772 

• Počkar Vida, Maribor, Aljaževa 
22, osebno izkaznico (za obmejiv 
pas), reg. št. 31208, ser. št. F-0586817, 
»zdano od OLO Maribor okol.   7612 

Podgoršek Jožefa, Vevče 9, Ljub- 
ljana, osebno izkaznico, reg. štev. 
»»78/51, ser. št. F-0077288. 7588 

Pohorska tovarna kovanega orodja, 
Ruse, prometno knjižico za motorno 
Colo znamke Sax, št. motorja 84041, 
st. okvira 762098, tip 210, izdano 
'• 1947. ' 7742 

Poiane vdova Logar Jožica, Ljub- 
Učna, Bavtkova 1, osebno izkaznico, 
Feg. št. 91319/51, ser. št. F-0113629, 
Izaano v Ljubljani. 7714 
. Poles Alojz, Ritomeče 4, osebno 
'«aznico,  reg. št.  1256. 7168 

Polončič Francka, Breg št. 8, Za- 
Sradec na, Dol., osebno izkaznico, 
**. št. 0012260. 7806 

Polšak Slavka, Jesenice, Gospo- 
'Jetska 47, osebno izkaznico, ser. št. 
U353777, Izdano na Jesenicah.    7743 

Poredoš Štefan, Pince 26, osebno 
paznico (za obmejni pas), reg. št. 
?«<0. ser. št. G-O232480, izdano v 
Lendavi. 7288 
, Pošepnij Irma, Store, osebno iz- 
bico, reg. štev. 28523, ser. štev. 
'««6388, žel. knjižico št. 91097.   7617 

Prihošič Bogomila, Ljubljana, To. 
canova 2, osebno izkaznico, reg. št. 
ntl6i8/50- ser- št- F-0039078, in pia- nmsko izkaznico. 7769 
„Prosen Irena, Ljubljana, Gerbi- 
irttÄJ4, osebno izkaznico, reg. št. 
^••/••. ser. št. F-0477440.       7715 

t»ruf Ivan< Ajdovščina, Cankarjev 
«L9, osebno izkaznico št 0327607/ 
"UB in vojaško knjižico. 7376 

„ "ukl Franc, Maribor, Pobrežje, 
j[0Ya ul. 4, osebno izkaznico (za ob- 
mejni pas), reg. št. 14678, ser. štev. 
"W5287. izdano v Mariboru.      7611 

Pungartnik Valerija, Mežica št 13, 
osebno izkaznico, reg. št. 2934, ser. 
«t. 026744. 7259 

,Pustoslemšek Jakob. Tirosek 17, 
<»Hna Gornji Grad, osebno izkazni- 

co, reg. it. 136%. ser. it. F-0437007, 
izdano v Šoštanju. 6722 

Pušnik Eva, Ljubljana, Poljanski 
nasip 40, osebno izkaznico, reg. št. 
217, ser. št. 0637527. 7589 

Puh Marija, Duplica 18, p. Kam- 
nik, osebno izkaznico, reg. st. 25351, 
ser. žt. 0471260. 7877 

Rahne Franc, Kresniške poljane 
28, osebno izkaznico, reg. št. 47191, 
ser. št. F-0156893. 7825 

Raspet Ljudmila, Prekorje. oseb- 
no izkaznico, reg. št. 44140, ser. št. 
0641250. 7631 

Rejec Marija, Zaloače, osebno iz- 
kaznico št. 7355, izdano od OLO 
Gorica. 7652 

Resnik Stane, Ljubljana, Wolfova 
4, šofersko knjižico, št. 1524, izdano 
od TNZ Ljubljana mesto dne 26. XI. 
1952. 7807 

Ribič Jože. Brezje, Ravna ul 21 
pri Mariboru, osebno izkaznico, reg. 
št. 14416, ser. št. 0005125, izdano v 
Mariboru. 7609 

Rošker Marija Jakobski dol v 
Slov. goricah, osebno izkaznico, reg. 
štev. 30569, ser. št. 0173702, Izdano 
od OLO Maribor okolica. 7593 

Rozman Franc, Maribor Tezno, 
Taborišče III, Dom 2, knjižico za 
kolo, št 1222050, tov. znamke >Waf- 
fenradc, izdano v Mariboru.       7795 

Rozman Jože, Valburga 28, p. 
Smlednik, spričevalo o zaključnem 
izpitu iz elektrostroke, izdano od 
Industrijske šole »Iskrac v Kra- 
nju. '   7738 

Sabo Verane Steven, Subotica, Ju- 
govičeva ul. 14, osebno izkaznico, 
reg. št. 4387. 7683 

Sajovec Peter, Podvrh-Dobje 28, 
osebno izkaznico, reg, št. 28739, ser. 
št. 0686602. 7619 

Sečnjak Franc, Ravne na Koro- 
škem, Pod gradom št. 2, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 9973, .ser. štev. 
0274683, izd. v Slovenj Gradcu.   7563 

Sečnjak Pavla, Ravne na Koro- 
škem, Pod gradom 2, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 9150, ser. št. 0273860, 
Izdano v Slovenj Gradcu. 7563 

Selakovič Janko, Slovenija ceste. 
Strmec, p. Logatec, osebno izkazni- 
co, reg. št. 4209, ser. št. F-487519, 
izdano v Črnomlju. 7462 

Seme Jožefa, Laško, Sv. Jedrt, 
osebno izkaznico, reg. št. 19012, ser. 
•it. 0654524. 7628 

Silič Kristina, Nova Gorica, Bilje, 
osebno izkaznico za obmejni pas, 
reg. št. 20310, ser. št. 0289973.     7739 

Sinček Ivan, Topole 9, p. Mengeš, 
osebno izkaznico, reg. št. 3992, ser. 
št. 0450302, izdano v Kamniku.   7826 

Sirk Alojzija, Laško, Bukovca 91. 
osebno izkaznico, reg. št. ,17752, ser. 
št. 0649664. 7629 

Sivec Ivan, Krn 12, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 100043, ser. štev. 
0805799. 7878 

Skala Anton, Zemelj it. 15, oseb- 
no izkaznico, reg, št. 4487, ser. štev. 
0487797, izdano v Črnomlju.      7633 

Slaček Štefanija, Cogetinci 20, 
Cerkvenjak v Slov. goricah, osebno' 
izkaznico, reg. št 13965, izdano v 
Radgoni. 7463 

Smrdel Ivan, Šenpefer, šofersko 
knjižico, št. 2330. 7630 

Stopinšek Lado, Lahov graben 70, 
osebno izkaznico, reg. St. 54001, ser. 
št. 0691344. 7627 

Strle Jožefa, Ljubljana, Cesta na 
Brdo, osebno izkaznico, reg. štev. 
69810/51, ser. št F-0092120. 7740 

Svedšek Maks, Lancova vas, p. 
Videm pri Ptuju, osebno izkaznico, 
reg. št. 64552, ser. št. 0292789. izdano 
v Ptuju. 7262 

Šabeder Antonija, roj. Ribič, Sp. 
Duplek pri MaTiboru, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 42994, ser. št. 0571857, 
izdano od OLO Maribor. 7606 

šajnovič Štefan, LjuMiana, Trnov- 
ski pristan 12, osebno izkaznico, reg. 
št. 1594/20/5-1950, izdano v Čakov- 
cu. 7857 

Save Helena, Št. Janž 29, p. Dra- 
vograd, osebno izkaznico, reg. štev. 
10538, ser. št. 0275248, izdano v Slo- 
venj Gradcu. 7784 

šef ran Franc, Ljubljana, Novi 
bloki, letno spričevalo 1. b razreda 
XI. gimnazije v Ljubljani za leto 
1952/53. 7879 

Simic Jakob, Kranj, osebno izkaz- 
nico, reg. številka 8138, ser. Številka 
0203691. 7741 

Šincek   Slavko,   Jesenice,   Mestno , 
gradbeno podjetje, osebno Izkaznico, 
reg. št. 6298, ser. št. M-59118, izdano 
v.Zagrebu. 7408 

Sinko Alojz, Rogaševci 64f osebno 
Izkaznico, reg. štev. 25835. ser. štev. 
107545. 7464 

Šipel Franc, Vintgar, Delavske ba- 
rake pri Bledu, osebno izkaznico, 
reg. Št. 16948. ser. št 0395258. izdano 
v Krškem. 7704 

' Šket Jožef, StopSe, osebno Izkaz- 
nico, reg. številka 38832, ser. številka 
0679342. 7625 

Skrabec Ivanka, Bič 11 osebno iz- 
kaznico, reg. št 13764, izdano v Kra- 
nju. 7827 

Škrilec Aleksander, Lemerje 46, p. 
Puconci, osebno izkaznico, reg. št. 
47131, ser. štev. 0128841, Izkaznico 
SZDL in izkaznico ljudskega odbor- 
nika. , 7575 

škrjanc Frančiška, Rogatec, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 9842, ser. štev. 
0794801. 7626 

škrjanc Jože, Preloge, Novi Ja- 
šek, p. Velenje, osebno Izkaznico, reg. 
št 31391, ser. št. 0333863, in sindikal- 
tio izkaznico, št. 114799. 7294 

Šmigoc Hilda, Brezje pri Maribo- 
ru, osebno izkaznico, reg. št. 18124, 
ser. št. 0005470, izdano od OLO Ma- 
ribor okolica. 7596 
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Smigoc Rozalija, Brezje 8 pri Ma- 
riboru, preklic osebne, izkaznice, 
reg. št. 54310. ser. št 0036244, objav- 
ljen v Uradnem listu LRS, ker se je 
našla. 7607 

Spari Franc, Gor. Radgona, osebno 
izkaznico, reg. štev. 25377, ser. štev. 
G-0174996, Izdano od OLO Maribor 
okolica. 7677 

Spende Ana, Ravne 48, p. Zdole, 
osebno izkaznico, reg. št. 18337, ser. 
št. 0396647, izdano v Krškem.     7760 

Štolfa Ivan, Brje št.10, Dutovlje- 
Sežana, osebno izkaznico, reg. štev. 
2029, ser. št. 0202739. 7474 

Suligoj Ivan, Goljevica 171, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 6007. ser. štev, 
0309166. 7576 

évajger Angela, Ravne na Koro- 
••••. Pod gradom 5, osebno izkaz- 
nico, ser. št. 0037693. 7180 

Tašner Franc, Miklavž 124 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
6285; ser. št. 0577584, izdano od OLO 
Maribor okolica, sindikalno knjižico, 
št. 127484, izdano za sindikat »Metal- 
ne« v Mariboru. 7803 

Teroš Anica, Celje, Cesta na grad, 
osebno Izkaznico, reg. št. 16972, ser. 
št. 1)607077. 7624 

Tibaut Anica, Sp. Krapje 47, p. 
Veržej, osebno izkaznico, reg. štev. 
15885, ser. št. F-0240185. 7655 

Tomažin Franc, Gorenja vas 5, 
p Leskovec pri Krškem, osebno Iz- 
kaznico, reg. št. 16897,.ser št.0395207, 
prometno knjižico za kolo, sindi- 
kalno knjižico, izdano v Krškem in 
šofersko voj. knjižico, izdano v Be- 
lovarju. 7264 

Tomec Jože, Maribor, Betnavska 
77, osebno izkaznico, reg. št. 45034, 
ser. štev. 0047220, izdano v Mari- 
boru. 7794 

Tovarna pohištva »Edvard Kar- 
delj«, Nova Gorica, izgubljeno evi- 
denčno tablico 6 tonske prikolice 
8t. S-8070. 7089 

Trobec Marija, Kranj, Koroška 27, 
sindikalno knjižico. 7265 

Trstenjak Dragica, Cven 38, p. 
Ljutomer, osebno izkaznico, reg. št. 
9156, ser. št. F-0233466. 7655 

Turäi'2 Elizabeta, Cerknica 91 pri 
Rakeku, osebno Izkaznico, reg. štev. 
3095. izdano v Splitu. 7828 

Udovič Janez, Unec pri Rakeku, 
osebno izkaznico, reg. št. 5965,   7590 

lilbl  Angela,  Jablanca  pri   Mari- 
boru,  osebno  izkaznico,  reg.  štev. 
3476, ser. št. 0584386, izdano v Mari- 

, boru. 7613 
Uršič Domlnko, Celje, Breg 44, 

šofersko knjižico št. 80. 7623 
Uršič Frančiška, Trata 5, p. Gore- 

nja vas, osebno izkaznico, ree. štev. 
28688, ser. št. F-0207798, Izdano v 
Kranju okolica. 7409 

Valentlnčič Franc, Ljubljana, Kc- 
rytkova 25, osebno izkaznico, reg. Št. 
22084/50, ser. št. F-0044394. 7663 

Vardjan Anica, Črnomelj 207, 
osebno izkaznico, reg. št. 5956, izdano 
v Kranju. 7656 

Verban Marija, Murska Sobota, 
Ivanocijeva 59, osebno izkaznico, 
reg. št. 47447, ser, št. 0129157, Izdano 
v  Murski Soboti. 6511 

Vertič Franc, Spuhlja 71, Ptuj, 
osebno izkaznico, reg. št. 32420, ser. 
št. 0276130. 7762 

Vidovič Hedvika, Ptuj, Slovenski 
trg 11, osebno izkaznico št. 2586, iz- 
dano v Mariboru. 7365 

Vincek Janez, Zlatoliče 26, p. 
Starše pri Ptuju, osebno izkaznico, 
reg. št. 39646, ser. št. F-0275106, iz- 
dano v Ptuju, 7763 

Vinko Tekla, Št. Vid nad Ljublja- 
no 39, osebno izkaznico, reg. štev. 
94271/51, ser. št. F-0116581. 7829 

Višič Leopoldina, Oplotnica, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 43428, ser. št. 
0640558. 7621 

Višnar Cita, Ljubljana, Tržaška 
14, osebno izkaznico, reg, št. 90353/ 
51. 7684 

Vlaj Štefan, Vadarci, p. Bodoocl, 
osebno izkaznico, reg. št. 10618, ser. 
štev. 0092228, izdano v Murski So- 
boti. 7121 

Vodnik Ana, Sostro 61, osebno 
izkaznico, reg. štev. 16357, ser. štev. 
F-0156099. 7591 

Vodnik Zdenka, Maribor, Pobrežje, 
Ulica XIV. divizije, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 16544, ser. št. 0013458, 
izdano v Mariboru. 7792 

Voglar Jože, Soviče 23 pri Ptuju, 
osebno izkaznico, reg. št. 48962, ser. 
št. 0293198, izdano v Ptuju. 7602 

Vogrin Franc, Maribor, Šentiljska 
48, osebno izkaznico, reg. št. 23949, 
ser. štev. 0030367, izdano v Maribo- 
ru, 7232 

Vogrinčič Bežika, Celje, Maribor- 
ska 72, osebno izkaznico, reg. štev. 
17769, ser. št. 0607971 7622 

Vogrlnčič Franc, Bakovci, Murska 
Sobota, osebno Izkaznico, reg. štev- 
3245, ser. štev. 0084995, Izdano od 
TNZ Murska Sobota. 7851 

Vrbnjak Anton, dimnikarski va- 
jenec, Rihtarovci 42, p Slatina Ra- 
denci, osebno izkaznico, reg. iter. 
16343, ser. št. 0394663, izdano v Kr- 
škem. 7297 

Vrhovnik Franc, Otiškl vrh 16, 
osebno Izkaznico, reg. št. 10748, ser. 
št. 0275458, izdano v Slovenj Grad- 
cu. 7678 

Zaje Marija, Podlog 3, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 32231, ser. štev. 
0650741. 7620 

Zakotnik Ana, Virmaše 27, osebno 
izkaznico, reg. štev. 30476, izdano • 
Kranju. 7858 

Zalokar Milena, Spodnje Jarše 23, 
preklic osebne izkaznice, reg. štev. 
11226, objavljen v Uradnem listu 
LRS. ker se je našla. 7830 

Založnik Oto, Mislinja 124, osebno 
izkaznico, reg. štev. 24506, ser štev. 
0359S18. 7852 

Zorko Anton, Vel. Mruševo 11, 
osebno izkaznico, reg. št.27845, ser. 
štev. 0406155. 7465 

Zupauc Slava, Ljubljana, Erjav- 
čeva 20, osebno izkaznico, reg. štev. 
78048/51. ser. št. F-0100358, izdano v 
Ljubljani. 7831 

Zupančič Ivankrt, Savije 2, osebno 
izkaznico, reg. št '.2M3, ser. štev. 
0132640. 7880 

Žargi Miran, Ljubljana, Resljeva 
24, vojaško knjižico, izdano od voja- 
škega   okrožja   Ljubljana. 77lb 

Žerjav Vekoslav. Voinik, osebno 
izkaznico, reg. šlev. 41509, ser. štev. 
0689648. 7616 

Žižek Bogdan, Maribor, Pobrežje, 
Delavsko naselje > Konstruktor«, 
osebno izkaznico, reg. št. 47180, ser. 
št. 0042425, izdano v Mariboru, sindi- 
kalno knjižico, izdano za Sindikat 
»Konstruktor« v Mariboru.        7616 

Znidar Franc, Celje, delovno knji- 
žico, serijaC-240339, izdano v Ma- 
riboru 1953. 7614 

Žuman Ivanka, gospodinja, Slatinu 
Radenci 31, osebno izkaznico za ob- 
mejni pas, reg. št. 19272, ser. štev. 
0081334, izdano v Ljutomeru.     7731 

Žvab Terezija, Domžale, Savsku 
37, osebno izkaznico, reg. št. 24006, 
ser. št. 0469918. 7717 

»PRAVNIK« 
GLASILO ZA PRAVNO TEORIJO IN PRAKSO ŠT. 7—9 

izide prihodnji teden 

Obseg 104 strani, priloga odločb 24 strani 

Izdala   »Uradni   Ust   LRS« — Direktor   •   odgovorni   uredni k:   dr. Rastko   Močnik  —   Uska   tiskarna   »Toneta   Tomai'*' 
V Ljubljani 
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1. poglavje 
Od tega skupnega produkta bo dosežen v posameznih   gospodarskih  panogah  in  strokah  družbeni 

bruto produkt v tehle zneskih (v tisočih dinarjev) in strukturi: 

Struktura 
fi ni 5 n Ani 

Gospodarska panoga bruto 
produkt 

Amortizacija 
Potrošni 

sklad 
Akumulacija 

in skladi 

Gospodarstvo okraja skupaj 3,668.805 343.241 1,115.302 2,210.262 

Industrija in rudarstvo skupaj 2,459.748 232.825 401.651 1,825.272 
Stroka 111 Proizvodnja električne energije: 
Elektrosistem LRS 164.050 33.600 8.550 121.900 
Stranski obrati 39.331 432 10.012 28.887 
Stroka 112 Proizvodnja in predelava premoga: 
Rudnik lignita Velenje 1,062.174, 127.000 237.209 697.965 
Stroka 122+313 Lesna indaetrije: 
LIP Nazarje 252.789 35.783 70.002 147.004 
LIP Lesna volna Šoštanj 10.815 2.820 2.050 5.945 
Tovarna lesnih izdelkov in barv Mozirje 26.625 1.600 7.150 17.875 
Stroka 124+116 Tekstilna industrija: 
Tovarna konfekcije in gumbov Šoštanj 19.796 820 8.940 10.072 
Stroka 125 usnjarska industrija: 
Tovarna usnja Šoštanj 816.712 25.000 46.908 744.604 
Tovarna usnja Rečica 46.090 1.990 4.200 39.900 
Zadružna industrija: 
OZZ šmartno/Paki — žage 15.585 2.760 5.130 7.695 
Žage Ljubno 5.745 1.020 1.500 3.225 
Kmetijstvo sknpaj 569.181 17.010 442.507 109.664 
državni sektor 5.110 210 3.160 1.740 
zadružni sektor 57.214 1.000 40.300 15.314 
privatni sektor 506.857 15.200 399.047 92.610 
Gozdarstvo skupaj 87.980 13.303 35.407 39.270 
Gozdno gospodarstvo Nazarje 87.980 13.303 35.407 39.270 
Promet sknpaj 90.218 38.653 20.626 30.939 
železniški promet 61.094 32.029 11.626 17.439 
poštni promet 29.124 6.624 9.000 •.500 
Gradbeništvo skupaj 267.830 30.640 116.270 120.920 
Gradiš Šoštanj 192.960 21.600 84.000 87.360 
Ograd Šoštanj 74.870 9.040 325(70 33.560 
Trgovina skupaj 43.726 1.050 25.703 16.973 
državni sektor 29.741 840 16.203 12.698 
zadružni sektor 13.985 510 9.500 4.275 
Turizem in gostinstvo skupaj 33.621 2.210 10.710 20.701 
državni sektor 28.608 1.860 8.920 17.828 
«družni sektoT 1.742 110 450 1.182 
t?rivaitni sektor 3.271 240 1.340 1.691 
Jhrtništvo skupaj 116.508 7.550 62.430 46.523 
državni sektor 81.300 5.500 41.850 33.950 
zadružni sektor 1.908 100 1.100 703 
privatni sektor 33.300 1.950 19.460 11.870 

2. poglavje takse 150 

FORMIRANJE  SREDSTEV  NA   PODROČJU 
r\VD A ••••• A     T •\    •••• A TVTT 

dohodki uradov 
drugi dohodki 

in ustanov 442 
500 

. področju okraja Šoštanj se bodo ustvarila 
AV   1953 ^* sredstva (v tisočih dinarjev): 
simulacija in skladi državnih 

Podjetij ' 1,914.990 
1 rometni davek: 

®) zajet z družbenim planom 165.465 
b) izven družbenega plana 2.450 

dohodnina: 
kmečka gospodarstva 90.160 
obrtniki 4.900 
zadruge 5.062 
druga dohodnina 4.000 

L^gi dohodki: 
«avek od dediSoin in danil 4.410 

Skupaj: 2,190.287 
Razlika med gornjim zneskom 2,190.287 in skupno 

akumulacijo in skladi iz 1. poglavja v znesku 2,210.262 
din je nastala zato, ker sta v sredstvih, ustvarjenih 
na obmoéju okraja, prikazana za zadružni in pri- 
vatal sektor le dohodnina in prometni davek, ne pa 
prispevek za socialno zavarovanje in njihova lastna 
akumulacija. 

3. poglavje 
RAZDELITEV  SREDSTEV,  KI  SE  USTVARIJO 

V OKRAJU ŠOŠTANJ 
Sredstva, ki se ustvarjajo v okraju Šoštanj, se r 

skladu z zakonom o družbenem planu LR Slovenije 
za leto 1953 razdelijo takole (v tisočih dinarjev): 
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Akumulacija   državnega   sektorja 
skupaj 1,914.990 
od tega za razdelitev 1,859-523 
Del akumulacije za samotojno raz- 
polaganje podjetij 78 66 
10%   prispevkov    za   zdravstveno 
varstvo                                                       6*.410 
Skupaj: 143.376 
Ostanek    za    dodelitev    zveznim 
skladom 1.716.147 
66,6% prispevek za zvezne sklade   1,142.953 
Ostanek za razdelitev na republi- 
ške sklade 573.194 
58,7% prispevka za social- 
no zavarovanje                       221.826 
57,5%  prispevka za Inve- 
sticijski sklad                         529.586 
Ostanek za delitev na republiške 
in okrajne sklade 21.782 
60%   prispevek   v   republiški   pro- 
račun 13.069 
Ostanek  v okrajni proračun 8-713      8.713 

2. Dohodnina    kmečkih    gospodarstev    90.160 
50%   prispevek   v   republiški   pro- 
račun 45.080 
Ostanek v okrajni proračun 45.080 
Dohodki obrtnikov za okrajni pro- 
račun 4.900 
Dohodki  zadruge za okrujni pro- 
račun                                                                       3.062 
Druga dohodnina za okrajni pro- 
račun                                                                       4.000 

3. Prometni davek 167.915 
81%  prispevek  za republiški pro- 
račun                                                         155.910 
Ostanek za okrajni proračun 32.005 
Drugi dohodki za okrajni proračun 5.260 
Skupna sredstva  za kritje prora- 
čunskih pogreb                                                       103.020 

Dopolnilna sredstva OLO Šoštanj 
a) Del akumulacije za samostojno 

razpolaganje podjetij 
Od  tega se porabi  za delovne 
kolektive 66% v znesku 52.730 
Ostanek  za   potrebe  OLO  Šo- 
štanj  za  komunalno  delavnost 
34% 26.160 

b) Presežek akumulacije zaradi 
višjih stopenj akumulacije, ki 
So določene s tem planom na- 

*     sproti stopnjam akumulacije po 
družbenem planu LRS, skupaj 
Od tega se uporabi za potrebe 
delovnih kolektivov 46% v znesku 
Ostanek za potrebe OLO Šoštanj 

78.966 

55.467 

26.261 
29.206 

Skupaj dodatna sredstva 
Skupaj sredstva OLO Šoštanj 

55.366 

152.386 

4 poglavje 

RAZDELITEV OKRAJNIH SREDSTEV 
Sredstva,  razpoložljiva   na   področju  okraja,   se 

2. Razdelitev 156.386 
Družbeni skladi — skupaj: 103.020 
prosveta in kultura '   24.556.3 
socialno skrbstvo 27.332-4 
ljudsko zdravstvo 2.248.3 
državna uprava 28.476.5 
proračunska rezerva 3.013.0 
proračuni občin 24.589.0 
Investicije skupaj 55.366 

5. poglavje 
INVESTICIJSKA GRADITEV 

Skupna vrednost investicijske graditve je (v tiso- 
čih dinarjev): 
šola in gimnazija v Velenju 4.000 
načrt za ambulanto v Velenju 1.000 
šola v Skalah pri Velenju 2.000 
îola v Paki pri Velenju 2.000 
šola v Belih vodah 1.000 
Šola v šmartnu ob Dr.eti 2.000 
šola v Nazarjih 2.000 
nižja gimnazija v Šoštanju 4.000 
hotel Solčava 7.000 
žičnica 1.000 
klavnica v Šoštanju 14.366 
stavba OLO 15.000 
Skupaj investicije 55.366 

6. poglavje 
STOPNJA  AKUMULACIJE IN DRUŽBENIH 

SKLADOV 
Glede   na   temeljne   proporce   družbenega   plana 

LR  Slovenije se   določijo  za podjetja   na   območju 
okraja tele stopnje akumulacije in družbenih skladov: 
Stroka 11 

Elektro sistem 1.370 
Stranski obrati TE 320 
DES Celje, obrat Šoštanj 112 

Stroka 112 
Rudnik lignita 294 

Stroka 122+313 
LIP Nazarje 210 
LIP Lesna volna, Šoštanj 290 
Tovarna barv in lesnih izdelkov, 
Mozirje 250 

Stroka 124+116 
Tovarna  konfekcije,  Šoštanj 

Stroka 125 
Tovarna usnja, Šoštanj 
Tovarna usnja, Rečica 
Zadružna industrija 

Kmetijstvo 
državni sektor 
zadružni sektor 
privatni sektor 

Gozdarstvo 
Gozdno gospodarstvo, Nazarje 

Gradbeništvo 
Gradiš, Šoštanj 
Ograd, Šoštanj 

Promet 

Trgovina 

železniški promet 
poštni  promet 

razdelijo (v tisočih dinarjev) takole: 
1. Skupna sredstva 158.386 

državni sektor 
zadružni sektor 

Turizem in gostinstvo 
državni sektor 
zadružni sektor 
privatni sektor 

116 

1.300 
950 
215 

55 
38 
20 

110 

104 
104 

150 
115 

66 
66 

65 
45 
50 
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Obrtništvo 
Stroka 711  Proizvajalna obrt 

mesnice 60 
okrajna klavnica 65 
pekarne 50 
slaščičarne, sodavrčaretva 60 
remontna podjetja 70 
Splošno stavbeno podjetje, Šmartno/P   75 
soboslikarstva 50 
apnenica 60 
opekarne 50 
lončarstvo 50 
šaleška lesna galanterija 60 
okrajno mizarstvo 70 
druga mizarstva 55 
kovinski obrati 50 
Izdelovalnica gumijastega papirja, 
Velenje 50 
elektro obrati 60 

Stroka 712 Storitvene obrti 
brivci 45 
čevljarji 45 
krojači in Šivilje 45 

komunalna podjetja 45 
Prevozništvo, Šmartno ob Paki in 
Velenje 110 
Vsa  druga  proizvodnja in  stori- 
tvene obru 50 

V izračunu stopenj prometni davek ni upoštevan. 

2. člen 
Gospodarski svet OLO Šoštanj je pooblaščen, da 

v nujnih primerih spremeni kvote in stopnje tega 
družbenega plana, vendar tako, da je zagotovljen 
znesek za zvezne in republiške sklade, 

Vse spremembe predloži gospodarski svet v potr- 
ditev okrajnemu ljudskemu odboru. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«, njegove določbe pa se uporabljajo že od 1. ja- 
nuarja 1953. 

Št. V-130/1-53 
Šoštanj, dne 6. februarja 1953. 

Predsednik  OLO: 
Tone Ulrih 1. r. 

358. 
Na podlagi 16. člena in 2. točke 64. člena v zvezi s 96. členom zakona o okrajnih ljudskih odborih 

izdaja okrajni ljudski odbor Trbovlje po sklepu 3. seje okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
28. marca 1953 

ODLOK 
o družbenem planu okraja Trbovlje za leto 1953 

1. Sen 
.   Potrjuje se. družbeni plan okraja Trbovlje za leto 1953, ki se glasi: 

I. d e 1 
DRUŽBENI    BRUTO    PRODUKT.   NARODNI    DOHODEK   IN  NJEGOVA  TEMELJNA  RAZDELITEV 

1. Družbeni bruto prodnkt po gospodarskih panogah 
Celotni družbeni bruto produkt, ki bo dosežen  v letu 1953 po družbenem planu, znaša'8.618,345.000 

dinarjev. Od skupnega družbenega bruto produkta bo  dosežen   po   posameznih   gospodarskih   panogah 
družbeni produkt v naslednjih zneskih in strukturi:  

Gospodarsko področje 
Družbeni 

bruto 
produkt 

Gospodarstvo okraja Trbovlje 
od tega: 

državni sektor  . 
zadružni sektor 
privatni  sektor      ... 

•pdustrija in rudarstvo skupaj 
Kmetijstvo skupaj   . 

državni sektor   . 
zadružni sektor 
privatni  sektor 

Gradbeništvo skupaj 
^/omet skupaj   .   . 
' rgovina skupaj 

državni sektor  . 
zadružni sektor     .    -   . 

'Urizem in gostinstvo skupaj 
, državni sektor  . 

zadružni sektor 
• , privatni sektor 
°brtništvo skupaj   . 

državni sektor   . 
zadružni sektor 
Privatni sektor 

skupaj 8,618.345 

Strukture 

Amortizacija 
Narodni 
dohodek 

1,170.059 7,446.266 

8,142.757 1,135.991 7,006.766 
24.362 1.634 32.728 

.    .                     451526 32.434 448.792 
kupaj .    .    .             •.307.696 867.140 6,440.556 

.j   .    .               355.571 25.860 329.711 
,   .,   .                        3.365 760 2.605 

.. 1 , .   -.,   .    .                  2.206 100 2.1% 
• •   «i  .* ,   ., ,.    .,              J50.000 25.000 325.000 
*       .1     • ) , ..,   .    .               195563 37.320 157.945 
•        •!     .1     • \ .,   .                     410.701 205.462 205.239 
•        . 1      • .'• ,.i   ••  •'                79-336 2.490 76.846 
• -     •*     .1 1 • ?    H [  ,  .,                65.007 1.728 65.279 
•• '.1     .J • 1  ' •! .....   .,  .,               14.331 762 13.569 
paj    . .- r#-   .,              107.643 17.876 69.767 

• ••» , ...    .,               57.247 14.106 43.141 
.    .    .                    1.970 336 1.634 

. , 48.426 3.434 44.992 . 
t 162.339 13.911 148.428 

103.476 9.475 94.003 - 

• Î     • .    .    .                          6.061 436 5.625 
•_ -•-    • 

.j  ^ ..                52.800 4.• 48.800 
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Opomba: Družbeni bruto produkt zajema celotno gospodarstvo v okraju. Posamezne gospodarske 
panoge pa zajemajo celotno delavnost podjetij z vsemi stranskimi in pomožnimi obrati, ki spadajo v tisto 
panogo. Eksploatacija gozdov je izkazana v kmetijstvu, prav tako so zajete v družbenem planu kme- 
tijstva prevozne storitve in domača obrt 

V akumulaciji privatnega sektorja gospodarstva (kmetijstvo, gostinstvo, obrt) je zajeta poleg dohod- 
nine, ki jo privatniki plačujejo v državni proračun, tudi lastna akumulacija. 

2. Družbeni bruto produkt po strokah za industrijo in rudarstvo 

Družbeni 
bruto 

produkt 

Struktura 

Stroka Amortizacija            Narodni 
dohodek 

(v tieo&h dinarjev) 
100 Industrija in rudarstvo  skupaj *.-. »-.-> ro ro r.- •.•          7,307.696                      867.140 6,440.556 
111 Proizvodnja in razdeljevanje električne energije              362.543                       66.883 295.665 
112 Proizvodnja in predelava premoga   .   ..  <•   >.    o          4,101.470                      580.800 3,520.670 
116 Proizvodnja in oplemenjevanje nekovinskih rud           ^,556.611                      122.500 1,434.111 
117 Kovinska industrija ,..  .    .    .    .    .   ,.   •.    .    .,             570.562                        43.547 527.015 
120 Kemična  industrija  -. , i             190.770                        40.380 150.590 
121 Industrija gradbenega materiala m i.    .             .•              20.685                         3500 16585 
122 Lesna  industrija   .•••••. • r.   •.>.-•.    .    .         o                $.498                            846 5.652 
123 Industrija lesovin, celuloze in papirj,    .    .         .•             496.652                          8.000 488.652 
127 Živilska  industrija     .   ..   t.   ,.   ,     .,                1.900                            384 1.516 

3. Narodni dohodek po gospodarskih panogah. 

Celotni narodni dohodek, ki bo dosežen po družbenem planu   za  leto 1953,   znaša  7.446,286.000 din 
in bo dosežen na posameznih gospodarskih področjih v naslednjih zneskih in strukturi: 

Struktura 

Gospodarsko področje                                                    dohodek      Potrošni      Akumulacija Davek 
•                                                                                                           skladi           in skladi od prometa 

Gospodarstvo okraja Trbovlje skupaj 
od tega: 

državni sektor r.j ro m m t 
zadružni sektor    ro m ro < 
privatni sektor .-, ,.• r., ,.- 

Industrija in rudarstvo skupaj 
Kmetijstvo skupaj ,.   .   .    . 

državni sektor  
zadružni sektor      .    .    . 
privatni   sektor.... 

Gradbeništvo skupaj   .    .    . 
Promet skupaj  
Trgovina skupaj   ,., :.   •.:  . 

državni sektor M r.  ..    . 
zadružni sektor    ,. •  .    . 

Turizem in gostinstvo skupaj 
državni sektor r.i ..    .   ,. 
zadružni sektor    ,.   .    . 
privatni   sektor.,  .    .   . 

Obrtništvo skupaj r.. ..   .    . 
državni sektor r..  .   ... 
zadružni sektor    r.  •.  (.  > 
privatni   sektor.j ro i.i i., i 

(v tisočih dinarjev) 
7,448.286   .       1,956.096 5,429.943 62.247 

•. del 

FORMIRANJE SREDSTEV NA OBMOČJU 
OKRAJA TRBOVLJE 

i. Akumulacija in  skladi  državnega 
sektorja (v tisočih dinarjev): 5,333.482 

2. Prometni davek: 
a) Zajet po družbenem Dlanu: 

1. od trgovine 4.095 

7,006.766 1,642.277 5,333.482 31.007 
22.728 12.741 6507 3.180 

418.792 301.078 89.654 28.060 
6,440.556 1,368.408 5,072.148 — 

329.711 268.480 61.231 — 
2.605 1.680 925 —. 
2.105 1500 306 

j 

325.000 265.000 60.000 — 
157.943 78.753 79.190 — 
205.239 86.284 118.955 — • 

76.848 43.152 27.601 4.095 
63.279 37.763 23.166 2.350 
13.569 7.389 4.435 1.745 
89.767 32.418  • 18.681 38.668 
43.141 17.740 10.597 14504 
1.634 600 330 704' 

44.992 14.078 7.754 23.160 
148.428 76.601 52.343 19.494 
94.003 51.649 28.501 .   13.853" 

5.625 2.952 1.942 731 
48.800   . 22.000 21.900 4.900 

2. od turizma in gostinstva 38.668 
3. od obrtništva 19.484    62.2*7 

b) Zajet izven družbenega plana: * 

1. od davčnih vrednotnit 2.200           • 
2. od klanj a živine 1.800      4.000 

3, Dohodnina: 
1. od kmetijstva 45.000 
2. od zadrug 204 
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-   5. od obrtništva 5•00 
4. od drugih poklicev 2.120-   52.924 

*• DrugI dohodki: 
1. davek od dediščin in daril \  900 
2. takse 4-500 
3. dohodki uradov in ustanov 2.700 
4. drugI dohodki  300     8.400 

Skupaj: 5,461.053 

Opomba: Postavka »Akumulacija in skladi« 
upošteva samo podjetja državnega sektorja, ne pa 
zadružnih podjetij, za katera veljajo glede delitve 
Posebni predpisi. 

Pri prometnem davku so zajete tudi zadružne in 
družbene organizacije ter privatniki. 

III. del 

RAZDELITEV  SREDSTEV,   KI  SE  FORMIRAJO 
•     NA OBMOČJU OKRAJA TRBOVLJE 

Sredstva, ki se formirajo na obmo'čju okraja, se 
\ skladu z zakonom o' družbenem planu LRS raz- 
delijo; 

a 

s is 
P o 
38 

« ° a 
O  te >y 
»   h   š oj E 
e C o 

. (v tisočih dinarjev) 
*' Akumulacija državnega sek- 

torja skupaj 5,333.482 
• Od tega zä razdelitev 5,007.98" 

Del akumulacije za samo- 
stojno razpolaganje podjetij 207.011 
°rispevek   za   zdravstveno 
**rstv0 (10% od potresnega 
«lada) 164227  371.238 

Ostanek za delitev 
66.6% prispevka za zvezne 
«klade 

Ostanek za delitev: 
36-7% sklad za   socialno   za- 
v*rovanje 
57-5% sklad za investicije 

Ostanek za okrajne sklade 
*a Proračun 

2« Dohodnina: 
*) od kmečkih gospodarstev   45.00C 
*) «d zadrug »     204 
c) od obrtništva 5.600 
d), druga dohodnina 2.120 

4,636.749 

3,091-166 

1,545.583 

598.141 
888.710 

58.732 58.732 

52.924 52.924 

66247     66.247 5- Prometni davek: 
*) Po družbenem planu 62.247 
b) izven družbenega plana       4.000 

* P"1?1 dohodki 8.400     8.400 
• Dotacija za okrajni proračun 8.000     8.000 

Znesek za okrajni proračun: 194.303 

Dopolnilna sredstva okraja 
a) sklad za samostojno raz- 

polaganje podjetij 
od tega za potrebe de- 
lovnih kolektivov 
za potrebe ljudskih od- 
borov 

207.011 

152.669 

54.342    54342 

b) Presežek akumulacije za- 
radi višjih stopenj aku- 
mulacije, ki so določene 
s tem planom nasproti 
stopnjam akumulacije po 
družbenem planu LRS, 
skupaj 325.495 

od tega za potrebe delov- 
nih kolektivov 249.576 
in   za   potrebe   ljudskih 
odborov 75.919    75.919 

Skupaj dopolnilna sredstva 

Skupaj sredstva za raz- 
delitev 324.564 

130.261   130.261 

Opomba; 

Znesek akumulacije se deli: 
A. Del za samostojno razpolaganje podjetij 

od skupnega zneska akumulacij in skla- 
dov, ki znaša: 

1. v panogi industrije in rudarstva 2,8% 
razen Strojne tovarne »Miha Marinko<, 
Trbovlje in  Rudnika  rjavega  premoga 
v Zagorju 6  % 

2. v panogi kmetijstva 7.2% 
3. v panogi gradbeništva 6.3 % 
4. v panogi prometa 6.4 % 
5. v panogi trgovine 16.6 % 
6. v panogi turizma in gostinstva 182 % 
7. v panogi obrti 10% 

B- Prispevek za zdravstveno varstvo v odstot- 
ku od sklada za plače delavcev in usluž- 
bencev, ki znaša za vse panoge 10% 

C. Prispevek za zvezne sklade v odstotku od 
preostalega zneska akumulacije, ki znaša 
za vse panoge 66.6% 

č. Preostali znesek akumulacije in skladov se 
deli v odstotkih za vse panoge 
i. sklad za socialno zavarovanje 38.7% 
2. sklad za investicije 57.5% 

D. Ostanek akumulacije je za okrajni proračun. 

E. Ker je predvideno s tem družbenim planom, da bi 
podjetja odstopila okrajnemu ljudskemu odboru 
povprečno 26% sklada za samostojno razpolaga- 
nje in ker je pri posameznih podjetjih višja stop- 
nja akumulacije, kot jo predvideva družbeni plan 
LRS, bo celotni presežek tè akumulacije in skla- 
dov na razpolago okrajnemu ljudskemu odboru in 
delovnim kolektivom v povprečnem razmerju 23 % 
za ljudski odbor in 77 % za podjetja. 

V posameznih podjetjih oziroma strokah pa je 
ta delitev v odstotkih takšnale: 
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Sklad za samostojno „ ,   , 
razpolaganje       Presežek akumulacije 

za LO      za podjetja     ta LO      ea podjetja 

industrija in rudarstvo: 
Elektrosistem, Ljubljana    • •• r.' ro •• •• • • 
Elektrarna Trbovlje — stranska delavnost ,.  r.i 
Elektro Trbovlje i., r.» r.; r.- r.- -.. t.  <•  -•   .  to 
Rudnik rjavega premoga, Trbovlje •.   .    .  ••• ».i 
Rudnik rjavega premoga Zagorje (od zneska 2.8%) 
Cementarna, Trbovlje .....-...- i.i 
Steklarna, Hrastnik    .    .    .    ...    .    •    •    •  '•> 
Strojna tovarna >Miha Marinko*, Trbovlje (od 
zneska 2.8%)    ... <.< ,.**.* -.  -.  r.i ..• r  
Kemična tovarna, Hrastnik  
Industrija gradbenega materiala, Radeče   .    .    . 
Apnenica,   Hrastnik .  i.t r«  >•<        ... 
>Peta<, Radeče . . ... r. t. ... . 
Tovarna dokumentnega in kartnega papirja, 
Radeče .... . >. .. . >.> (., i. r.- . . 
Mlinsko podjetje Celje-r-Zagorje »o i. t. • • • 
Kmetijstvo skupaj „t. <•- (. r. r.i'. . . • 
Gradbeništvo skupaj   .5 (.   t.   »•   <•  i«    •    • • 

Promet:       • r.   r.  -.   '.i t  
razen državnih železnic, ki dajejo   t 

Trgovina skupaj  
Turizem In gostinstvo skupaj  
Obrtništvo  skupaj      r.i i.  ...J 

Vsa ta sredstva se bodo uporabila za Investicije v 
korist družbenega standarda. 

IV. del 

v RAZDELITEV OKRAJNIH SREDSTEV 

(v 000 din) 

1. Skupna sredstva 324564 
2. Razdelitev: 324.564 

Od tega: 
Prosveta in  kultura 47.000 
ljudsko  zdravstvo  in  socialno 
skrbstvo                       - 50.600 
državna upiava (občine, ceste, 
notranja uprava) 88.600 
Proračunska rezerva 8.103 

skupaj 194.303 

Investicije iz dopolnilnih 
sredstev 130.261 
Vse skupaj 324.564 

V. del 

PLAN INVESTICIJ 

L Investicije za potrebe okraja: 130.261 
od tega: 
1. za stanovanja 86.786 
2. za šole 5.300 
3. za ceste in mostove 11.200 
4. za elektrifikacijo 7.400 
5. za zadružne domove 1.700 
6. za druge    gradnje    (vodo- 
vodi, kanalizacija in drugo) 17.875 

H. Investicije podjetij 527.000 
skupaj: 657.261 

50 50 _ _ 
25 75 100 __ 
80 20 __ —. 
23 75 35 65 
25 75 35 65 
25 75 10 90 
25 75 — —• 

25 75 35 b5 
25 73 1001 _ 
25 75 100 _ 
25 75 _ _ 
25 75 100 — 

50 50 35 65 
60 40 40 60 
— 100 — _ 
70 30 *_ _ 
80 20 100 _i 

50 50 _ _ 
80 20 100 _• 
80 20 100 —4 

80 20 100 1—i 

VI. del 

STOPNJE AKUMULACIJ* IN DRUŽBENIH SKLADOV 

Glede na temeljne proporce družbenega plana 
LRS se določijo državnim podjetjem na območju OLO 
Trbovlje naslednje stopnje akumulacije in družbenih 
skladov: 

Stopnja A S 
Industrija in rudarstvo: 

Elektrosistem, Ljubljana 1.364 
Elektrarna Trbovlje - stranska delavnost 360 
Elektro-Trbovlje 102 
Rudnik rjavega premoga, Trbovlje- 
Hrastnik 235 
Rudnik rjavega premoga, Zagorje 237 
Cementarna, Trbovlje 1.450 
Steklarna, Hrastnik 497 
Strojna tovarna »Miha Marinko<, Trbovlje 601 
Kemična tovarna, Hrastnik 530 
Industrija gradben, materiala, Radeče 128 
Apnenica, Hrastnik 80 
Tovarna lesnih pet >Peta<, Radeče 71 
Tovarna dokumentnega In kartnega pa- 
pirja, Radeče 2.050 
Mlinsko podjetje Celje-Zagorje 130   . 

Kmetijstvo: 
Vsa državna posestva 55 

Gradbeništvo: 
Okrajno gradbeno podjetje >Ograd«, 
Trbovlje 105 
Mestno gradbeno podjetje »Megrad<, 
Trbovlje 65 
SGP >Beton<, Celje - gradbišče Trbovlje 103 

i'romet: 
Mestno avto prevozništvo, Trbovlje ICO 
Mestno avto prevozništvo, Zagorje 100 
Jugoslovanska državna železnica 144      > 
Pošta, telegraf, telefon ' U' 
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ÎErgoviee: 

Mestni magazin, Zagorje 67 
Trgovsko podjetje >Potrošnja<, Zagorje 67 
Vsa druga podjetja 60 

Turizem in gostinstvo: 
Mestno gostinstvo, Trbovlje 65 
Rudniška restavracija, Trbovlje 62 
Mestno gostinstvo, Zagorje 65 
Vsa druga podjetja 55 

Obrtništvo: 
, Pridobivanje premoga, Vrhovo 90 

Klavnica, Radeče 70 
Klavnica, Dol pri Hrastniku 70 
Klavnica, Hrastnik 70 
Slikoplesk, Hrastnik 55 
Elektrodelavnica, Hrastnik 55 
Mestno, mizarstvo, Hrastnik 55 
Državni mizarski mojster Kovač Mirko, 
Hrastnik 55 
Keramika, Izlake 70 
Mesarija, št. Gotard 70 
Mesarija, Podkum 70 
Državni mojster škrinar Maks, Zagorje 55 
Elektrodelavnica, Zagorje 55 
Mestno mizarstvo, Zagorje 55 
Mestno pletilstvo, Zagorje 55 
Mestno čevljarstvo, Zagorje 55 
Klavnica, Zagorje 70 
Krojaška In šiviljska delavnica, Zagorje 55 
Slikarstvo in pleskarstvo, Zagorje 57 
Mestno ključavničarstvo, Zagorje 55 
Poto-Zagorje 55 
Mestne cementnine, Zagorje 57 
Klavnica, Trbovlje 70 
Radiocenter, Trbovlje 60 
Kleparstvo, Trbovlje 55 

.   Slikarstvo in pleskarstvo, Trbovlje 55 
Tapetnišivo in sedlarstvo, Trbovlje 60 
Brivnica Dol pri Hrastniku 45 
Brivnica Hrastnik 45 
Slaščičarna Trbovlje 45 
Mestno   damsko   in   brivsko   podjetje, 
Trbovlje 45 
Finomehanika, Trbovlje 45 
vsa druga podjetja 50 

2. člen 

T k5V^ ** Sospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 
ei^^je se pooblašča, da izvrši potrebne popravke 
s eòe presežka akumulacije in njegove razdelitve, če 
e spremeni republiška stopnja akumulacije, to pa 
Poroči obema zboroma okrajnega ljudskega odbora lI"bovlje.' 

3. člen 
LR4     °^°^ veHa od dneva objave v »Uradnem listu 

.•1> njegove določbe pa se uporabljajo od 1. janu- 

St. 3260/3 
Trbovlje, dne 28. marca 1953. 

Predsednik OLO: 
Martin Gosak 1. r. 

359. 
Na podlagi 15. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in v 
zvezi z 2. točko odločbe o kategorizaciji cest H. reda 
(Uradni list LRS, št. 40-185/51) je okrajni ljudski odbor 
Trbovlje na seji okrajnega zbora in zbora proizvajal- 
cev dne 15. julija 1953 sprejel odlok o kategorizaciji 
cest HI. reda, ki se glasi: 

ODLOK 
o kategorizaciji cest III. reda v okraju Trbovlje 

1. člen 
Zaradi posebnega  gospodarskega  in  prometnega 

pomena za okraj Trbovlje se za javne ceste III. reda 
določijo tele ceste (v oklepaju OLO, na katerega cesta 
meji): 

St. 
ceste 

Ime (smer) ceste Dolžina v km in m 
od        do   skupaj 

1234 Sava—Polšnik—Preska*— 
Brezje    (Ljubljana    ok.) 

1243 Želodnik—Moravče—Peče 
—Izlake  (Ljubljana  ok.) 

1601 Radeče—Preska (Ljub- 
ljana ok.) 

1602 Sopota—Dole pri Litiji 
(zveza s cestama 1601— 
1234, Ljubljana ok.) 

1603 Jagnjenica—Svibno 
(Ljubljana ok.) 

1604 Hotemež—Šentjanž—Trži- 
šče (Krško) 

1605 Hotemež—Sevnica—Raj- 
henburg (Krško) 

1606 Breg—Jurklošter (Celje 
okolica) 

1607 šmairjeta—Dol—Hrastnik 
(Celje okolica) 
Trbovlje   z   odcepom na 
kolodvor (Celje okolica) 

160S Boben — Sv. Marko—Pod- 
meja (Celje okolica) 

1610 Trojana—Čemšenik-Za- 
gorje (Celje okolica) 

1611 Biriše—Kolovrat—Medija 
(Celje okolica) 

1612 Zagorje—Senožeti (Celje 
okolica) 

1613 Trbovlje—Zagorje preko 
Slačnika   (Celje okolica) 

1615   Zagorje—šklendrovec— 
Podkum   (Celje  okolica) 

1.310   14.410    13.100 

22.236   27.9M.      5.730 

0.000   27.850    27.850 

0.000     8.000      8.000 

0.000     5.000      5.000 

0.000     4.500      4.500 

0.000     9.090      9.090 

0.000     5.500      5.500 

3.700   20.95?     17.237 

3.700    20.937    17.237 

0.000     6.650      6.650 

0.000    15.608    15.608 

0.000     7500      7.200 

0.000     7.000      7.000 

0.000     5.000      5.000 

0.000   10.100 
Skupaj: 

10.100 
147.065 

2. člen 
Občinski ljudski odbori in ljudski odbori mestnih 

občin morajo v enem mesecu po veljavnosti tega od- 
loka določiti ceste IV. reda, potrditi pa jih mora 
okrajni ljudski odbor. 

3. člen 
Ta odlok se predloži IzvrŠJiemu  svetu Ljudske 

skupščine LRS v potrditev, v veljavo pa stopi z dnem 
objave v »Uradnem listu LRSc 

Št. 3260/7 
Trbovlje, dne 15. julija 1953. 

Predsednik OLO: 
•    Martin Gosak 1. r. 
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360. 

Ljudski odbor mestne občine Bled je na podlagi 
drugega odstavka 23. člena zakona o ljudskih odbo- 
rih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/90-52) 
v zvezi z uredbo o delitvi sklada za vzdrževanje hiš 
(Uradni list FLRJ, št. 12/68-53) ter 3. in 8. člena te- 
meljnega zakona o prekrških sprejel na seji 17. ju- 
lija 1953 

ODLOK 
o delitvi sredstev sklada za vzdrževanje hiš in o 

postopku za črpanje in uporabo teh sredstev 

1. člen 

Na območju občine Bled se delijo in uporabljajo 
vplačani prispevki sklada za vzdrževanje hiš po pred- 
pisih  tega odloka. 

2. člen 

Od sredstev, vplačanih v sklad za vzdrževanje 
hiš, smejo uporabiti lastniki hiš ne glede na sektoi 
lastništva 60% za vzdrževanje hiš, iz katerih izvirajo 
vplačani prispevki, ostalih 40% pa uporabi LO MO 
Bled za vzdrževanje in zidanje stanovanjskih hiš na 
svojem  območju. 

3. člen 

Del sredstev sklada ze vzdrževanje hiš, določen za 
neposredno vzdrževanje zgradb, iz katerih so bili 
prispevki vplačani, se sme uporabiti le za večja po- 
pravila in obnovitvena dela, med katera je treba 
šteti: 

1. zidarska dela: obnovitev fasad, stropov, nosil- 
cev, preklad, izolacije tal, popravo greznic, kanaliza- 
cijo, obnovitev ograj, popravila balkonov, popravila 
in obnova dimnikov, obnovitev s<treh; 

2. tesarska dela: napravo podov, obnovitev stro- 
pov, ostrešja, stopnic in lesenih balkonov ter napravo 
drvarnic v hiši; 

3 mizarska dela: obnovitev oken in balkonskih 
vrat; 

4. krovska dela: prekritje oziroma obnovitev 
krovov; 

5. kleparska dela: obnovitev žlebov, obrobne pio 
čevine in pločevine ob kapu, prekritje streh; 

6. ključavničarska dela: obnovitev mrež v ploč- 
nikih, popravila in obnovitev balkonskih ograj, ob- 
novitev snežnih držajev ter železniških ograj in vrat: 

7. pleskarska in slikarska dela: pleskanje zuna 
njih oken in balkonskih ograj, slikanje stopnišč, vež in 
hodnikov; 

8- pečarska dela: postavitev nevih štedilnikov i T» 
peči; 

9. vse instalacijske naprave v ziđu. 

Sredstva sklada za vzdrževanje hiš se ne smejo 
uporabiti za redna vzdrževalna dela, kot stroške za 
dimnikarska dela, vodo, elektriko, za vse vrste drob- 
nih obrtniških del, za plače in nagrade hišnikom in 
snažilkam, za zavarovanje in podobno. 

4. člen 

Iz razpoložljivega dela sklada za vzdrževanje hiš 
se sme plačati nabava materiala, ki je potreben za 
izvršitev večjih popravil. 

Gradbena inšpekcija LO MO Bled nadzoruje, ali 
se material pozneje pravilno uporablja. 

5. člen 

Lastniki oziroma upravitelji zgradb, ki izpolnju- 
jejo pogoje iz 3. in 4. člena tega odloka, so upravi- 
čeni zahtevati pri tajništvu LO MO Bled, da se raču- 
ni za opravljena večja popravila, za obnovitvena dela 
m za nabavo materiala izplačajo iz razpoložljivega 
sklada za vzdrževanje hiš. Zaradi plačila morajo pred- 
ložiti tajništvu LO MO Bled račune v izvirniku oziro- 
ma v overjenem prepisu, opremljene s klavzulo, da so 
dela izvršena oziroma, da je material dobavljen, na- 
vesti hišo, v kateri so bila dela izvršena, ter znesek 
vseh v sklad plačanih prispevkov. 

6. člen 

Postopek, določen v 5. členu te^a odloka, ne ve- 
lja za tiste hiše, ki so v upravi »Ki r^malef LO MO 
Bled. Za te hiše se razpoložljivi del sLlsà.i za vzdrže- 
vanje hiš prenese na tekoči račun »Komunale« s P*" 
smenim nalogom LO MO Bled. Ti nalogi se izdajajo 
vsake tri mesece. 

7. člen 

Lastniki hiš, ki so v letu 1953 za velika popravila 
in obnovitvena dela na hišah oziroma poslovnih pro; 

štorih najeli pri državnem kreditnem podjetju poso- 
jilo, ki ga odplačujejo v določenih obrokih, lahko 
'siprosijo tajništvo LO MO Bled, da jim dovoli od 
olačevanje posojila iz razpoložljivega sklada za vzdr- 
ževanje hiš. 

8. člen 

Z denarno kaznijo dö 2000 din se kaznuje za pre- 
kršek, kdor dobljenih sredstev ne uporabi za odobre- 
na dela in v namene, določene s tem odlokom. 

9. člen 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 
nem listu LRS<. 

Št. 1-53 B/V 
Bled, dne 17. julija 1953. 

Predsednik LO MO: 
Jože Kapus 1. r. 

Izdaja »Uradni Ust L.RS« - Direktor In odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik - tiska .lskarna »Toneta TomSIča« — vsi 
y LJubljani — Naročnina: letno 720 din - Posamezna Številka: 8 din do 8 etranJ, vsake nadaljnje i strani 4 din več, P' 
posti 8 din več — Uredništvo In uprava: LJubljana,  Erjavčeva ulica tla, poitnl predal J36 — Telefon uprave 23-57? 

Čekovni račun: 601-»T«-157 



fottniaa plačana j gotovini CENA 16 dia 

URADNI LIS- 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto IX v LJUBLJANI dne 12 septembra 1953 Številka 30 
VSEBINA: 

96. Odlok o sklicanju Ljudske skupščine LBS. 

Odloki ljudskih odborov: 
361. Odlok o Javnem redu In miru na območju okraja Ljub- 

ljana okolica. 
36S. Odlok   o   določitvi   pavšalnega   povračila   stroškov   za 

službena  potovanja  oziroma terenska  dela na  območju 
okraja Murska Sobota. 

363. Odlok o prodaji stanovanjskih hli iz splošnega ljudskega 
premoženja na območju mestne občine Kamnik. 

361. Odlok o hišnem redu na območju mestne občine Ptuj. 
363. Odlok o Javnem redu in miru na območju mestne občine 

Tržič. 

96. 
Na podlagi 2. in 11. člena zakona za izvršitev ustavnega zakona o temeljih družbene In politične 

ureditve in o organih oblasti Ljudske republike Slovenije izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljud- 
ske republike Slovenije 

ODLOK 
o sklicanju Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenijo   drugega skb'ca se skliče k VL rednemu zasedanju ee 
<kn 16. septembra 1953. 

Št. U-51/53 
Ljubljana, dne 4. septembra 1953. 

Izvrtal svet Ljudske skupščine  Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
ffifca MÄwtnko 1. it 

Odloki ljudskih odborov 

361. 

Okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica je na 
Pplagi drugega odstavka 15. člena ter 1. točke 69. 

ena zakona o okrajnih ljudskih odborih v zvezi z 
.j členom zakona o prekrških zoper javni red in mir 
^radni Ust LRS, št. 16-88/49) in s 3. in 8. členom te- 
^e'jnega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, Štev. 

428/51) na seji okrajnega zbora dne 8. avgusta 1953 sP*ejel 
ODLOK 

o javnem redu in miru 

I. Splošne določbe 
1. člen 

državljani morajo uravnavati svoje vedenje in 
jj,TnunJe tako, da ne motijo dela, razvedrila in po- 
Da •• s°đržavljanov, da varujejo javno moralo, da 
• 21j0. na snago, ne kazijo lepote in zunanjega lica 
o»r r '• ••  d^i0 škode  na javnih  prostorih in  ne 

<Tv3? varnosti premoženja in zdravja ljudi. 
kn       ,    ne iz prednjega odstavka uživajo upravno 

Ze'isko varstvo po določbah tega odloka. 

Pre 

II.   V a r s t vo   miru 
2. člen 

.„i    rePuvtdmio je vsako dejanje na javnem ali za- 
ebuem Prostoru, ki moti mir okolice. 

Prepovedano je: 
a) uporabljati zvočnike, radijske aparate, gramo- 

fone, glasbila ali kakršnekoli druge naprave tako, da 
občutno motijo okolico; 

b) uporabljati motorna vozila, ki niso opremljena 
z Izpušno dušilko. 

3. člen 
Od 22. do 5. ure so prepovedana vsa dejanja, ki 

kakorkoli motijo nočni mir. Izvzete so motnje, ki iz- 
virajo iz sezonskega kmetijskega, obrtniškega ali indu- 
strijskega dela. 

Prireditve in zabave smejo biti izjemno na pro- 
stem ali v odprtih prostorih do 23. ure, po tem Sašu 
pa samo v zaprtih prostorih in UÙ •, da ne motijo 
nočnega miru. 

4. člen 
Cerkveno zvonjenje je dovoljeno samo v zvezi z 

rednimi cerkvenimi obredi in ne sme trajati več kot 
'tri minute. Pritrkavanje z zvonovi ni dovoljeno. Prav 
tako ni dovoljeno' zvonjenje v nočnem času. 

Izjeme dovoljuje tajništvo za notranje zadeve 
OLO Ljubljana okolica. 

III.   Varstvo   družbene   discipline 
5. člen 

Visak državljan sé mora spodobno vesti na javnih 
prostorih in se izogibati dejanj, s katerimi se' krü 
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družbena diciplina, moti gibanje, delo in razvedrilo 
sodržavljanov, ali dejanj, ki zavajajo v nedisciplino, 
.vzbujajo javno zgražanje ali žalijo javno moralo. 

Prepovedano je: 
a) kljub opominu zadrževati se v gostinskem lo- 

kalu po  končanem obratovalnem času; 
b) prodajati ali kupovati zunaj tržnega prostora, 

razen v primerai, dovoljenih po tržnem reda; 
c) krošnjartti; 
č) ovirati promet na pločnikih ali drugih javnih 

prostorih z zlaganjem kuriva ali drugih predmetov 
dalj časa, kakor je nujno potrebno za odstranitev teh 
predmetov, alf pa tndf sicer uporabljati javni prostor 
ze odlaganje kakršnegakoli materiala. 

IV.  Varetvo  ljudi  in  premoženja 

6. člen 
Prepovedana BO dejanja, s katerimi se ogroža var- 

nost ljudi in premoženja. 
Prepovedano je: 
a) poškodovati aft odstraniti napisne table in dru- 

ge javnosti namenjene znake in opozorila, kolikor 
ne gre za svarilna in druga prometna znamenja, ki so 
zaščitena po kazenskem zakonu; 

b) ugasniti, poškodovati aid odstraniti svetilko, na- 
meščeno za razsvetlitev  javnega prostora; 

c) poškodovati stanovanjsko poslopje, posamezne 
stanovanjske ali poslovne prostore, naprave, insta- 
lacije ali druge predmete, ki so potrebni za upravlja- 
nje poslopja in prostorov v njem; 

č) vkljub opozorilom trajno zanemarjati vzdrže- 
vanje stanovanjskega poslopja, aid stanovanjskih ali 
poslovnih prostorov, ali trajno uporabljati stanovanj- 
ske aH poslovne prostore ali naprave in instalacije v 
nasprotju z njihovim namenom tako, da grozi ali na- 
stane večja škoda; 

d) pustiti ob javnih poteh ograjo ali živo mejo v 
takem stanju, da ogroža varnost, ovira promet ali 
kazi zunanje lice; 

e) ogrožati varnost z metanjem kamenja ali dru- 
gih predmetov; 

f) poškropiti aH pomazatf ljudi ali pročelja stavb 
* brezobzirno vožnjo; 

g) dražiti ali plašiti živali, če to ogroža javno 
vernost; 

h) uporabljati javna pota za igre; 
i) uporabljati bodečo žico za postavljanje ograj 

ob javnih cestah in pešpotlh, ki služijo javnemu pro- 
metu; že postavljene ograje z bodečo žico je treba 
odstraniti najpozneje v 6 mesedh po veljavnosti tega 
odloka. 

V.   Varstvo   zdravja   ljudi, snage  In 
zunanjega   lica   naselij 

7. člen 
Prepovedana so vsa dejanja, ki ogrožajo zdravje 

ljudi, nasprotujejo pravilom snage ali kazijo zuna- 
njost strnjenih naselij. 

Prepovedano je: 
a) metati odpadke, pljuvati ali drugače ponesna- 

žitl tla ali predmete na javnih prostorih; 
b) iztepavati karkoli na javna pota; 
c) odlagati odpadke ali gnoj na mestih, ki niso 

za to določena; 
č) pustiti greznice nezadostno zaprte ali jih iz- 

praznjevati ob nepravem časuj 

d) odlagati odpadke na prostor, kjer so izpostav» 
ljeni sončni pripeki, da se širi smrad zaradi razkra- 
janja; 

e) spuščati odpadne vode ali gnojnico na javno 
pot ali r odprt cestni jarek; 

f) onesnažiti vodo, namenjeno ljudem ali živalim, 
kolikor to dejanje nima znakov kaznivega dejanja, 
ki se kaznuje po zakonu; 

g) nameščati lepake, letake ali objave na mestih, 
ki niso za to določena, pisati po poslopjih, po zidnih 
ograjah, javnih lokalih ali vozilih; 

h) voditi odvezane pse v javne lokale; 
i) zanemarjati snago v stanovanju v taki meri, 

da to moti okolico ali da utegne spraviti v nevarnost 
zdravje ljudi. 

8. člen 
Lastniki in upravitelji zgradb morajo skrbeti, da 

se zastave, transparenti, parole in drugi priložnostni 
okrasi odstranijo najpozneje naslednji dan po kon- 
čanih proslavah oziroma prireditvah. 

Prepovedano je izobešati zastave, ki so raztrgane, 
izprane ali zamazane ali ki kakorkoli drugače žalijo 
patriotdčna čustva državljanov. 

VI. Varstvo  javnih nasadov 

9. člen 
Vsakdo mora varovati nasade, namenjene za olep- 

šavo kraja ali drugim skupnim koristim, in nasade 
oa pokopališčih. 

Prepovedano je: 
a) v javnih nasadih in na pokopališčih lomiti 

drevje, grmovje ali cvetice, hoditi, jezditi aid voziti 
izven dovoljenih poti; 

b) poškodovati živo mejo ob javnih poteh; 
c) prevračati, premeščati aLi poškodovati klopi, 

mize ali druge naprave na javnih mestih; 
č) prosto puščati pse ali druge živali v javnih 

nasadih in na pokopališčih. 

VIL  Yarstvo   javnih   cest 
10. člen 

Javne ceste se smejo uporabljati vsak čas na tak 
način, da se cestišče ne kvari In da promet ni oviran 
v okviru splošnih predpisov o prometu na javnih 
cestah. 

Prepovedano je: 
a) puščati na cesti ali metati na cesto kakršne- 

koli predmete aH karkoli razsipati ali Izcejati P° 
cesti; 

b) vlačiti po cestah predmete, kakor na primer: 
brane, trame, pluge, drevje, bruna in podobno; 

c) spuščati posekama drevesa in veje s pobo£JB 

na javno cesto; 
č) zasipati ali kvariti obcestne jarke in ovirati 

prosti tok vode; 
d) metati v kanalske požiralnike odpadke & 

predmete, ki lahko zamašijo kanal; 
e) puščati živino brez nadzorstva na cestišče; 
f) odlagati smeti, odpadni material in sneg na ce" 

stišču, razli vati mazivo na cestišču pri popravile s*1" 
tornlh vozil ali kakorkoli onesnažiti javne ceste *° 
objekte na njih; 

g) postaviti ovire na javne ceste in mostove. 

VIII. Varstvo  mladine 

11. člen 
Mladina pod IS. letom o« sne ob.Mbo.vati zaitf*^ 

parov in podobnoj. 
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Mladina pod 16. letom se sme brez spremstva 
staršev ali drugih odraslih obiskovati gostilne, ka- 
varne ali druge podobne lokale; v spremstvu star- 
šev ali drugih odraslih v poletnem času najdalj do 
81. ure, v zimskem času pa do 20. ure. 

Javnih plesov se mladina pod 16. letom ne sme 
Udeleževati, mladina med 16. in 18. letom pa le v 
spremstvu odraslih. 

Mladina pod 16. letom ne sme obiskovati kino 
predstav, ki se končajo po 20. url. 

Za eolsko mladino veljajo šolski predpisi, koli- 
kor so ti strožji. 

Mladini pod 18. letom je prepovedano kvartanje v 
, javnih prostorih. 

Zaradi prekrškov, storjenih po tem členu, se 
kaznuje tudi lastnik, zakupnik ali uslužbenec obrata. 

IX.  Javni  red  in  mir v občinah In 
mestnih  občinah 

12. člen 
Ljudski odbori občin in mestnih občin lahko iz- 

'kjo podrobnejše predpise o javnem redu in miru 
*a svoja območja, kolikor je to potrebno in gre za 
sedeve, ki so lastne posameznim občinam oziroma 
cestnim občinam. 

X.   Kazni 

13. Člen 
Za prekršek se kaznuje * denarno kaznijo do 3000 

-carjev, kdor prekrši prepovedi ali dolžnosti, na- 
dete y 2. členu, razen točke b), v 3. In 4. členu, v 5. 
'«au, razen točbe b), v 6. členu, razen točk f) in 
*'» • 7. členu razen točk a), b) in g), v 8. členu 
•«••• 1. odstavka, v 9. členu, razen točk b) in č), ter 
r W. in 11. členu tega odloka. 

14. Člen 
. Pripadniki ljudske milice se pooblaščajo, da ta- 
r?J na kraju storitve dejanja izterjajo od ustih, ki 
•« zalotjjo pri prekršku, denarno kazen, in sicer: 
,. a) 50 din za prekrške iz točke b) 2. člena, iz točke 
•' '• člena, iz točke h) 6. člena, iz točk a), b) in g) 
v člena ter iz točk b) in č) 9. člena; 

h) loo din za prekrške iz točke f) 6. člena in za 
Pekrske iz prvega odstavka 8. člena. 
»    Ce se ne izterja kazen takoj na mestu samem ali 
I* j|sti, ki je storil prekršek, noče takoj plačati, se 
P°«je ovadba sodniku za prekrške. 

15. -člen 
_,,. Upraroi kazenski postopek na I. stopnji vodi sod. 
"l* za prekrške pri OLO Ljubljana okolica, 
se      Per odločbo I. stopnje je mogoča pritožba na 
tra** ** P18^1^6 P'1 državnem sekretariatu sa no- 

anJe zadeve LRS in je njegova odločba dokončna. 

XI.  Končne  določbe 

16- člen 
.Tr 

T? odlok začne veljati v osmih dneh po objavi v 
>uiadnem Hetu LRS<. 

|t. 8488/1-53 
V Ljubljani, dne 8. avgusta 1953. 

Predsednik OLO: 
Miha Berač 1. r. 

362. 

Ma podlagi drugega odstavka 1?. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) In v zvezi z 28. členom uredbe o potnih in 
selitvenih stroških (Uradni list FLRJ, št. 59-693/52 in 
št 29-233/53) je okrajni ljudski odbor Murska Sobota 
na šesti seji obeh zborov dne 20. avgusta 1953 sprejel 

ODLOK 
o določitvi pavšalnega povračila stroškov za službena 
potovanja oziroma terenska dela na območju okraja 

Murska Sobota 

1. člen 
Uslužbencem in delavcem okrajnega ljudskega 

odbora in njegovih zavodov ter uslužbencem in de- 
lavcem občinskih ljudskih odborov in ljudskih odbo- 
rov mestnih občin ter njihovih zavodov se določi po- 
vračilo stroškov za službena potovanja oziroma te- 
renska dela v mejah okraja v obliki mesečnega 
pavšala. 

2. člen 
Povračilo v obliki mesečnega potnega pavšala 

pripada le za toke vrste opravil na terenu, ki se stal- 
no ponavljajo in ki zahtevajo povprečno na mesec 
najmanj 15 dni zunanjega poslovanja. 

3. člen 

Povračilo v obliki mesečnega potnega pavšala 
pripada ob pogojih Iz 1. in 2. člena tega odloka za 
opravljanje tehle služb na terenu: 

a) za administrativne inšpekcije; 
b) za trgovinsko inšpekcijo; 
c) za cestno nadzorstveno službo; 
č) za službo v zvezi' z urejevanjem zemljišč' na 

terenu; 
d) za službena opravila s področja kmetijstva, 

gozdarstva in veterine; 
e) za Inšpekcijo dohodkov od prebivalstva; 
{) za inšpekcijo dohodkov iz gospodarstva in za 

gospodarsko finančno revizijo; 
g) za geodetsko službo; 
h) za inšpekcijo šol in predšolskih zavodov; 
i) za inšpekcijo dela; 
j) za službo Izterjave davkov; 
k) za sanitarno inšpekcijo; 
• za zdravstveno službo; 

m) za službo predvojaške vzgoje; 
n) za šofersko službo. 

4. člen 

Pavšalno mesečno povračilo stroškov za službena 
potovanja oziroma za terenska dela po tem odloku ne 
sme presegati zneska 70% od dnevnic za službena 
potovanja v mejah okraja, ki bi jih sicer uslužbenec 
oziroma delavec dobil glede na čas, ki ga je prebil 
na službenem potovanju oziroma na terenskem delu. 

Pavšalno mesečno povračilo stroškov se plačuje 
za nazaj. 

5. člen 

Odločba o priznanju mesečnega potnega pavšal- 
nega povračila stroškov uslužbencem in delavcem po 
tem odloku izda predsednik pristojnega ljudskega od- 
bora oziroma upravnik zavoda. 
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6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 

ptu LRS'<, uporablja pa se od 1. avgusta 1953. 
Št. 1-6374/1-1953 

Murska Sobota, dne 20, avgusta 1953. 
"redsednik OLO: 
Štefan šabjan 1. r, 

363. 

Na podlagi 2. točke 78. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 
19-90/52) in 3. člena uredbe o prodaji stanovanjskih 
hiš iz splošnega ljudskega premoženja (Uradni list 
FLRJ, št. 17-101/53) je izdal ljudski odbor mestne ob- 
čine Kamnik na svoji seji dne 20. julija 1953 

ODLOK 
C prodaji stanovanjskih hiš iz splošnega ljudskega 

premoženja na območju mestne občine Kamnik 

1. člen 
Ljudski odbor mestne občine odloči, katere eno- 

In dvostanovanjske hiše, ki so splošno ljudsko premo- 
ženje v njegovi upravi, se dajo v prodajo in se zanje 
določi cenilna komisija, katere naloga je, da oceni vse 
y prodajo dane hiše. 

Cenilno komisijo sestavljajo štirje člani, in sicer 
gradbeni referent, pravni referent, referent za komu- 
nalne zadeve in tehnični predstavnik gradbenega 
podjetja. 

2. člen 
Po ocenitvi teh hiš razpiše tajništvo za gospodar- 

stvo ljudskega odbora mestne občine javno dražbo. 
Cenilna vrednost posameznih hiš je izklicna cena na 
javni dražbi. 

Pod 80% cenilne vrednosti se ponudbe sploh ne 
smejo sprejemati. 

Razpis javne dražbe mora obsegati: označbo hiše, 
najmanjši sprejemljivi ponudek, višino varščine, ki 
se mora položiti pred dražbenim narokom, čas in kraj 
javne dražbe ter plačilne pogoje. Drugi podatki o sta- 
nju poslopja, pritiklin in lege so interesentom na raz- 
polago pri tajništvu za gospodarstvo mestne občine. 

Razpis javne dražbe se objavi na oglasnih deskah 
ljudskega odbora mestne občine ter v >Slovenskem 
poročevalcu« in >Ljudski pravici-Borbi«. 

Od dneva objave javne dražbe na razglasnib 
deskah ljudskega odbora mestne občine pa do dneva, 
ko bo javna dražba, mora preteči najmanj 14 dni. 

3. člen 
Vsak ponudnik mora položiti varščino, ki znaša 

10% najmanjšega sprejemljivega ponudka, najpozneje 
pred pri četkom javne dražbe pri finančnem odseku 
ljudskega odbora mestne občine. Ponudnik se mora 
izkazati na javni dražbi s potrdilom, da je položil 
.varščino, sicer ne more dražiti. 

Ponudnik je praviloma lahko vsak državljan 
FLRJ. 

K dražbi se ne smejo pripustiti tisti, o katerih se 
utemeljeno sumi, da hiše ne mislijo kupiti za lastne 
itamene, temveč jo hočejo kupiti zaradi preprodaje 
ali iz kakšnega podobnega špekulativnega namena. 

i. člen 
Dražbeni narok, ki ga vodi načelnik tajništva za 

gospodarstvo ljudskega odbora mestne občine, se «gravi 

praviloma v poslopju mestne občine, le iz važnih raz- 
logov se more odrediti dražbeni narok pred hišo, ki 
je daoa v prodajo. 

Vsak ponudnik ima pravico vpogledati v cenilni 
zapisnik in zahtevati natančnejše podatke o hiši, ki 
je dana v prodajo. 

Vodja dražbe navede ob za'četku dražbenega na- 
roka, katera hiša je naprodaj in koliko znaša naj- 
nižji sprejemljivi ponudek, ter obrazloži plačilne 
pogoje. 

Na poziv vodje dražbenega naroka dajejo ponud- 
niki svoje ponudbe. Vsak ponudnik je vezan na svojo 
ponudbo, dokler se ne poda večja ponudba. Dražbo 
je treba končati, če se tudi po drugem pozivu v 10 • 
minutah ne poda večja ponudba. Tedaj naznani vodja 
dražbe zadnjo ponudbo in izreče dražbo za končano. 

Za sprejeto se šteje ponudba najboljšega po- 
nudnika. 

Varščina, ki jo je dal ponudnik, čigar ponudba je 
bila sprejeta, se mu šteje v zadnji obrok kupnine, 
vsem drugim ponudnikom pa se vrne varščina po kon- 
čanem dražbenem naroku; to se vpiše v dražbeni za- 
pisnik, ki ga podpišejo vodja dražbe, zapisnikar in vsi 
ponudniki. 

5. člen 
Najvišji ponudnik mora položiti v osmih dneh po 

dražbenem naroku najmanj 20% kupnine pri finanč- 
nem odseku ljudskega odbora mestne občine Kamnik, 
ostanek pa v obrokih, ki se določijo posebej za vsako 
v prodajo dano hišo. Obročna odplačila se smejo do- 
voliti samo za dobo 1 leta, če znaša kupnina do 500.000 
cLn, oziroma za dobo 2 let, če kupnina presega 500.000 
dinarjev. 

6. člen 
Od dneva dražbe preidejo na kupca vse pravice 

pa tudi vsa javna bremena in nevarnost, spojena z 
lastnikom prodane hiše. Ljudski odbor mestne občine 
sestavi s kupcem kupoprodajno pogodbo za prodano 
hišo, obenem pa izda odločbo, s katero daje zem- 
ljišče, na katerem stojita prodana hiša in njeno dvo- 
rišče, kupcu v brezplačno in trajno uporabo. 

Kupoprodajna pogodba mora vsebovati določbo, da 
ljudski odbor mestne občine dovoljuje, da zemljiško- 
knjižno sodišče odpre nov zemljiškoknjižni vložek za 
prodano hišo in vpiše kupca kot Lastnika hiše. Zemlji- 
škoknjižno sodišče tudi vpiše za lastnika brezplačno 
in trajno uporabo zemljišča, ki mu ga dodeli ljudski 
odbor mestne občine s svojo odločbo, v zemljiškem 
vložku te nepremičnine. 

Ljudski odbor mestne občine more določiti v 
kupni pogodbi, da si pridržuje pravico vknjižbe za- 
stavne pravice v zemljiškoknjižnem vložku prodane 
hiše za neplačani del kupnine z 10% varščino. 

7. člen 
Kupec dobi lastninsko pravico hiše prosto doteda- 

njih bremen. Kupec nima pravice zahtevati varščine 
zato, ker so bili podatki o prodani stanovanjski hiši 
ali njenih pritiklinah nepravilni. 

Kupec je dolžan zavarovati kupljeno hišo pri 
Državnem zavarovalnem zavodu in sicer za vso pro- 
metno vrednost, najmanj pa do višine kupnine. 

8. člen 
Na zahtevo tistega, ki stanuje v hiši, za katere 

nakup je bila dana ponudba na javni dražbi, lahko 
ljudski odbor mestne občine sklene, da se hiša proda 
njemu, čeprav se ni udeležil javne dražbe, pogoji zanj 
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OPOZORILO! 
Naročnike, ki so plačali v začetku leta letno naročnino 

540 dinarjev, opozarjamo, da smo med letom naročnino 
povišali na 720 dinarjev. Nadaljnje pošiljanje lista bomo 
s koncem septembra ustavili vsem tistim, ki do takrat ne 
bodo imeli plačane nove, povišane celoletne naročnine 720 
dinarjev. 

Doplačilo znaša 180 dinarjev. 

Položnice smo priložili prejšnji številki. 

Izšla je knjiga dr. Alojzija Finžgarja: 

DEDNO   PRAVO 

Obseg 116 strani, Cena 310 din 

^ IV-2696/4-53 7720 

sprememba rodbinskega imena 
£ odločbo državnega sekretariata 

,?. notranje zadeve LRS, številka 
Jv-2696/4-53 z dne 18. avgusta 1953 
'e bila na podlagi 21. člena zakona 
° osebnih imenih dovoljena spre- 
memb '-'•      V--X-1- v-«« 

>Kfc|jda<. 
L\ž. sekretariat za notranje 

zadeve LRS 

RctZalasi   in  Obi «TV©      Leskovar Dominik, upravnik, sa- 
VAAVjlU.»!   III   UUJUVe   mostojno  po  zakonitih  pooblastilih 

  in pravilih podjetja. 
OLO Celje okol.. 25. avgusta  1953. 

St. 11/299-1953 4S30 
114?. 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Re- 
stavracija«, Kranj (Gorenja Sava 2), 
ali skrajšano »Restavracija«, Kranj. 

Poslovni predmet: Postrežba go- 
stov s toplimi in mrzlimi jedili, to- 
čenje vseh vrst pijač, predvsem pa 
sprejemanje abonentov. 

Ustanovitelj in gospodarska upra- 
va podjetja: LO MO Kranj, odločba 
št. 2934/53 z dne 31. VII. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Ferkolj Slavko, upravnik, samo- 

stojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja, in Blažič Pav- 
la, računovodja, ki sopodpisuje listi- 
ne finančnega značaja po 47. členu 
szdgp. 

Št. 5628/2-53 4689 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Ga- 
Stej«, Labore 1. Kranj, ali skrajša- 
no Gostilna »Gaštej«, Labore. 

Poslovni predmet: Opravljanje 
vseh vrst gostinskih «storitev in 
uslug. 

Ustanovitelj in gospodarska upra- 
va podjetja: LO MO Kranj, odločba 
št. 3031/53 z dne 10. VII. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Teran Jože, upravnik, samostojno, 

v obsegu zakonitih pooblastil in pra- 
vil podjetja, in Pestotnik Franc, 
knjigovodja, ki sopodpisuje listine 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

T4ntttva  okrajnih   oziroma  mestnih 
Undsktb   odborov   razgla!aloi 

114«. V*>Isi 

fcjbsedilo: »Krojaška delavnica, Tr- 
«šče, Rogaška Slatina. 

strokSlOVni   predmet:   Vsa  dela   te 

Ustai 

Podjetje zastopa: 

finančnega   značaja   p«   47.   členu 
szdgp. 

Št 5759/2-53 4693 
OLO Kranj, 31. julija 1953. 

1148. 
Besedilo: »Modno krojaštvo«, Ko- 

čevje, Rudnik (št. 265). 
Poslovni predmet: Izdelava vseh 

vrst moških oblačil, ženskih plaščev 
in podobno. 

Podjetje je pod gospodarsko upra- 
vo LO MO Kočevje. 

Za podjetje podpisujeta: 
Šenica Srečko, poslovodja, samo- 

stojno, v finančnih zadevah sopod- 
pisuje računovodja Nučič Marija, 
oba v mejah zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja. 

OLO Kočevje, 5. avgusta 1953. 
Št. 826/4-53 4686 

1149. 
Besedilo: Mestno krojaško podje- 

tje, Vrhnika. 
Poslovni predmet: Vsa v kroja- 

ško in šiviljsko stroko spadajoča 
dela. 

Podjetje je ustanovil LO MO Vrh- 
nika z odločbo št. 1645/1-1953 dne 
20. VIL 1953. 

Ustanovitelj in gospodarski uprav- 
ni organ: LO MO Vrhnika (odločba 
št. 1645/1-53). 

Za podjetje podpisujejo: 
Stanovnik Anton, upravnik, samo- 

stojno, Vošnik Franc, računovodja, 
ki sopodpisuje spise finančnega po- 
mena; za zneske nad 100.000 din 
podpisuje še predsednik LO MO 
Vrhnika. 

OLO Ljubljana okolica, 
dne 13. avgusta 1953. 

Št. II-2-24/345-1953 4750 
1150. 

Besedilo: Knjigarna In papirnica. 
Slovenj  Gradec. 

Poslovni predmet: Nabava in pro- 
daja literature, šolskih knjig in učil, 
muzikalij, tiskovin in pisarniških po- 
trebščin. 

Za podjetje podpisujeta: 
Kandorfer Alfonz, poslovodja, in 

Krlstovič Lojze, knjigovodja. 
OLO Slov. Gradec, 5. avgusta 1953. 

Št. 35/IV, 137/170-53        4754 
1151. 

Besedilo: Gradbeno podjetje Me- 
žica. 

Poslovni predmet: Vsa gradbena 
dela v območju Mežice, Črne in Pre- 
valje s stalnimi delavci. 

ustanovitelj: Obč. LO Mežica (od- 
ločba št. 672/1, dne 10. VII. 1953). 

Za podjetje podpisujejo: 
Sterže Mirko, upravnik, Potočnik" 

Jurij, Prost Anton, Kuhar Milka, 
Kuljad  Fran, 
OLO Slov. Gradec, 12. avgusta 19». 

Št, 157/169-53 4^2 
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1152. 
Besedilo: »Naša knjiga«, Zagorje 

(Kidričeva c. 18). 
Poslovni predmet: Nakup in pro- 

daja vseh vrst knjig te. šolskih in 
ostalih pisarniških potrebščin. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: LO MO Zagorje. 

Za podjetje podpisujeta: 
Rahne Ivan, poslovodja, v njego- 

vi odsotnosti Hrastelj Mirko do 
250.000 din, višje zneske pa z 
odobritvijo LO MO Zagorje. 

OLO Trbovlje, 21. avgusta 1953. 
St. 3987/1-53 4775 

Spremembe 
im. 

Besedilo: »Slovenija ceste, sploš- 
no gradbeno podjetje«, Ljubljana. 

Izbriše se ing. Stare Ostoj, glavni 
direktor. 
Državni sekretariat za proračun in 

dne 29. julija 1953. 
Št. •-442/5-1953 4644 

1154. 
Besedilo: Krajevno-mJzarsko me- 

hanično podjetje, Trnovo. 
Besedilo odslej: Mizarsko, klju- 

čavničarsko, kovaško podjetje, Tr- 
novo, Gorica. 

fzbriše se Volk Ludvik ter vpi- 
šejo: 

Makuc Milan, Volk Ferdo in Vidič 
Maks, knjigovodja, ki so pooblašče- 
ni podpisovati za podjetje. 

OLO Gorica, 20. avgusta 1953. 
Št. II/2-OS-105/83-53        4789 

1155. 
Besedilo: Trgovsko podjetje Po- 

trošnik, Celje. 
Vpiše se 
Ašič Anica, 

podpisuje vee 
47. členu »zdffi 
torja pa vse 

knjigovodja, ki so- 
finamčne listine po 

, v odsotnosti direk- 
tine v istem obsegu. 

MLO Celje, 22. maja 1953. 
Št. •-4006/1-53 4144 

1156. 
Besedilo: Klnopodjetje, Celje. 
Vpiše se Okrepčevalnica (Bife) v 

kinu Union. 
MLO Celje, 8. avgusta 1953. 

Št. II-3372/4-53 4703 
1157. 

Besedilo: >Čevljarstvo< KLO Ma- 
rija Gradec 

Besedilo odslej: »Čevljarstvo« LO 
MO Laško. 

Izbriše se Nerat Anton in vpiše 
Frece Anton, ki podpisuje po za- 

konitih pooblastilih in pravilih pod- 
jetja. 
OLO Celje okol., 19. avgusta 1953. 

Št 1/259-1953 4762 
1158. 

Besedilo: Mestna parna pekarna, 
Jesenice. 

Izbrise te Kejžar Rudi, poslovod- 
ja, in vpiše: 

Ažman Mara. predsednik uprav- 
nega odbora. 
LO MO Jesenice, 24. avgusta 1953. 

Št. 1•-2•••/• 4782 

1159. 
Besedilo: »Krajevna Šivalnica«, 

Sodražica v likvidaciji. 
Za podjetje v likvidaciji podpisu- 

jejo: 
Cvar Fran, predsednik, Francelj 

Ivan, Fajdiga Franc, člana komisije, 
pa dva skupaj. 

OLO Kočevje, 20. avgusta 1953. 
Št 2501.2/53 4769 

1160. 
Besedilo: Trgovsko podjetje, Gol- 

nik. 
Izbrišeta se Jerala Stanko, uprav- 

nik, in Čižman Stanislava, knjigo- 
vodja ter  vpišeta: 

Lesičnik Jože, upravnik, in Jese- 
novec Gašper, knjigovodja, ki so- 
podpisuje listine finančnega znača- 
ja po 47. členu szdgp 

OLO  Kranj,  10. avgusta  1953. 
Št. 5857/1 4688 

1161. 
Besedilo: Gostinstvu, žiri. 
Izbriše se Koleno Andrej, uprav- 

nik in vpiše 
Poljanšek Milan, upravnik, ki pod- 

pisuje samostojno v obsegu zako- 
nitih pooblastil in pravil podjetja. 

OLO  Kranj, 21. avgusta  1953. 
Št. 5722/2-53 4770 

1162. 
Besedilo: »Kolodvorska restavra- 

cija KLO«, Brežice okolica. 
Besedilo odslej: »Kolodvorska re. 

stavraclja«, Brežice. 
OLO  Krško,   19.  avgusta   1953. 

Št. 10307/3 4758 
1163. 

Besedilo: A v to taksi, Ljubljana 
(Slomškova 6). 

Izbriše se Klopčič Oskar In vpiše 
Klun Jože, direktor, ki podpisuje 

samostojno v obsegu zakonitih po- 
oblastil in pravil podjetja. 

St. G-6042/53 4827 
Besedilo: »šumi« tovarna bonbo- 

nov, čokolade in peciva, Ljubljana 
(Gradišče 7). 

Izbriše se Šolar  Minka in  vpiše: 
Vidmar Stojan, vodja komerciale, 

ki podpisuje v odsotnosti direktorja 
au računovodje v istem obsegu; 
Melihar Zdenka, računovodja pod- 
jetja, je spremenila priimek in se 
bo odslej podpisovala s priimkom 
štefančič. 

St. G- 5697/53 4828 
MLO  Ljubljana,  26.  avgusta   1953. 
1163 a 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Koč- 
na«, Kamnik. 

Izbriše se Berdajs Jože. računo- 
vodja in vpišeta: 

Kovač Tine, računovodja, ki sopod- 
pisuje listine finačnega pomena, in 
Kumer Ivo, komercialist, ki sopod- 
pisuje z istimi pooblastili v odsot- 
nosti računovodje. 

OLO Ljubljana okolica, 
dne 18. avgusta 1953. 

Št. II-2-24/401-1953 4925 
1164. 

Besedilo: Mestna opekarna Litija. 
Izbrišeta se JanežiČ Ivan, uprav- 

nik in Trampuš Franc ter vpišeta: 

Trebižan Ivan, upravnik in Turn« 
šek Danica, knjigovodja. 

Št. •-2-24/405-1953 48» 
Besedilo: »Zales« Zasavka lesna 

Industrija, Litija. 
- Izbriše   se   Zupančič   Francka   in 

vpiše 
Vehovec Milena, ki podpisuje z 

Istimi pooblastili. 
Št II-2.24/407-1953 4824 

OLO Ljubljana okolica, 
dne 21 avgusta 1953. 

1165. 
Besedilo: Zadružno trgovsko pod' 

jetje OZZ, Gor. Radgona. 
Vpiše se poslovalnica: Mesnica 

št. 2 Gor. Radgona, Kardeljeva ce- 
sta (Zadružni dom). 

Poslovni predmet: Trgovina z me- 
som in mesnimi izdelki na drobno. 

OLO Ljutomer, 12. avgusta 1953. 
Št. II-3031/2-53 4718 

1166. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Pa- 

pir«, prodajalna Narodne umetni- 
ne, Maribor (Gosposka ulica 3). 

Poslovni predmet: Trgovina s pa- 
pir i em ter pisalnimi in šolskimi po- 
trebščinami, trgovina s pisarniškim 
materialom, trgovina s fotografski- 
mi in podobnimi aparati, instrumen- 
ti in potrebščinami na drobno. 

MLO Maribor, 16. avgusta 1953. 
Št. 2622/59-53 4815 

1167. 
Besedilo: »Slikar«, Maribor (Pre- 

šernova ul. 26). 
Izbriše se Ravbar Jože, ravnatelj, 

in vpiše 
Ferlič Franc, v. d. poslovodje. 
MLO Maribor, 21. avgusta 1953. 

Št. 4/119 4820 
1168. 

Besedilo: Gostinsko podjetje Ho- 
tel »Zlatorog«, Bohinj (Ukane,št.2). 

Izbrišeta se Poličar Ludvik, rav- 
natelj, Markovič Marjan, računo- 
vodja, in vpišeta: 

Brie Milan, ravnatelj, ki podpisu- 
je samostojno v obsegu zakonitih 
pooblastil in pravil podjetja,, ter 
Bukovnik Kati. računovodja, ki so- 
podpisuje vse listine po 47. člen« 
szdgp. 

Gospodarsko upravni voditelj od' 
slej: Obč. LO Srednja va9 v Bohi- 
nju. 
OLO  Radovljica, 30. julija  1953. 

Št. 5140/1-53 4610 
1169. 

Besedilo: Gorenje, splošno gorenj- 
sko gradbeno podjetje, Radovljica' 

Izbriše se Kovač Valentin, racu 
novodja/ in  vpiše 

Suhel  Josip,  šef  gospodarsko  ra 
čunskega sektorja. 
OLO Radovljica, 3. avgusta 1953. 

Št. 2723/3-53 467« 
1170. 

Besedilo: Obrtno kleparsko-votfo- 
vodno inštalatersko podjetje, Preva- 
lje. , 

Izbriše se Tomaž Olga, knjigovo" 
ja. In vpiše 

Rozman Janko, knjigovodja.     „. 
OLO Slov. Gradec, 20. junija 19J»!' 

Št 170/11-137/165-53        *<5' 
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uri. 
Besedilo:     Krajevna     mesarija, 

Straže. 
Izbriše    se    V&nkzniler    Edvard, 

upravnik, In vpiše 
Plaminšek Vili, upravnik. 

°LO Slov. Gradec, 15. avgusta 1953. 
Št.   i 12/1-137/176-53 4756 

1172. 
Besedilo:    čevljarska    delavnica 

KU) Solčava. 
Besedilo odslej ? Občinsko čevljar- styo, Solčava. 
Za podjetje podpisujejo: 

PiUï Konstantin,    poslovodja, 
podnik Jožica, knjigovodja, štebe 
J8nac, namestnik, po dva skupaj. 

°U) Šoštanj, 15. avgusta 1953. 
Št. 64/53-78 4736 

U73. 
^sedilo: Ljudska čevljarna Hrast- 

nik*^** se Janežič Jože, uprav- 
vPiŠete-ag       ^°Že' ^J^ovodja, in 

•1?•••11 Alojz, poslovodja, Kovač 
snt.ii ' knJi£ovodja. ki bosta podpl- 
ata v okviru zakonskih poobla- 

°LO Trbovlje, 5. avgusta 1953. 
St. 3807/1-53 4671 

1174, Izbrisi 

ZA101 Klno Rade*e- 
P^osvfl'   Povzema   po delavskem 
deJe.       m društvu >Svoboda<. Ra- 

MD Trbovlje, 13. avgusta 1953. 
1J?J Št. 3969/1-53 4729 

P^KfrkTrg0VSk°  podjetje  Dol 

>Xo?n!f   se   Poslovalnica   št.   3   pri 
OlS* M Pri Hrastnlku 9- 

'-O Trbovlje, 18. avgusta 1953. 
Il?6 Št. 3848/2-53 4751 

telila101 Gostinsko podjetje Ho- 
skra/s M0?',StBra Fužina v Bohinju, 
skel

JŠ?no: Hotel Zlatorog ob Bohinj- 
I01 jezeru. 

«. Û\t,Ml0 z, odločbo vlade LRS 
lesen'5071"52.2 dne 19- IV- »952 pre- 
'jica      V  Pns*ojnost  OLO  Radov- 

drf &12* ?ekretariat za proračun in 
*»• administracijo LRS; Ljubljana 

«ne 27. junija 1953. 
117? •-670/3-1953 4636 

Pofe*1^    čevljarska    delavnica 
Vf melj, občina Gradac 
*^r Je prenehala poslovati. 
UL0 Črnomelj, 16. junija 1953. 

u Št. 362/52 5788 

lavMSedlL0: Krajevna krojaška de- 
"voica Radomerje. 
5U*jad1 sI>oJitve z Mestno kroje- 
no delavnico Ljutomer. 

Št. II-1679/1-53 4714 

Besedilo: Združenje državnih go- 
stinskih podjetij za okraj Ljutomer 
v likvidaciji. 

Zaradi zaključen« likvidacije. 
Št. II-3333/1-53 4717 

OLO Ljutomer, 11. avgusta 1953. 
1179. 

Besedilo: Dietična menza MLO 
Maribor (Partizanska cesta 18). 

Ker je na podlagi odločbe MLO 
Maribor, št. 3564/1 z dne 17. VI. 1952 
proglašena za proračunsko ustanovo 
s samostojnim finansiranjem. 

MLO Maribor, 24. julija 1953. 
St. pov. 4/84 4800 

1180. 
Besedilo: Okrajna lekarna Slov. 

Bistrica. 
Zaradi proglasitve za ustanovo 8 

samostojnim finansiranjem. 
OLO Maribor okolica, 

19. avgusta 1953. 
Št. 11-6025/1-53 4772 

1181. 
Besedilo: Hišna uprava KLO Za- 

Ker je prešlo v ustanovo s samo- 
stojnim finansiranjem. 

Št. 3981/1-53 4774 
Besedilo: Vodovodno podjetje 

KLO Zagorje. 
Ker je prešlo v ustanovo s samo- 

stojnim finansiranjem. 
Št. 3985/1-53 4777 

OLO Trbovlje, 21. avgusta 1953. 

Zadružni, register 

Okrolna   «odUCa   razgUSaJoi 

Vpisi 
711. 

Besedilo: Zadružna gostilna usluž- 
bencev ptt., zadruga z o. j. Maribor 
(Slomškov trg 13). 

Ustanovni zbor je bil 18. VI. 1953. 
Upravni odbor Šteje od 5 do 9 

članov. 
Člani upravnega odbora so: 
Vehovar Jože, nameščenec, pred- 

sednik. Knez Stane, tehnik, tajnik, 
Lipovšek Leopold, Inšpektor, Širše 
Minka, namešcenka, Krumpak Mar- 
tin, pismonoša, Hadner Stanko, brzo. 
javni mojster, Podgorelec Kari, na- 
meščenec vsi iz Maribora. Kot so- 
podpisovalec za zadrugo se vpiše: 
Tiater Martina, namešcenka, Ma- 
ribor. 

Maribor, 21. avgusta 1953. 
Zadr VI 152 7810 

Spremembe 
712. 

Besedilo: Kmetijska »adraga z o. 
j. Marof. 

Na občnem zboru 1. III. 1953 so 
bila »prejeta nova pravila. 

Upravni odbor šteje 5 do 9 članov, 
kj ilh voli zbor za dobo enega leta. 
Za zadrugo podpisujeta po dva čla- 
na upravnega odbora.    Vsak član 

mora plačati delež, ki znaša 500 din. 
Družinski člani plačajo družinski 
delež, ki znaša 200 din. Vsak zadru- 
nik jamči za obveznosti zadruge z 
10-kratnim zneskom vloženega de- 
leža. 

Izbrišejo se Šmld Stanko, Krajne 
Jože, Jazbinšek Franc, Zapušek Ivan, 
Gračner Franc, Vodeb Jakob in vpi- 
šejo novi člani upravnega odbora: 

Žagar Konrad, Jančič Konrad, Do- 
beršek Anton, Blatnik Jakob, Golob 
Karel, kmetje, Blatni vrh. 

Celje, 20. avgusta 1953. 
Zadr VII 142/6 7746 

713. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Petrovce. 
Na občnem zboru 15. III. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. 
Upravni odbor Šteje 5 do 9 čla- 

nov, ki jih voli zbor za dobo enega 
leta. Za zadrugo podpisujeta 2 člana 
upravnega odbora ali uslužbenec 
zadruge, ki ga pooblasti upravni od- 
bor. Vsak član mora vplačati delež, 
ki znaša 1000 din, družinski člani 
plačajo delež, ki znaša 100 din. Vsak 
zadružnik jamči za obveznosti za- 
druge z 10-kratnim zneskom svojega 
enkratnega deleža. 

Izbrišejo se Lipovšek Rado, Žefran 
Štefan, Sedovnik Jože, Lavrinc Alojz 
in vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

zoster Janko, Petrovce, Skoberne 
Ivan, Liboje, Oset Franc, Drešinja- 
vas, Žužej Franc, Aria vas, Brez- 
nik Ivan, Kasaze, Podmilšek Ivan, 
Leveč, posestniki.    . 

Celje, 21. avgueta 1953. 
Zadr VIL 176/6   7745 

714. , * 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Grahovo ob Bači. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

dne 28. II. 1953 se1 izbrišejo Rejc 
Janko, Flor jančič Janko, šorli Jakob, 
Cvek Stefan, Humar Franc, Orlar 
Gašper, Golob Marija, Serjun Alojz 
in Torkar Karel, vpišejo pa se novi 
izvoljeni 'člani upravnega odbora: 

Skvarč StankOj delavec, Zarako. 
vec 7, Šorli Vladimir, železničar, 56, 
Rejec Ciril, krojač, 63, Osmmk Jožef, 
kmet. 19, Grego Milan, kmet, 73, 
Hožič Ferdo, mizar, 60, Lesiak An- 
drej, železničar, 29, Golja Alojz, de- 
lavec, 43, Rejc Franc, kmet. 31, vel 
Grahovo. 

Gorica, 15. avgusta 1953. 
Zadr VTI/27-14 7665 

715. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j. Prem. 
Na občnem zboru 16. XI. 1952 so 

bila sprejeta'nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z o. j., Prem. 
Zadružni delež znaša 500 din. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

dne 29. III. 1953 se Izbrišejo Medved 
Jože, Bobek Jakob, Nadoh Franc, 
Penko Rafael, Čaudek Franc in Fa- 
tur Anton In vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: <• 

Grahor Rudolf, Smrje 22. 2ni- 
darii£  Pavel,  Prem   74,  Gril j   Jo- 
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ško, Prelože 21, Počkaj Miha, Spod- 
nje Bitnje 14, Ivančič Mirko, Celje 
33,  Rolih   Alojz,  Ratečevo  brdo  4, 
Seles Andrej, Kilovče 243, kmetje. 

Gorica, 18. avgusta 1953. 
Zadr IV/5-12 7691 

716. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom na Lazah pri 
Tuhinju. 

Izbrišejo se Dounšek Janez, Carf 
Miloš, Dacar Alojzij, Pestotnik Ja- 
nez, Borštnar Franc, Slapar Fran- 
čiška, Kramar Pavel, Hribar Franc 
in vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Hribar Pavel, kmet, Laze 12, Za- 
vašnik Alojzij, kmet, Vel. hrib 5, 
Bajde Jože, delavec, Mali hrib 6, Je- 
ras Janez, cestar, Laze 3, Lukan 
Anton, kmet, češnjice 5, Kadunc 
Anton, kmet, Zg. Tuhinj, Berlec 
Franc, Laze 15, Hribar Jakoba mati- 
čar, Zg. Tuhinj 48. 

Zadr VI 185/5 7723 
Besedilo: »Mali dom«, stanovanj- 

ska zadruga z omejenim jamstvom 
v Ljubljani. 

Izbrišeta se Franetič Anton in Sto- 
par Jožefa ter vpišeta nova člana 
•upravnega odbora: 

Majer Josip, Drenikova ul 8., Le- 
ban Janez, Kosova 8, oba iz Ljub- 
ljane. 

Ljubljana, 18. avgusta 1953. 
Zadr I 104/53 7725 

717. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Motniku. 
Na zboru dne 8. II. 1953 so bila 

«prejeta nova pravila. 
Upravni odbor je sestavljen iz 5 

do 11 članov. 
Izbrišejo ee Piskar Ivan, Drolc 

Ignac, Slapnik Franc, Slapnik Peter 
in vpišejo novi 'člani upravnega od- 
bora: 

Pungrrnik Tomaž, kmet, Motnik 
20, Drolc Franc, uslužbenec, Motnik 
55. Orehovec Ivan, kmet, Zg. Motnik 
15, Karo Antonija, gospodinja, Mot- 
nik 11. 

Ljubljana, 24. avgusta 1953. 
Zadr VI 200/5 7902 

?18. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Juršinci prt Ptuju. 
Zadruga temelji odslej na novih 

pravilih, sprejetih na zboru dne 
1. [II. 1953. 

Izbrišejo se Osterc Alojz, Munda 
Ivan, Belec Ignac, Fras Maks, Čuš 
Franc, Šegula Janez, Simonič Franc, 
Luci Ladislav, Cigula Janko in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Gačnik Štefan, Bodkovci, Hrga 
Alojz, Rotman, Slodnjak Marija, Rot- 
man, kmetje. 

Maribor, 19. junija 1953/ 
Zadr tli 28 6109 

719. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., DoL Slaveči. 
Zadruga temelji na novih pravilih, 

sprejetih na zboru dno 7. •. 1953, 

Izbrišejo se Sabo Franc, Vratuša 
Anton, Recek Franc in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Bokan Štefan, Pozvek Franc, Fru- 
men Ludvik. Hajdinjak Štefan, For- 
janič Kari, kmetje, Dol. Slaveči. 

Zaznamuje se, da je Markoč 
Alojz predsednik, Bokan Štefan pa 
tajnik upravnega odbora. 

Maribor, 5. avguste 1953. 
Zadr III 80 7492 

720. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j.. Dol. Bistrica. 
Izbrišejo se Ambruš Ludvik, Car- 

ni Janez, Kološa Ludvik, Rituper 
Vladimir, Hajdinjak Franc, Feren- 
čak Rudolf, Kerčmar Ludvik in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

GruŠkovnjak Ivan, predsednik, 
Cigan Štefan, tajnik, Balažič Štefan, 
Horvat Štefan, Žabot Ignac, Marton 
Jožef, Peterec Jožef, vsi kmetje v 
Dol. Bistrici. 

Zadružni delež znaša 500 din, delež 
družinskega člana zadružnika pa 
100 din. Jamstvo je 10-kratno. 

Vpiše se delna sprememba zadruž- 
nih pravil v 2., 5., 10., 11., 12., 14.. in 
32. 'členu. 

Zadr III 112 7500 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., črna pri Prevaljah. 
Izbrišejo se Verdel Justin, Ram- 

šak Franc, Pečovnik Ivan Kompan 
Alojz in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Goličnik Ivan, upravnik KZ, Črna, 
Modrej Ivan, Javorje, Mihov Rudolf, 
Podpeca, Potočnik Ivan, Javorje, 
Mlinar Jakob, Sp. Javorje, Kočnik 
Ivan, Topla, Knez Jožef, Bistra, Pe- 
trič Silvester, Ludr. vrh, Osojnik 
Pavel, Ludr. vrh, Kompan Alojz, 
Javorje 37, vsi kmetje. 

Zadr V 39 749S 
Maribor, 7 avgusta 1953. 

721. 
Besedilo: Kmetijska nabavno pro- 

dajna zadruga z o. j., Gerlinci. 
Zadruga temelji na novih pravilih, 

sprejetih na zboru dne 28. II. 1953. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z o. j., Gerlinci. 
Izbrišejo se Turka Štefan, Gom- 

boc Anton, Vogrinčič Alojz, Vogrin- 
čič Anton, Prelec Anton, Gomboc 
Jožef, Gomböc Alojz in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Opaka Anton, Nemec Jožef, Lah 
Viktor, Gutman Franc, šadl Avgust, 
Ficko Franc, šadl Franc, vsi iz Ger- 
lincev. 

Zadr III 98 7487 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Srednja Bistrica. 

Izbrišejo se G jura Jože, Horvat 
Štefan, Balažič Matija, Skledar Ignac, 
Vučko Jožef in vpišejo novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

TTatnjek Jože, predsednik Do- 
minko Izidor, Cigan Avgust, Vagner 
Štefan, Krapec Martin, Balažič Jo- 
žef, vsi iz Srednje Bistrice. 

Zaznamuje se, da je Graj Ivan, 
tajnik upravnega odbora, 

Zadružni delež znaša 500 din, de- 
lež družinskega člana zadružnika pa 
100 din. 

Vpiše se zadružni obrat: Zadružna 
gostilna, točenje alkoholnih in brez- 
alkoholnih pijač ter pripravljanje 
mrzlih jedil. 

Zadr III 16 7501 
Maribor, 11. avgusta 1953. 

722. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga Pesnica. 
Vpišejo se člani reorganizacijske 

komisije: 
Gregorinčič Anton, uslužb. NB, 

Maribor, predsednik, Fras Franjo, 
kmet, Doîbrenje, Liiiavec Ernest, 
kmet, Kipa Tomo, uslužbenec, Sajo- 
vic Stanislav, žel. uslužbenec, Ke- 
renčič Romana, kmetica, Jarc Rihard, 
kmet, Drozg Ivan, kmet, Geršovnik 
Jakob, kmet, vsi iz Pesnice. 

Člani reorganizacijske komisije 
podpisujejo za zadrugo po dva sku- 
paj. 

Maribor, 18. avgusta 1953. 
Zadr V 161 7695 

723. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Pertoča. 
Izbrišejo se Recek Mihael, Kolar 

Alojz, Nemec Janez (59), Vogrinčič 
Anton, MJhalič Filip in vpišejo DOVI 
izvoljeni   člani   upravnega   odbora: 

Smodiš Anton, predsednik, Nemec 
Janez, tajnik, Contale. Leopold, vsi 
iz Pertoče, Sadi Alojz, Ficko Alojz, 
Gombos Anton, vsi iz Večeslavcev. 

Zadružni delež znaša 300 din. 
Vpiše se sprememba zadružnih 

pravil v 4., 5., 11., 12., 18., 24. in 
35. členu. 

Maribor, 19. avgusta 1933. 
Zadr III 81 7697 

724. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Rodonci. 
Zadruga temelri odslej na novih 

pravilih, sprejetih na zboru dne 12. 
IV. 1955. 

Izbrišejo se Ouček Franc, Vlaj 
Franc, Čerpnjak Štefan, Bafjan 
Alojz in vpiše fo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Hajdinjak Viljem, Makari Štefan. 
Beznec Éela, Sočič Štefan, štivan 
Franc, Šebjanič Evgcn. vsi iz Bo- 
doncev. 

Maribor, 22. avgusta 1953. 
Zadr III 60 7811 

725. 
^esedilo: Vinogradniška obdelo- 

valna zadruga »Ivan Cankar«, Ma- 
lečnik. 

Zadruga temeiii odslej na n°*|r 
pravilih, sprejetih na zboru 18. I»- 
1953. 

Besedilo odslej: Vinogradniška ob- 
delovalna zadruga z o. j. »Ivan 
Cankar« Malečnik. * 

Izbrišejo se Pratner Ivan, VerbÇ 
Stanko, Harb Maks in vpišejo no*1 

izvoljeni člani upravnega odbora: 
Caf   Jožef,   zadružnik,   Malečn'*' 

Čerič   Alojz,   zadružnik.   Celestina- 
Kupčič Anton, zadružnik, Hrenca. 

Zadr II 100 W63 



Štev. 50 - 12. IX, 1953 URADNI UST ÄSJS. 

e 

Besedilo: Vinogradniška obdelo- 
valna zadruga Janžev vrh. 

Izbrišejo se Kocbek Antonija, 
Stelcer Jožefa, Jaušovec Amalija, 
Duh Franc, Kofcnanič Anton in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Marinlč Anton, Janžev vrh, Roz- 
man Alojz, Ptujska cesta, Vaupotič 
Jožef, Janžev vrh, Strah Franc, Ptuj- 
ska cesta, Štrakl Franc, Ptujska ce- 
sta, Fekonja Matija, Janžev vrh, de- 
lavci. 

Zaznamuje se, da je Lušanc Jakob, 
predsednik in Stelcer Anton, uprav- 
nik. 

Zadr II 109 7861 
Maribor, 24. avgusta 1953. 

726. 
v Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
*•> Dravograd. 

Zadruga temelji odslej na novih 
Pravilih, sprejetih na zboru dne 
«• II. 1953. 

Izbrišejo se Vivod Franc, Golo- 
se Anton, štefonko Aleš, Korat 
lirko, Paternuš Valentin, Cehner 

J 02e in vpišejo novi izvoljeni člani 
uPravnega odbora: 
. Preglau Franc, kmet, Črneče, Mori 
Jakob kmet, Ojstrica, Kogelnik 
iVaD, kmet. sin, Dobrava, Berce Jo- 
?e> predsednik obč. Dravograd, Ku- 
••• Ivan, kmet, Velka, Hudopisk 

'"P. nameščenec, Meža. 

Maribor, 25. avgusta 1953. 
Zadr V 2 7862 

?27. 
Besedilo:   Kmetijska   obdelovalna 
"fruga Gradišče v Slov. goricah. 

, opišejo se člani  reorganizacijske 
K°misije: 
y^Golob Ernest, uslužbenec, Gradi- 
°Ve. predsednik Bunderla Rudolf, 
**°nom, Osek, Heric Stanko, uprav- 
5,lk. Gradišče, Kranjc Kari, kmet, 
^adisce, Grajfoner Janez, delavec, 
gradišče Polič Janez, kmet, Spodnji 
^°rčič, Jakopec Alojz, kmet, Zg. 
<Jetjane, Majžir Matija, kmet. Zg. 
genarska, Kuhar Ernest, kmet, Zg. 
&enarska. 
nrS ' reorganizacijske komisije 
Podpisujejo- po dva skupaj. 

Zadr VI 5 7905 

. Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
*•• Gradišče v Slov. goricah. 

vpišej0 se zadružni obrati: 1. a) 
,r.govina z mesom in mesnimi izdel- 
?,na drobno; b) klavnica, oboje s 

«Xiezem v Gradišču; 2. zadružna 
mehanična delavnica, s sedežem v 
gradišču; 3. zadružna krojaška de- 

' 'avnica, s sedežem v Gradišču. 
Zadr III 98 7904 

Članski delež znaša 500 din, delež 
družinskega člana 250 din. Člani 
jamčijo za obveznosti zadruge z 10- 
kratmm zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oz. družinskega de- 
leža. 

Izbrišejo se Kozina Jože, Andolšek 
Rudolf, Pahulje Alojz, Pakiž Jože, 
Mainar Janez, Pajnič Alojz in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Prijatelj Ivan, Vince 17, Žlindra 
Primož, Vince 21, Lovšin Jože, Sušje 
št. 3, Kozina Janez, žlebič 15, Peter- 
lin Ludvik, Slatnik 21, PeterHn An- 
ton, Slatnik 28, kmetje, Otoničar 
Neža, uslužbenka, Slatnik 5, Gorše 
Franc, rešetar, Zapotok 36, Stare 
Jože, delavec, Zapotok 23, Pajnič Ja- 
nez, rešetaT, Zapotok 7. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 13 
članov. 

Za zadrugo so upravičeni podpiso- 
vati Kozina Jože, posestnik, Sušje 6, 
Prijatelj Ivan, Stare Jože in Rigler 
Jože. 

Novo mesto, 1. avgusta 1953. 
Zadr IV 69/4 7204 

Izbrisi 
729. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga »Poljana« z o. j. v Marolu 
v likvidaciji. 

Ker je prenehala poslovati in se 
združila s Kmetijsko zadrugo KZ 
Marof. 

Celje, 19. avgusta 1953. 
Zadr Vin 51/3 7747 

Razglasi sodišč 

728. 
Maribor. 26. avgusta 1953. 

Besedilo: Kmetijska zadruga Sušje. 
Na obenem zboru dne 22. II. 1953 

50 mia sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Sušju. 

Zp 225/46—45 3197 
Razglas 

Z odločbo podpisanega sodišča z 
dne 18. IV. 1949 Zp 225/46—45 so bile 
zaplenjene nepremičnine vi. št. 30, 
31 in 722 k. o. Cerklje prej last Pe- 
telina Albina, Ljubljana, Vič 43. 

Po 3. odstavku 7. člena in 8. člena 
uredbe o likvidaciji razmerij, nasta- 
lih z zaplembo premoženja se uvede 
likvidacijski postopek o tem pre- 
moženju. 

Prlglasitveni rok za upnike tega 
premoženja je 60 dni po tej objavi. 

Okrajno sodišče v Brežicah, odd. •, 
dne 27. marca 1953. 

Oklic o skrbnikih in razpravah 
postavljeni skrbniki bođo v toibab M. 
(topall tožence, katerih blvalliče nI ma- 
no, na njihovo nevarnost In «troike, 
dokler te sami ne zglasljo ali ne Ime- 

nujejo pooblaščence. 
G 390/53 ' 8106 

Bernik Marija, zasebnica, Jeseni- 
ce, Gosposvetska 86 proti Bernik 
Stanislavu, sedaj neznanega bivali- 
šča. 

Razprava bo 8. oktobra 1953 ob 
12.30 uri pred tem sodiščem v sobi 
št. 79•. 

Skrbnik je Gašperin Anton, Je- 
senice, Gosposvetska 69. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 28. avgusta 1953. 

G 536/53 8105 
Sterle Franc, žerjavovodja, Ljub- 

ljana, Korotanska št. 5 proti Sterle 
Julijani, sedaj neznanega bivališča. 

Razprava bo 8. oktobra 1953 oi> 
11.30 uri pred tem sodiščem v sobi 
št. 79•. 

Skrbnik je Jakopič Helena, gospo- 
dinja, Ljubljana, šmartinska 2. 

Okrožno sodišče v Ljubljani ' 
dne 28. avgusia 1953. 

Amortizacije 
uvede te postopanje ta amortizacijo 
vrednotnlc, katerih Imetniki se pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo todUču svoj« 
pravice, ticer se bodo vrednotnlc« izrekla 

ta neveljavne. 
Vn R 185/53 5951 

Ahcc Marija, delavka v Sesteržah 
St. 7, p. Majšperk prosi za amortiza- 
cijo izgubljene zavarovalne polico 
Drž. zavarovalnega zavoda LRS, št. 
213.654, sklenitelj in koristnik Ahec 
Marija Sesierže št. 7, o. Mojšperk, 
začetek zavarovanja 1. VII. 1948, 
premija 70 din. 

Priglasitveni rok: 2 meseca od te 
objave. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 12. iunija 1953. 

II R 86/53—3 6351 
Čep Štefanija roj. Stergar, gospo- 

dinja iz Maribora, Brezje, Ravna ul. 
15, prosi za amortizacijo zavaroval- 
ne police Državnega zavarovalnega 
zavoda, ravnateljstva za LRS' v 
Ljubljani, pol. štev. 287635, zavaro- 
vanka Čep Slava, rojena 26. V. 1933, 
začetek zavarovanja 1. III. 1951, 
upravičenka mati zavarovanke'Čep 
Štefanija. 

Okrajno sodišče I v M^axiboru, 
•    dne 26. junija 1953. 

IR 684/53-6 7932 
Smolej   Valentina,   laborant   Ko- 

roška Bela, Kidričeva 43; SI. javor- 
nik, prosi za amortizacijo. hranilne 
knjižice Narodne Banke FLRJ, po- 
družnica Jesenice, št. 2693 v znesku 
1.542;— din, na ime Smolej Marjana, 
Koroška Bela 98. 

Priglaeatvem rok- 2 meseoa. 

Okrajno sodišče v Radovljici,. 
dne 26. avgueta 1953. 

IR 811/53—4 3929 
Ivanka Sinon, kmečka delavka iz 

Libefeč 5, prosi za amortizacijo za- 
varovalne police št. 241.879 na ime 
»Šmon Ivanka<, izdane od DOZ v 
znesku 10.350 din. 

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, 
dne 16. aprila 1959.       . /£ 
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Razne objave 

« 

Poziv upnikom in dolžnikom 
na) * <Unem roko priglasijo eodlSCu 
svoje dedne pravice ali Imenujejo po- 
oblaKenca, ker Jlb bo licer pri mapu- 
i6in*kl razpravi zastopal tkrbnlk, nespre- 
j «ti del eil pa bodo IzroSenl državi ozi- 
roma jin bo za dedite, ki «o znani, a 
neznanega blvalUCa, hranil «krbstveni 

organ. 
7839 

Z odločbo MLO Postojna štev. 
936/2/53 z dne 23. VII. 1953 je prešlo 
mestno podjetje »Kurivo< Postojna 
v likvidacijo. Priglasitveni rok: me- 
sec dni po tej objavi.   Likvidatorji 

7314 
Kmetijska zadruga Ptujska gora 

je prešla po sklepu izrednega obč- 
nega zbora z dne 28. VU. 1953 v li- 
kvidacijo. Pozivajo se vsi upniki, 
da v štirinajstih dneh prijavijo svo- 
je terjatve, dolžniki pa poravnajo 
svoje dolgove. 

Za likvidacijski odbor: 
Dostal. tajnik. 

7401 
Na podl.gi sklepa občinskega 

ljudskega odbora Prevalje z dne 27. 
VII. 1953 z odločbo ätev. T-1227/1-53 
preide občinsko podjetje slaščičarna 
>Zila« in mlin z 1. Vin. 1953 v li- 
kvidacijo. 

Priglasitveni rok je 30. K. 1953. 
Komisija za likvidacijo 

7864 
Pozivajo se vsi upniki in dolžniki 

gospodarskega podjetja žaga Sodra- 
žica, da v tridesetih dneh po objavi 
tega oglasa prijavijo komisiji svoje 
terjatve oziroma svoje dolgove, ki 
jih imajo nasproti podjetju. 

likvidacijska komisija: stupica 
Srečko, Cigule Anton, LuŠin Lojze. 

Razpis 
Bolnica T Celju razpisuje 
3 mesta za zdravnike, ki bi s > spe- 

cializirali za kirurgijo, 
1 mesto za zdravnica, ki bi se spe- 

cializiral za anestezijo, 
1 mesto za šefa rentgenskega za- 

Toda, 
3 mesta za instrumentar-ke. 

' Prošnje  s potrebnimi   dokranenti 
naj  se  naslovijo   na ravnateljstvo 
splošne bolnice Celje. 

Splošna bolnica • Celju 

Obvestilo 
Invalidsko podjetje >Komisija«, 

Ljubljana, Stari trg 4, obvešča vse 
komitente, donašalce predmetov in 
blaga v komisijsko prodajo, naj 
dvignejo svoje predmete in blago, 
katerega so prinesli v prodajo v le- 
tih 1948, 1949, 1950, 1951 do vključno 
31. decembra 1951. 

Rok za dvig ali pa znižanje cene 
blagu je do 20. septembra 1953. leta. 
Komintentom, ki do tega čaea STO- 
jih predmetov in blaga ne bod dvig- 

nili, bomo brez posebnega obvestila 
predmete in blago nanovo komisij- 
sko ocenili. Dobljeni denar za na 
novo ocenjene predmete bo  delno 
deponiran pri okrajnem sodišču v 
Ljubljani,   določen   procent   pa   bo 
ostal v našem podjetju za ležarino. 

To smo prisiljeni storiti zato, ker 
cene  tem predmetom  in  blagu  ne 
odgovarjajo več današnjim cenam. 

Uprava Invalidskega podjetja 
»KOMISIJA« 

Izgubljene listine 
preklienje] o 

Ajlec Ignac, Razvanje 143 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. št. 
9926, ser. št. 0585510, izdano v Mari- 
boru. 7947 

AndrejaŠič Emilija, Velike Loče 7, 
p. Materija, osebno Izkaznico, reg. 
št. 6070, izdano v Slov. Bistrici.   7571 

Avbelj Jernej, Trajava št. 10, p. 
Lukovica, osebno izkaznico, reg. št. 
63671/51, ser. št. F-0085981, izdano v 
Ljubljani. # 8074 

Avsenik Majda, Ljubljana, član- 
sko sindikalno izkaznico, izdano v 
Ljubljani. 7975 

Babic Franc, Hrastnik, Samski 
dom, osebno izkaznico, ser. št. F- 
0724398.  reg. št. 23.08b. 7941 

Batistič Tamara, Ljubljana, Pod- 
milščakova 22, osebno izkaznico, reg. 
št. 10261/51, ser. št. F-0032571.     7934 

Bedrač Ivun, Pekre 164 pri Mari- 
boru, osebno izkaznico, reg. št. 49910, 
ser. št. 0879116, izdano v Mariboru 
1951. 7950 

Bezek Svetozar, Maribor Pobrežje, 
Ferlugova 9, spričevalo Kovinarske 
Šole >IKš« TI. letnika in kvalifika- 
cijeko diplomo, izdano od Inspekcije 
dela v Mariboru. 7939 

Birsa Branko, Žalec 19, maturi- 
telo spričevalo celjske gimnazije 
iz 1. 1945. 7997 

Blaznik Božo, Kranj, Savska 1, 
osebno izkaznico, ser. št. 0164086, 
reg. št. 5700, izdano od OLO Ljub- 
ljana okolica. 7749 

Bogdanovič Ernesta ro.,. Volk, 
Kromberk 64, osebno izkaznico, reg. 
Št. 39802, ser. št. 0294138. 7812 

BregaT Francka, Sušica 5, Obč. 
LO Krka, osebno izkaznico, reg. št. 
10202, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 8030 

Cizelj Marija, Ljubljana, Medve- 
dova 14, osebno izkaznico, reg. št. 
50729. 7890 

Cotman Lojze, Moravče, osebno 
izkaznico, ser. št. 0459253. 7935 

Cvelbar Marija, Ljubljana, Ko- 
menskega 13, osebno izkaznico, reg. 
št. 81751/52, ser. št. F-0104061, izdano 
v Ljubljani. 8031 

Curl Jože, Ajbelj 17, p. Nova sela 
pri Kočevju, osebno izkaznico, ser. 
št. 0547346, reg. št. 1036. 7943 

Coh Ivan, črni kal 42, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 12688, ser. štev. 
213388. 8045 

Čakš Štefanija, Ljubljana, Pola- 
kova 11, osebno izkaznico, reg. it 
48684/51, ser. št F-O070994, izdano v 
Ljubljani. 8075 

Čeh Julijana, gospod, pomočnica, 
Vuzenica 46, osebno izkaznico štev. 
40729, izdano od OLO Maribor oko- 
lica. 7983 

Čemažar Marica. Sv. Lenart 8. p. 
Selca nad Skofjo Loko, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 39.324, ser. štev. 
0218534. 7668 

Čuk Doroteja, Celje, Aškerčeva 7, 
osebno izkaznico, reg. št. 15166. ser. 
št 0605472. 7998 

Čuk Karel, V. p. 1298/1, Postojna, 
vojno objavo za potovanje št. »K« 
897642 in 5278. 7814 

Degrasi Marija, Ljubljana, Drav- 
1 je, osebno izkaznico, reg. št. 67378/51, 
ser. št. F 0089688, izdano v Ljub- 
ljani. 8032 

DoKs Iva, Ljubljana, Ižanska 94, 
spričevalo (dijaško knjižico) •. raz- 

Êa XI. gimnazijo v Ljubljani. 8094 
»remelj (Zdenka) Rozalija, Dalj- 

na vas 28, osebno izkaznico, reg. št. 
32770, ser. St. F-0158780. 7891 

Drobež Jože, Tabor, Kaplja 18, 
osebno izkaznico, reg. št. 10677, ser. 
Št. 0682494. 7999 

Drofenik Jože, Celje, Nezbiše, 
osebno izkaznico, reg. št. 27931, ser. 
št. 0686269. 8000 

Germelj Ljudmila, Solčava 26, 
osebno izkaznico, reg. št. 65, ser. št. 
G-0156775, izdano v Šoštanju.    7842 

Goldman Ruža, Golnik 1, osebno 
izkaznico, reg. št. 9169, izdano v Sa- 
rajevu. 7976 

Golež   Jožef,   št. Vid   pri  Grobel- 
nem, osebno izkaznico, reg. št. 547, 
er. št. 066861. 8003 
Gorjup Filip, štore, osebno izkaz- 

nico, reg. štev. 41360, ser. štev. 
0689499. 8001 

Goropevšek Gregor, št Pavel pri 
Preboldu, osebno izkaznico, reg. št. 
25452, ser. št. 0676871. 8004 

Gosak Marija, Maribor, Pobreška 
38, blok »Hidromontažec, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 27971, ser. štev. 
0172890, Izdano v Mariboru.       7953 

Govekar Albin, Ljubljana, Tri- 
glavska 36, vojaško knjižico, izdano 
od vojnega odseka, ' »ubijana.   7962 

Grden Franc, Ljubljana, Vodniko- 
va 181, osebno izkaznico, reg. štev' 
23191/50, ser. št. F-0045501, izdano 
v Ljubljani. 8076 

Grečelj Pepca, ekonomija Rajn- 
dol pri Kočevju, osebno Izkaznico, 
ser. Št. 0102673, reg. št 20963, izdano 
v Murski Soboti. 7751 

Gregi Anton, Celje, Plečnikova 21. 
osebno izkaznico, reg. št 40587, ser. 
št. 06887215. 8002 

Gregorlnčič b rane, Lt -dava, Spod- 
nja ul. 10, osebno izkaznico za ob- 
mejni pas, reg. št 6865, ser. štev. 
GO 229579. 7869 

Grlec Anton, Vadaroi 64, p. Bo- 
donci, osebno izkaznico, ' ser. štev. 
0095622. reg. št. 14912. 7882 

Grošelj Ivan, Idrija, Gradriikova 
št 4, sindikalno knjižico št 73370. 
izkaznico za znižano vožnjo na že- 
leznici št. 646565. 7926 
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Grošelj Katarina, Idrija, Giadni- 
Kova 4, izkaznico za znižano vožnjo 
»a železnici St. 89600. 7925 

Grm Ivan, Stari trg, p- Slovenj 
wadec, osebno izkaznico, ser. št. 
03637«   reg. St. 1U33. 7670 

Gruškovnjak Jože, Gančani 196, 
P. Beltinci, osebno izkaznico, reg. 
«. 4325, ser. St. 0066035. izdano v 
Murski Soboti. 8046 
. Habjan Alojz, Predole 2, osebno 
ÌJdcaiznico, reg, ftw, 5990, se , Štev. 
0004300. 7892 

Habjan Franc, Domžale, Ljubljan- 
J|k& 29, osebno izkaznico, reg. štev. 
Ä7£>/51, ser. St. 0468685, Izdano od 
UL0 Ljubljana okolica. 8095 

Hribar Stanielav, Kamnik mesto 
104, osebno iskaznico, reg. štev. 
915\, 7915 
»Likar Marija, Kobarid, Krdlanova 
*• 10, osebno Izkaznico G-0395227— 
16917. 7971 
„ Hofbauer Lojze, upokojenec, 
•»rastnik 22, osebno izkaznico, reg. 
WV2?-416' seT- w- F-0740726, izdano 
• irbovljah. 7977 
, mdihar Franc, Zapotok 29, p. So- 
^.zJca. osebno Izkaznico, ser. štev. 
"361647, reg. št. 15337. izdano v Ko- 
čevju. 7778 

uanec Jože, Ljubljana, Zaloška 
31> osebno izkaznico, reg. St. 16029, 
°*v- st. 0520339, izdano v Novem tt(jStu. 8096 
š Jančlč Franc, JurkloSter, Mišji dol 
•L' <• osebno izkaznico, reg. št. 360, 
*<*• št. 0637670. 8006 
ia-uVornIk Nikolai, Ljubljana, vo- 

•Jjko- knjižico, izdano od Vojnega 
UQ'eka Ljubljana mesto. 8033 
p Jazbec Berta, Traino, Sevnica pri 
Jsiu' osebno izkaznico, reg. štev. 
**>3. ser. št. 0655669. 80005 

Jeretlna Ivanka, Srednje Jarše 34, 
v °sebno izkaznico, reg. št. 10881, ser. 

?.*• 0457191, izdano od OLO Ljub- 
4*na, okolica. 8097 
pJejman Miloš, gradbeni tehnik, 
gradbenik Šoštanj, osebno izkaznico 
rW 0310663/328576, Izdano od NO 
rjPSrad, izkaznica za popust pri 
•ožini na železnici št. 986895, izdano 
^železniške post»fe Šoštanj U sin- 
o'Kalno knjižico št. 116719, izdano v 
Pogradu. 7815 
, Jurîec Slavko, Kočevje SGP >Zi- 

tóio*rì oseflno izkaznico, reg. štev. 
*°£*.izdano v Mariboru. 7753 

jvajbic Danijela, DomžaL, Kolo- 
dvorska 22, osebno izkaznico, reg. 
Bl- '3394, ser. št. 04693304. 7916 

.Kaidus Ivan, Vrtovin 68 p. čr- 
ro » r< Gorica, osebuo izkaznico, 
reg- št. 16531, ser. št. 0333294. 7780 

Kline Rozalija, Kot 11 na Pohor- 
J«, osebno izkaznico, reg. št. 46155, 
ser. štev. 0878959, izdano v Mari- 
OOru. 795g 
Ir ••1•••• Eml- uslužbenka, Republ. 
^ooilarna Lipica, Prestranek, oseb- 
no izkaznico št. 11267, izdano v Po- 
gojni, uslužbensko knjižico z sliko, 
'zaano od Glavne uprave za kmetij- 
kl°'xna ime Gradišnik Ema poroč. 
•*• ^.r' knjižico za znižano vožnio s*êv. P-30/934167. 7754 

Kmetic Marija, Srednja vas it. 32, 
p. Semič, oeebno izkaznico, ser. št 
0335955. 7929 

Kocutar Franc, Ljubljana, Stro- 
jna ul. 5, osebno izkaznico, reg. št. 
49806/51, ser. št F-O072Ü6. 7917 

Korošec Lizija, Ljubljana, oeebno 
Izkaznico, reg. St. 99864/51, ser. št. 
F-0122174, Izdano v Ljubljani.   8034 

Kovač Milan, Šalek 38, p. Velenje, 
osebno izkaznico reg. St. 2726, ser. 
St. F-0486036, knjižico za kol« in sin- 
dikalno knjiüoo. 7781 

KTevselj Franc, Mali vrh št. 1, 
Šmartno ob Pati, oeebno izkaznico, 
reg. St. 6177, ser. St. F 0429487.   7673 

Krhlanko Franc, št Vid pri Pla- 
nini, osebno izkaznico, reg. št 70078, 
ser. St. 0667808. 8009 

Križnik •••1,, HruSovje, oeebno 
izkaznico, reg. štev. 3969, ser. štev. 
0653280. 8008 

Kučer Hlnko, Maribor Studenci, 
Resljeva 7, sedaj Tvoraiška 19, 
osebno izkaznico, reg. št. 34547, ser. 
št 0036281, izdano v Mariboru.   7951 

Kune Jernej, Ljubljane, Pot na 
Rakovo jelšo 42, osebno izkaznico, 
reg. št. 5191/50, ser. št. F-0027501.  7916 

Kupec Peter, Vojnik, Erclln 58, 
osebno izkaznico, ser. št. 0684229, po- 
trdilo o državljanstvu, spričevalo o 
mojstrskem izpitu in vojaško knji- 
žico. * 8007 

Kutnjak Marija, šafarsko 43, p. 
Ljutomer, osebno izkaznico, ser. št. 
0233860, reg. št. 9556., izdano v Lju- 
tomeru. 7990 

Leben Marija, Magdalena, Ljub- 
ljana, Prečna ul. 3, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 71092/51. ' 7919 

Lemo Jusuf, Jesenice, Gosposvet- 
ska 80, osebno Izkaznico, reg. štev. 
7948-51, ser. št. 70106, izdano v Llv- 
nu, Bosna, partijsko izkaznioo in iz- 
kaznico železarne Jesenice za vstop 
v železarno. 7991 

Lepoša Frančiška, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. štev. 31115/51, 
ser. štev. F 0053425, izdano v Ljub- 
ljani. .   ,        7963 

Lešek Elizabeta, Prožinska vas 80, 
osebno izkaznico, reg. št. 38879, ser. 
št. 0679389. „ v 8010 

Likar Gizela, Stara Gora št 53, 
p. Nova Gorica, osebno izkaznico, 
ser. št. 0306643, reg. št 42212.   8048 

Lilija Blaž, Celje, Lava 11, oeebno 
izkaznico, reg. štev. 17520, ser. štev. 
0607624. r 8011 

Lubej Agata. Sava 10 pri Litiji, 
osebno izkaznico, Teg. št 7530. ser. 
št. F4>165634. 7893 

LukaniS Marija, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 69436-51, ser. 
št. F 0091746, izdano v Ljubljani. 7964 

Lukežlč Marjan, Kočevje, univer- 
zitetno legitimacijo univerze v Ljub- 
ljani. 8098 

Maglica Ivan, Skoke 37, pošta Sliv- 
nlca, osebno izkaznico, reg. št,2164, 
ser. št. 0586274, izdano od OLO Ma- 
ribor okolica. 7954 

Majhen Anton, Gradišča 66, p. 
Cirkulane, osebno izkaznico, reg. št. 
32756, ser. št 0295316. 7702 

Malnariž Jože, Omota 1, p. Semi& 
osebno izkaznioo, reg. it. 12938, ser. 
St 0496348, izdano v ••••••.  747* 

Marinò Ivan, Gotenc pri Koeevju, 
osebno izkaonico, reg. št 5794, ses. 
St. 0552104, Izdamo v Kočevju.    8099 

Marinoič Štefan, Vače psi Litiji 2, 
osebno izkaznico, reg. Št 16299/52, 
ser. št. 0136041. 79» 

Marinšek Bernarda, Rim. Toplice» 
Titov trg 9, osebno izkaznico, reg. 
št. 4469, ser. it. 0530779. 8014 

Markič Marija, Ljubljana, Toma» 
čevo, osebno izkaznico, rog. štev. 
34909/51, ser. it. F-00572Ž9, izdano • 
Ljubljani. 8035 

Marš Alojz, Maribor Studenci, He- 
roja Šercerja i, oeebno izkaznico, 
ree. St 45795, ser. St. 0047962, izdano 
v Mariboru. 7949 

Mastnak Marjan, Store, Prožinska 
vas, osebno izkaznico, reg. St. 12776, 
ser. St. 0687030. 801• 

Medved Ivan, Dobrna, Brec 11, 
osebno izkaznioo, reg. St 47440. ser. 
št. 0657552. 8013 

Medvešček Anton, Ljubljana, oseb- 
no Izkaznico, reg. št. 85478/52, ser. 
št F-0107788, izdano v Ljubljani. 8100 

Merjasec Vera. Ljubljana, šibeni- 
ška 6, osebno izkaznico, reg. štev. 
21585, izdano • Radovljici.        8077 

Mernik Anton, Zreče, Kunigunda, 
osebno izkaznico, reg. Št. 25629, ser. 
št. 0783489. 8016 

Mernik Stanislav, zreče, Koroška 
vas, oeebno izkaznico, reg. št. 25559, 
ser. št. 6783419. 8015 

Mirilovič Jelka, Ljubljana, Ale- 
ševčeva 74, osebno izkaznico, reg. 
št. 95422/51, ser. St. F-0117752. izdano 
v Ljubljani. 8036 

Mischuretz Hedvika, . Ljubljana, 
Vošnjakova 24, osebno Izkaznico, 
reg. št. 930/51,, ser. St. K 011480. iz- 
dano v Ljubljani. 8101 

Mlinar Mara, Ljubljana, Bežigrad 
16, osebno izkaznico, reg. St. 72314-51, 
ser. št. F-0094624, izdano v Ljub- 
ljani. t 7978 

Morovt Pepca, Šoštanj, oeebno iz- 
kaznico, reg. Štev. 19989, ser. štev. 
0443500. 8012 

Mučič Nikola, Ljubljana, Celovška 
57, osebno izkaznico, reg. M. 22289, 
ser. številka 17298, izdano od NU 
Prelog. 7979 

Nebec Alojzij, Ljubljana, osebno 
izkaznico, ree. Št 38258/51 ser. štev. 
F-0060568, izdano v Ljubljani.   8078 

Noč Jožica, Jesenice, Ilirska c. 19, 
osebno izkaznico, reg. St. 9411.    7911 

Novak Filip, Ljubljana, oeebno iz- 
kaznico, reg. St. 83374/51, ser. št F- 
0105684. izdano v Ljubljani.       7965 

Novak Rudolf, Ljubljana, Poduti- 
ška 45, osebno izkaznico, reg. Itev. 
98568-51, ser. št F-0120870, izdano v 
Ljubljani in knjižico za kolo, tov. 
znamka >Propeler«, številka ogrod- 
je D-3551. 8037 

Ogris Justina, Ljubljana, Graden 
2a, osebno izkaznico, reg. številka 
20654/51. ser. St. F-O042964. 793* 

Okorn Ivan, potni lie t, št 015028, 
izdan 23. II. 1950. 8079 
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Pajer Ivan, Konovo 11, p. Velenje, 
osebna izkaznico, ser. It. F-0443542, 
Teg. številka 20231, izdano v Šošta- 
nju. 7561 

Peterka Emerik Slovenj Gradec, 
Francetova 34, osebno izkaznico za 
obmejni paa št. 22688, Izdano v Slov. 
Gradcu. 7992 

Pihler Karel, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št 95352/51, izdano v 
Ljubljani. 8080 

Pilih Amalija, Šmartno v Rožni 
dolini, osebno izkaznico, reg. štev. 
37620,  ser. št. 0672130. 8019 

Pipan Marija, Dragočajna 1. p. 
Smlednik, osebno izkaznico, ser. -št. 
F-0199101. 7730 

Pirnat Edvard, Ljubljana, Prera- 
dovičeva 14, osebno izkaznico, reg. 
št. 78808/51, ser. št F-0101116.     7937 

Pivec Slavko, Maribor, Tezno, 
Žmavceva 7, osebno izkaznico, reg. 
številka 49356, ser. št. G-0049819, iz- 
dano v Mariboru. 7961 

Planinšek Frančiška, Celje, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 9400, ser. $t. 
0600586. 8020 

Planinšek Ivan, Celje, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 14836, ser. številka 
0605142. 8018 

Plaveč Marija, ši Peter 29 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 39745, ser. številka 0843957, iz- 
dano v Mariboru. 7956 

Plohi Franc, Desnjak 43, okraj 
Ljutomer, osebno Izkaznico, reg. št. 
3464, ser. št. 0227774. 7849 

Potrbin Maksimilijan, Repče 22, p. 
Trebnje, osebno izkaznico, ser. šte- 
tvilka 0517769. 7927 

Požarnik Marija, Kamnlca 41 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
23499, ser. številka 0029909, izdano od 
OLO Maribor okolica. 7955 

Primožič nor. Kiep Ivanka, Ljub- 
ljana, Resljeva 16, osebno Izkazni- 
co, reg. St. 7152, ser. št. 0540562, in 
knjižico ZKS, izdano v Idriji.    8038 

Puhan Katarina, Rihtarovcl 10, p. 
SI. Radenci, osebno Izkaznico, reg. 
številka 3439/1, Izdano od OLO Rad- 
gona 20. XI. 1950. 3664 

Rajh Bogomir, Kamnik, Novi trg 
10, osebno izkaznico, reg. številka 
25902, ser. št. 0471812. 7921 

Ribnlkar Karolina, Murska Sobo- 
ta, Slomškova 8, osebno iskaznico, 
reg. št. 29313. ser. številka 0111023, 
izdano v Murski Soboti. 8049 

RihterŠlč Anton, Ljubljana, oseb- 
no Izkaznico, reg. št. 100909/53, ser. 
številka F-0104305, izdano v Ljub- 
ljani. 7980 

RojšeK Mira, Ljubljana, Polje 6, 
osebno izkaznico, teg. št. 97029/51, 
«er. št. F-0119339. izdano v Ljub- 
ljani. 8039 

Rola Irena, Maribor, Studenci, Le- 
ningrajska 27a, osebno Jzkaemico, 
reg. št 35451, ser. številka 0044821, 
i*dano v Maraboru. 7952 

Ruprdk Francka, Ljubljana, oseb- 
no izKaatnico reg. Št. 0132901. Izdano 
v Ljubljani. 8102 

Safošnik Albert, Selnica ob Muri, 
osebno izkaznico, reg. št. 28423, ser. 
št. G-0175436. izdano od OLO Mari- 
bor okolica. 7948 

Saje Jožef, Gornje Karteljevo 6, 
p. Mirna pe5, osebno izkaznico, ser. 
št. 0337736. 7928 

Sirk Rikarda, Hruševlje 16, Do- 
brovo v Brdih, osebno izkaznico, 
reg. št. 12738, ser. št. 0328774.     7758 

Slaviček Franc, Ljubljana, Lin- 
hartova 36. osebno izkaznico za ob- 
mejni pas, reg. številka 20190, izda- 
no v Prelogu. 7922 

Slaviček Katarina, Ljubljana, Lin- 
hartova 36, osebno izkaznico za ob- 
mejni pas, reg. št. 9595, ser. številka 
G-0102305, izdano v Prelogu.     7923 

Sonc Marjeta, Kranj, Klane 44, 
osebno izkaznico reg. št. 7499.    7938 

Stanne Alojz, Trbovlje II 34, oseb- 
no izkaznico, ser. številka F-0723281, 
reg. št. 9971. 7759 

Stegel Jernej, Strane 19, pošta 
Razdrto, osebno Izkaznico, ser. št. 
F-0624210, reg. ši 13900, izdano v 
OLO Postojni. 7888 

šarkezi Aleksander, Ljubljana, 
Linhartova 47", osebno izkaznico, reg. 
št. 2587, ser. številka M-0020531. iz- 
no v Čakovcu in sindikalno knjiži- 
co, izdano v Ljubljani. 8040 

Škoda Jože, Banja loka 9, p. Nova 
sela pri Kočevju, osebno izkaznico, 
reg. št. 1570, ser. št. F-0547880, iz- 
dano v Kočevju, orožni list reg. št. 
145, izdan 15. maja 1951 v Ko- 
čevju. 7676 

šprinzer Ljudmila, Župetinci 57, 
p. Cerkvenjak, osebno izkaznico, 
ser. št. G-0195904, reg. št. 42541, iz- 
dano od OLO Maribor okolica.  7761 

štern Jožefa, štore, osebno izkaz- 
nico, reg. številka 7103, ser. številka 
0566888. 8021 

Stigl Marija, Celje, Ipavčeva, 
osebno izkaznico, reg. ši. 10398, ser. 
št. 0601584. 8023 

šuštaršič Frančiška, Ljubljana, 
šlajmerjeva 3, osebno izkaznico, reg. 
št. 99553/51, izdano v Ljubljani.  8103 

šušteršič roj. Knez Marija, Medno 
3, osebno izkaznico, r&g. št. 23300, 
ser. št. F-0127910. 7924 

šušteršič RoËaMja, Šentjur, Hruše- 
vac 22, osebno iakaznioo. Teg. števil- 
ka 5800, ser. št. •37•0. 8022 

Tomšič Marija, Ljubljana, Trdino- 
va 5, osebno izkaznico, reg. številka 
57788/51, ser. št F-0080098. 7940 

>Transport«, mestno prevozniško 
podjetje in špedicija, Maribor, Melj- 
ska cesta 16, izgubljeno evidenčno 
tablico tovornega avtomobila MAN 
S-5460. 7816 

UpTaviteljstvo osnovne šole v Ha- 
rijah, okraj Postojna (prej Ilirska 
Bistrica), žig državne osnovne 
šole. 7703 

Urbais Erna, Katarina 20, pošta 
Hrastnik, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 30299, ser. številka F-0743609, 
izdano v Trbovljah. 7785 

Uršič Rudolf, Vrhpolje 83, osebno 
izkaznico, reg. št. 28317, ser. števil- 
ka 0319660, izdano v Gorici.     7887 

Vaje Marija, št. Peter, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 31430, ser. številka 
0646940. 8026 

Verbič Karel, Maribor, Gorkega 
11/11, osebno izkaznico, reg. številka 
16820. 7913 

Videnšek Ivan, Železno, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 12450, ser. številka 
0686704. 8024 

Vodnik Jožefa,   Ljubljana,   Šiška,    , 
Aleševčeva    26.    osebno    izkaznico, 
reg. št. 3689, ser. št. 0449999, izdano 
od OLO Ljubljana okolica.       7966 

Vogrin Rozalija, poljedelka, Pe- 
ščeni vrh 5, p. Cerkvenjak v Slov. 
goricah, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 15062/5, izdano v Radgoni.     7578 

Voronov Gizela, Ljubljana, Ži- 
bertova 13a, osebno izkaznico, reg- 
st. 16958, ser. št. 0154000, izdano od 
OLO Ljubljana okolica. 8041 

Vospernlk Janez, Ljubljana, Trg 
revolucije 2, osebno izkaznico, reg. 
št. 78938/51, ser. št F-0101248, izdano 
v Ljubljani. 8081 

Vrečko Marija, Kranj, Železniki, 
osebnu izkaznico sei. številka 
0671597. 8025 

Vrhovec Breda, Ljubljana, osebno 
Izkaznico, reg. št. 16794/50, ser. štev. 
F-0039104, izdano v Ljubljani.    7982 

Vrhovnik Anton,. Orle 11, prej 
Godič, osebno izkaznico, reg. štev. 

1.9400, ser. št. 0455710, sindikalno 
knjižico, izdano v Kamniku, in učno 
spričevalo iz kovaške stroke.     7894 

Vrhovnik Jožefa, Orle 11, prej 
Godič, osebno izkaznico, reg. štev. 
9490, ser. št 0455800. 7895 

Vrhovnik Pavel, Orle 11, prej Go- 
dič, osebno izkaznico, reg. številka 
80917/51, ser. št F-0103227. 7896 

Walda Rožica, Ljubljana, osebno  t 
izkaznico,  reg. št.  15901/50, ser. ft 
F-0036211, izdano v Ljubljani.  '7981 

Zadravec Franc, Ruše 30 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. štev. 
16958, ser. št 0575613, izdano od OLO 
Maribor okolica. 7957 

Zalaznik Franc, St. Vid nad Ljub- 
ljano 33, evid. tablico za avtomobil, 
znamke >Flat-Balila< številka S- 
5591. 7967 

Zorman Pepca, smarca 76, osebno 
izkaznico, reg. številka 27405, ser- 
št. 0473315, Izdano od OLO Ljublja- 
na okolica 810* 

Zupančič Antoni L, Loke 351, Tr* 
bovlje, osebno Izkaznico, reg. Števil- 
ka 5784, ser. št. F-0719094. 8052 

žabkar Irma, Ljubljana, Rojcev* 
5, osebno izkaznico reg. št. 5330/50' 
izdano v Krškem. 80** 

Žekar Fricko, Celje, Zidanškova- 
osebno Izkaznico, reg. št. 14246. »*J 
št. 0604552. S022 

Žekar Ivanka, Celje. ZidanškoV«. 
osebno Izkaznico, reg. št. 2333. jserj 
št. 0595669. 

late}«  »irradili  Ust  LBS« - Direktor  ta  odgovorni   urednik:  dr. Rastko  MocnUt  -   tisk»  tiskarn«  »Tonete  lomil«'. 
V, Ljubljani 
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Pa morajo biti enaki najugodnejšim pogojem za mest- 
no o&iino, kar jih je bilo ponujenih na javni dražbi. 

Tako zahtevo mora podati najemnik te hiše naj- 
pozneje v dveh dneh po dražbenem naroku. 

9. člen 
Ce se prve javne dražbe nista udeležila najmanj 

dva ponudnika ali ni bil pri prvi dražbi dosežen naj- 
manjši sprejemljivi ponudek, določi ljudski odbor 
mestne občine ponovno dražbo. Če se kakšna hiša ni 
m°gla prodati na javni dražbi, lahko ljudski odbor 
mestne občine .odloči, da se proda na drug način, more 
Pa tudi določiti zanjo nižjo ceno, kot pa je bila ugo- 
tovljena cenilna vrednost. 

10. člen 
Za vloge, odločbe, pogodbe in druge akte v zvezi 

s Prodajo stanovanjskih hiš po določbah uredbe o 
Prodaji stanovanjskih hiš it splošnega ljudskega pre- 
moženja in tega odloka se ne plačajo nikakršne takse 
Po zakonu o taksah, prav tako se ne plačujejo sodne 
takse v zvezi z vknjižbo lastninske in zastavne pravice 
lD ne prometni davek. 

11. člen 
>sa denarna sredstva, pridobljena s prodajo sta- 

novanjskih hiš po tem odloku, se vložijo na poseben 
r»cun pri Narodni banki FLRJ, podružnica Kamnik, 
"! Jih more uporabljati mestna občina le za graditev 
^anovanjskih hiš. 

12. Sien 
,    Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Uradnem 
U»tu LRs< 

ft. PO-870/6-53 
Kamnik, dne 20. julija 1933. 

Predsednik LO MO: 
Janko Alfred 1. r. 

364. 

IV.       Podlagi 23. člena, 2. točke 78. člena in 9. točke 
oKi ^ena ^^ona ° ljudskih odborih mest in mestnih 
6 an jo izdal ljudski odbor mestne občine Ptuj na 

• SeJl dne 19. novembra 1952 

ODLOK 
o hišnem reda 

1. člen 
, S hišnim redom se urejujejo razmerja med hišnim 

. «ui0m ter najemniki In podnajemniki stanovanj- 
in JU 

p0'sk>VI1ih prostorov. Z njim se določita obseg 
dolfìì uP°Tete v najem danih prostorov kakor tudi 
alj*

n°eti in pravice sveta stanovalcev, hišnega last- 
** (upravitelja) in stanovaloev. 

2. Ölen 
ràk     ***  r9e^tvijo oziroma izselitvijo mora  najem- 
»t&n ^"^'tl   dan  vselitve  oziroma izselitve  svetu 

palcev oziroma hišnemu lastniku. 
Va S* Prevzemu in predaji • ugotovi »tanje stano- 
.    Jskih oziroma delovnih prostorov s zapisnikom, 
ni J? Podpišeta najemnik in hišni lastnik oziroma 

**&* zastopnik hiSnd upravitelj. 

3. ölen 
1^..° PodpJeu zapienika mora najemnik še pred vse- 

jo podpisati najemno pogodbo pri lastniku oziro- 
ma upravitelju zgradbe, 

Stanovalci se morajo vseliti in izseliti v skladu 
z veljajočimi stanovanjskimi predpisi. 

4. člen 
Najemnik sme spr&jeti podnajemnika oziroma 

oddati dele stanovanj v podnajem le s privolitvijo 
hišnega lastnika oziroma upravitelja in skladno z ve- 
ljajočimi stanovanjskimi predpisi. 

5. člen 
Po odpovedi najemnega stanovanja mora najem- • 

nik dovoliti interesentom ogled stanovanja, Jn sicer 
vsak dan med 10. in 12. ali med 16. in 18. uro. 

6. člen 
Najemnik ne sme pri izselitvi izročiti 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 obra- 
bi, sicer stori to lastnik na stroške najemnika. 

Ob izselitvi mora najemnik izročiti lastniku ozi- 
roma njegovemu pooblaščencu vse ključe stanovanja, 
veznih vrat in drugih prostorov, morebitne izgubljene 
ključe pa mora nadomestiti. 

7. člen 

Prenovitve ali prezidave smejo izvršiti najemniki 
samo po poprejšnjem dovoljenju lastnika. Ob izseli- 
tvi mora najemnik pustiti prostore brez odškodnine 
v nespremenjenem stanju, razen če je bil sklenjen 
drugačen dogovor med najemnikom in hišnim last- 
nikom. 

8. člen 

Skupni prostori, kot dvorišče, odprte kleti, stop- 
nišča, hodniki, pralnice in tako dalje ter vodnjaki 
morajo biti na razpolago vsem stanovalcem. 

Čas, način uporabe in čiščenje teh prostorov do- 
loči hišni lastnik oziroma upravni organ v sporazuma, 
s svetom stanovalcev. 

Vodno elektro-črpalko oziroma avtomat upravlja 
hišnik zgradbe, hišni upravitelj ali od lastnika za to 
določena stranka. Prostor, v katerem so črpalne na- 
prave, mora biti stalno zaklenjen. 

9. Člen 
A. Najemnik mora: 
1. vzdrževati najete prostore v rabnem stanju, 

kakor jih je prevzel; 
2. paziti na red in snago najetih in skupnih pro- 

storov; 
3. vesti se tako, da ne moti miru in počitka so- 

stanovalcev, posebno od 22. do 6. ure; 
4. takoj naznaniti lastniku ali upravnemu organu 

pomanjkljivosti, ki jih mora najemodajalec dati po- 
praviti; 

5. skrbeti, da se ne okvarijo vodovodne, električ- 
ne in ogrevalne instalacije, posebno zaradi mraza in 
mokrote; 

6. plačati najemnino do vsakega 10. v mesecu 
vnaprej, če ni s pogodbo drugače določeno; 

7. pri dovozu kuriva, vselitvi in izselitvi takoj 
očistiti razkladalni prostor, pločnike in druge.pro- 
store. 

B. Na lastne stroške m&r& najemnik: 
1. uničiti mrčes, če se pojavi; 

pot; 
2. dati  očistiti  štedilnik vsak  mesec, peč pa po* 

rebi, zlasti pred začetkom ogrevanja • jeseni;    ' 
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3. oskrbeti takoj po okvari mala popravila, kot 
popravilo električnih stikal In varovalk, vodovodnih 
tesnil v pipah, poškodovanih ključev in ključavnic, 
zvonca na vratih, razbitih pečnic ob pečeh in štedilni- 
kih, kurilnih in pepelnih vratic, šteddlnlških plošč, 
plovk In tesnil v rezervoarjih, stranišč z vodnim izpi- 
ranjem, razbitih stekel in podobno; 

4. razkuževati stranišča brez vodnega izpiranja • 
primernimi dezinfekcijskimi sredstvi, izvršiti popra- 
vila straniščnih sedežnih desk in pokvarjenih brzi na 
dizih. 

Najemnik je odgovoren za škodo, ki je nastala za- 
radi zanemarjenja njegovih dolžnosti. Če najemnik 
•• ne odpravi pomanjkljivosti, ki jih je dolžan od- 
praviti, stori to lastnik oziroma upravni organ na 
njegove stroški. 

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 4. uro igrati 
na zvočnih inštrumentih, peti ali drugače kaliti noč- 
ni 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 po- 
slopje; 

6. lztepavati preproge in druge predmete ali od- 
lagati pepel in odpadke na mestih, ki niso za to do- 
ločena; na določenih mestih pa se sme to delati samo 
v času, ki ga določi svet stanovalcev v sporazumu z 
lastnikom oziroma upraviteljem zgradbe; 

7. prati in sušiti perilo v stanovanjih, če je na 
razpolago pralnica ali prostor za sušenje perila. V 
zgradbah, kjer teh naprav ni, sme uporabljati najem- 
nik v ta namen samo tiste prostore, ki jih določi hišni 
lastnik oziroma upravitelj; po končanem pranju mora 
najemnik očistiti pralne naprave, zlasti pralni kotel, 
kurišče in pralnico; pod praznim kotlom je prepove- 
dano kuriti; 

8. metati odpadke ali druge predmete v stra- 
niščne in vodovodne školjke ali odtočne cevi in kanale; 

9. zamazati ali poškodovati poslopje s pisanjem 
ali pritrjevanjem objav, naznanil in obvestil na me- 
stih, ki niso za to določena; na hodnikih, v vežah ali 
na stopniščih; 

10. zastavljati veže, hodnike, stopnišča ali dvori- 
šča s kakršnimi koli predmeti, postavljati kolesa in 
otroške vozičke izven določenega mesta; 

11. čezmerno 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 in vrtna vrata odklenjena poleti 
od 21. do 6. ure, pozimi pa od 20. do 6. ure; 

13. po nepotrebnem točiti vodo, v skupnih pro- 
storih pustiti prižgano luč, v stenskih pomivalnikih 
pomivati posodo; 

14. postavljali na okna nezavarovano posodo za 
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 veljavni predpisi, ter imeti pse in mačke brez 
sporazuma z drugimi sostanovalci v zgradbi; 

19. storiti kakršno koli dejanje, ki bi utegnilo 
povzročiti škodo v najetih prostorih, na poslopju ali 
na pripadajočih zemljiščih; 

20. za vse nepravilnosti in po otrocih povzročeno 
škodo so odgovorni starši oziroma skrbniki in morajo 
nepravilnosti odpraviti, škodo pa popraviti. 

11. Člen 
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 dvorišča, pralnice, podstrešja itd., razen 
v primerih Iz točke B. 9. člena. 

Če hišni lastnik oziroma upravni organ ne oskrbi 
pravočasno popravil, ki gredo v njegovo breme, lahko 
najemnik z dovoljenjem sveta za komunalne In grad- 
bene zadeve ljudskega odbora mestne občine Ptuj 
oskrbi popravila na stroške hišnega lastnika oziroma 
upravnega organa ter potrebne izdatke odbije od na- 
jemnine. 

12. člen 
Spore, ki nastanejo glede dolžnosti vzdrževanja 

ali popravljanja stanovanjskega poslopja, njegovih 
prostorov, naprav in instalacij, rešuje po 23. členu 
zakona o vzdrževanju stanovanjskih poslopij svet za 
komunalne in gradbene zadeve ljudskega odbora 
mestne občine Ptuj. Njegova odločba se lahko izpod- 
bija s tožbo pri sodišču v mejah, ki jih določa 23- 
člen omenjenega zakona. 

13. člen 
V vsaki hiši, v kateri stanuje več kot 10 strank, 

mora biti nastavljen hišnik, če ne opravlja sam hišni 
lastnik hišnih opravil. 

Kjer ni hišnika, opravljajo njegovo delo najem- 
niki po dogovoru z lastnikom ali upravnim organo» 
ter po urniku čiščenja, ki ga je sprejel hišni svet. 

14. člen 
Hišnik je dolžan: 
1. vsak dan pomesti pločnik in ga pozimi do po» 

sedme ure zjutraj očistiti snega, ob poledicah pa g* 
posipati z žaganjem ali pepelom, odmetati »neg od 
-hiše in očistiti prehode; 

2. vsak dan pomesti stopnišče, vežo in skupa« 
hodnike ter jih vsak mesec tudi po ribati; 

3. dnevno očistiti dvorišče in pomiti enkrat n* 
mesec okna na stopniščih in skupnih hodnikih; 

4. ob določenih urah zaklepati in odklepati vežn* 
vrata ter prižigati in ugašati luč; 

5. opozarjati lastnika oziroma upravnega organ'' 
na napake in pomanjkljivosti na hiši ter predlagat» 
potrebna popravila; 

6 vse instalacije zavarovati pred okvarami, zla* 
sti pred mrazom In vlago, ter jih vsaj enkrat mesečno 
pregledati; 

M 
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?. ravnati se po navodilih lastnika oziroma uprav- 
nega organa v skladu 9 tem hišnim redom. 

15. člen 

Kršitve določb 2., 3., 4, 5., 7.. 10. in 14. člena tega 
odloka se kaznujejo kot prekrški z denarno kaznijo 
do 2000 din po predpisih zakona o prekrških, če de- 
janje nI strože kaznivo po drugih predpisih. 

16. člen 
Ta odlok  začne  veljati osmi dan  po objavi v 

>Uradnem listu LRSc 
St. 1/1-143/1-53 
Ptuj, dne 23. aprila 1953. 

Predsednik OLO: 
Janko Vogrinec 1. r.. 

365. 
Ljudski odbor mestne občine Tržič je na podlagi 

àfug&ga in tretjega odstavka 23. člena in 2. točke 78. 
<pena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih ob- 
5iu (uradni list LRS, št. 19-90/52) v zvezi z 8. členom 
«ikona o prekrških zoper javni red in mir (Uradni 
"«t LRs, št 16-88/49 in 40-184/51) ter v skladu s točko 
el 3. člena in točko b) prvega odstavka 8. člena te- 
meljnega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, 
H. 46-28/51) na 5. «eji dne 4. junija 1953 izdal 

ODLOK 
o javnem redu in miru  na območju ljudskega 

odbor» mestne občine Tržič 

L Splošne odločbe 

1. člen 
, Vsak državljan mora uravnavati svoje vedenje 
"P/avnanje tako, da ne moti dela, počitka in raive- 
^a državljanov, da varuje javno moralo, pazi na 
îîfkoo, ne kazi lepote zunanjega lica mesta, ne dela 
slcode na javnih prostorih In ne ogroža ljudi. 

Kršitve družbenega reda, označenega v prvem 
^stavku, se kaznujejo po določbah tega odloka. 

2. člen 

II. Varstvo mirn 
Prepovedano je vsako dejanje na javnem ali za- 

čnem prostoru, ki moti mir okolice, in sicer: 
•   , L kričati, razgrajati ali na drug način po nepo- 
'rebnera delati večji hrup in ropot; 

2. uporabljati zvočnike, malaparate, gramofone, 
staabila ali kakršnekoli druge naprave na tak način, 
°a občutno motijo okolico; , 

• uporabljati motorna vozila, ki niso opremljena 
1 «puhno dušilko. 

3. Člen 
.   ^J[^e<k3ča varstva miru se postavljajo še nasled- 
Je dolžnosti ali prepovedi: 

Dren1  ^ ^*11 °^ 22, ••• zve^er d° '• ure zJu'rai so 

povedana vsa dejanja, ki motijo nočni mir. 
Jj* Cerkveno zvonjenje je dovoljeno samo v zvezi 

rednimi obredi in ne sme trajati dalj kot 5 minut. 
3. Vsako pritrkavanje je prepovedano. 

'2g   *•- Prireditve in  zabavni  sporedi, ki  trajajo čez 
• uro;)se morajo izvajati v zaprtih prostorih, tako 

°a no motijo nočnega miru. 

•. Varstvo družbene discipline 

4. člen 

Vsak državljan ee mora na javnih prostorih vesti 
spodobno in se izogibati dejanj, s katerimi se krši 
družbena disciplina, moti gibanje, delo ali razvedrilo 
državljanov, vzbuja javno zgražanje aH žali javna 
morala. 

Prepovedano je: 
1. izzivati in nadlegovati, smešiti ali ogrožali dru- 

ge osebe; 
2. peti nespodobne ali žaljive pesmi, preklinjati, 

žaliti z nespodobnim vedenjem dostojnost drugih, ka- 
zati nespodobne predmete ali slike; 

3. motiti javne shode, zborovanja, sestanke, seje 
aid druge javne prireditve; 

4. prodajati ali kupovati zunaj tržnega prostora, 
razen v primerih, dovoljenih po tržnem redu; 

5. ovirati promet na pločnikih ali drugih javnih 
prostorih z zlaganjem drv ali drugih predmetov dalj 
časa, kot je nujno potrebno za odstranitev teh pred- 
metov, kakor tudi uporabljati javni prostor za odla- 
ganje kakršnegakoli materiala; 

6. zadrževati se kljub opominom v gostinskem 
lokalu po končanem obratovalnem času. 

IV. Varstvo ljudi In premoženja 

5. člen 
Prepovedana so dejanja, s katerimi ee ogroža var- 

nost ljudi ali premoženja, in sicer: 
1. poškodovati ali odstraniti napisne table ali dru- 

ge javne znake; 
2. ugasiti, poškodovati ali odstraniti svetilko, na- 

meščeno za razsvetljavo javnega prostora; 
3. opustiti varnostne ukrepe pri gradnjah ali po- 

pravilih kakor tudi poškodovati ali odstraniti,-take 
naprave; , ,,. 

4. opustiti popravilo zgradb ali naprav, ki ogro- 
žajo varnost; 

5. pustiti ob javnih potih ograjo ali živo mejo v 
takem stanju, da ogroža varnost, ovira promet ali pa 
kazi zunanje lice; 

6. z metanjem kamenja ali drugih predmetov, 
ogrožati javno varnost; 

7. uporabljati javna pota za športne igre; 
8. dražiti in plašiti živali; 
9. z brezobzirno vožnjo oškropiti ali pomazao 

.pročelje stavb. 

V. Varnost zdravja, čistoče in zunanjega lica 
mesta 

6. Člen 
Prepovedana so vsa dejanja, ki ogrožajo zdravje 

ljudi, nasprotujejo pravilom čistoče ali kazijo zuna- 
nje lice mesta, in sicer: 

1. metati odpadke, pljuvati ali drugače ponesna- 
žiti tla ali predmete na javnih prostorih; 

2. iztepavati karkoli na javnem prostoru ozroma 
na javnih potih, zračiti posteljnino •• sušiti čez ulič- 
na okna in balkone ali na ulicah samih; 

3. odlagati odpadke aH gnoj na mestih, ki niso 
za to določena; 

4. spuščati odpadno vodo na javno pot ali v odprt 
cestni jarek; 

5. pustiti greznico nezadostno zaprto ali izpraznje- 
vati ob neprimernem času, to je med 6. in 20, uro; ; 
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6. metati v kanalske požiralnike odpadke in pred- 
mete, ki utegnejo zamašiti kanal; 

7. onesnažiti vodo, namenjeno ljudem In živalim; 
8. zanemarjati uničevanje mrčesa, podgan, miši in 

druge golazni; 
9. zanemarjati snaženje javnih prostorov in 

naprav; 
10. nameščati plakate ali objave na mestih, ki 

niso za to določena, pisati po poslopjih, ograjah, jav- 
nih lokalih ali vozilih; 

11. vodite pse v javne lokale; 
12. zanemarjati osebno snago v stanovanju ali 

delavnicah v takj meri, da to moti okolico ali utegne 
spraviti v nevarnost zdravje ljudi. 

7. člen 

Lastniki ali upravitelji nepremičnin ob javnih 
poteh so dolžni: 

1. čistiti hodnik oziroma pločnik ob njihovi ne- 
premičnini, odstranjevati s hodnikov in pločnikov ali 
iz cestnih jarkov ter kanalskih požiralnikov sneg in 
posipati poledenele hodnike in pločnike do šeste ure 
zjutraj, med dnevom pa tudi večkrat; 

2. poskrbeti, da sneg raz njihove strehe ne ogro- 
ža pešcev; 

3. čistiti hišno pročelje, hišne table ter razne fir- 
me in druge javne znake na stavbi; 

4. skrbeti, da se zastave, parole, transparenti, le- 
paki in drugi priložnostni okrasi odstranijo najpozne- 
je v dveh dneh po končanih predstavah in prire- 
ditvah. 

8. člen 
V stanovanjskih in drugih poslovnih prostorih je 

prepovedano gojiti domače živali. 

9. člen 

Vsi gostinski lokali in trgovinske poslovalnice 
»mejo in morajo biti odprte v času, ki ga določi pri- 
stojni organ. 

Izložbe vseh vrst trgovin morajo biti odprte ne- 
pretrgoma od pričetka do konca poslovanja, po mož- 
nosti pa lahko tudi ponoči. Biti morajo čiste in okus- 
no •••••••. Će je med delovnim časom temno, morajo 
biti tudi razsvetljene. 

Za izvajanje teh predpisov je odgovoren tisti, ki 
uporablja lokal, h kateremu izložba spada, ali pa ko- 
ristnlk izložbe, če ta ni istoveten z lastnikom lokala. 

VI. Varstvo javnih nasadov 

10. člen 

Vsakdo je dolžan čuvati nasade, namenjene za 
olepšavo mesta ali drugim skupnim koristim, in na- 
sade pokopališča. 

Pri tem je prepovedano: 
1. na javnih nasadih ali pokopališčih lomiti drev- 

je ali grmovje, trga* cvetje, hoditi, jezditi ali voziti 
izven dovoljenih poti; 

2. poškodovati živo mejo ob javnih poteh; 
5. prevračati, premeščati aid poškodovat! klopi, 

mize ali ograje ali druge naprave na javnih mestih; 
4. prosto puščati pse in druge domače živali, zla- 

sti drobnico po javnih nasadih aH pokopališčih in 
ulicah ; 

5. obirati lipovo cvetje na javnih nasadih brez do- 
voljenja pristojnega organa. 

Vil. Vurstvo mladine 

11. člen 
Zaradi varnosti mladine se določa: 
1. Mladina pod 18. leti ne sme obiskovati nočnih 

zabavišč. 
2. Mladina pod 16. leti ne sme brez spremstva star- 

šev ali odgovornega skrbnika obiskovati gostilne in 
druge podobne lokale, 

3. Javnih plesov se mladina pod 16. letom ne sme 
udeleževati, mladina med 16. in 18. letom pa samo v 
spremstvu  staršev ali  z drugimi odraslimi osebami. 

4.- Mladina pod 16. leti ne sme obiskovati kino pred- 
stav, ki se končajo po 21. uri. 

5. Mladino nI dovoljeno zavajati v pijančevanje. 
6. Lastnik ali uslužbenec obrata, ki trpi kršitve 

teh v varstvo mladine postavljenih predpisov, je prav 
tako kriv prekrška. 

Za šolsko mladino veljajo šolski predpisi, kolikor 
so ti strožji. 

VIII. Kazni 

12. člen 
Prekršek zagreši ter se kaznuje z denarno kazni- 

jo do 2000 din, kdor prekrši prepovedi ali dolžnosti, 
naštete v 2., 3. in 4. točki 3. člena, v -. in 3. točki 4- 
člena, v 1.—9. točki 5. člena, v 4. do 8. točki 6. člena, 
v 1—4. točki 7. člena, v 8. členu, v 9 členu, v 3. in 5. 
točki 10. člena in v 1.—6. točki 11. čk. i 

Kazni za prekrške se stekajo v sklud za socialne 
zavode pri svetu za ljudsko zdravstvo in socialno po- 
litiko. 

13. člen 
Pripadniki ljudske milice in druge uradne osebe 

smejo izterjati denarno kazen na samem mestu od 
tistih, ki jih zalotijo pri storitvi lažjih prekrškov, do- 
ločenih s tem odlokom. 

Denarne kazni po prvem odstavku tega člena se 
smejo izterjati na samem kraju prekrška, in sicer: 

1. 60 din za prekrške po 2. točki 2. č'ena, po 4. toč- 
ki 4. člena ter po i. in 2. točki 6. člena; 

2. 100 din za prekrške po 1. in 2. točki 2. člena, 
po 1. točki 3. člena, po 2., 5. in 6. točki 4. člena, po 3. 
točki 6. člena in po 1. točki 10. člena. 

IX. •••••• določbe 

14. člen 
Za javen prostor se v tem odloku šteje tak pro- 

stor, ki se uporablja za javni promet, kakor tudi pro- 
stor, ki je dostopen javnosti. 

i 

15. člen 
Ko začne veljati ta odlok, prenehajo veljati vsi 

odloki, kj jih je izdal LO MO Tržič in se nanašajo na 
javni red In mir. 

16. člen 
Ta odlok prične veljati osmi dan po običajni ob- 

javi na oglasnih deskah. 
Št. 86/736/4 
Tržič, dne 6. junija 1953. 

Predsednik LO MO: 
Lovro Cerar 1. •. 

Izdaja »Uradni list LRS« — Direktor In odgovorni urednik: dr. Bastko Moćnik  - tiska .lskarna »Toneta TomSiča« — vsi   , 
v LJubljani — Naročnina: letno 720 din — Posamezna Številka: 8 din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani 4 din već. P° 

-••-••        -        uredništvo in uprava: LJubljana,  Erjavčeva ulica 11«, postni predal S36 — Telefon uprave M-6T» — po«U s dio veo 
Čekovni račun: 601-»T«-157 
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URADN* Liai 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Uio IX V LJUBLJANI, dne 18. septembra 1953 Stevllkc< 31 j 
VSEBINA! 

97. 

98. 

99. 

100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

Zakon o spremembi ustavnega zakona o temeljih druž- 
beno in politične ureditve In o organih oblasti Ljudske 
republike Slovenije. 
Zakon o pravicah in dolžnostih, ter o volitvah In odpo- 
klicu ljudskih poslancev Ljudske skupščine LRS.^ 
Zakon o spremembah In dopolnitvah zakona o okrajnih 
ljudskih odborih. 
Zakon o spremembah In dopolnitvah zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin. 
Zakon  o spremembi zakona o razdelitvi Ljudske  repu- 
blike Slovenije na mesta okraje In občine. 
Zakon o spremembah In dopolnitvah zakona o volitvah 
In odpoklicu odbornikov ljudskih odborov. 
Odlok o razpisu  volitev ljudskih poslancev za Ljudsko 
skupščino LRS. 
Odlok o razpisu volitev v zbore proizvajalcev okrajnih 
in mestnih ljudskih odborov. 
Odločba o imenovanju Republiške volilne komisije za 
volitve ljudskih poslancev za Ljudsko skupščino LRS. 

IM. odločba   o  Imenovanju  Republiške  volilne  komisije  za 
volitve odbornikov ljudskih odborov v Ljudski republiki 
Sloveniji. 

— Popravek  odloka   o  spremembi  pravilnika  za   izvajanja 
zakona o stanovanjskih In poslovnih prostorih. 

Odloki ljudskih odborov: 

366. Odlok o razglasitvi 6. septembra za ljudski praznik okra- 
ja Gorica. 

367. Odlok   o   spremembi   odloka   o   dnevnicah   za   službena 
potovanja v okraju Kočevje. 

368. Odlok  o  dajanju  poslovnih  prostorov  v  najem  na  ob- 
močju okraja  Murska Sobota. 

369. Odlok o razglasitvi 6. septembra za okrajni ljudski praz- 
nik okraja Postojna. 

370. Odlok  o  določitvi  termina  za   trgatev  grozdja   žlahtnih 
sort na območju okraja Ptuj. 

371. Odlok  o  dajanju  poslovnih  prostorov  v   najem  na  ob- 
močju okraja Trbovlje. 

9?. 

ODLOK 
? uglasitvi zakona o spremembi ustavnega za- 
. 0,ia o temeljih družbene in politične ureditve 
1,1 ° organih oblasti Ljudske republike Slovenije 

• Na podlagi 5. točke 42. člena ustavnega za- 
.0na o temeljili družbene in politične ureditve 
)n °.organih oblasti Ljudske republike Slovenije 
Je Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije 
/ seji VI. rednega zasedanja — drugega sklica 
^e 16. septembra 1953 sprejela 

ODLOK 
«azglasi se in začne veljati zakon o spremembi 
avnega zakona o temeljih družbene in politične 

s[C, ,Y? in o organih oblasti Ljudske republike 
"pvenije 

L]udsk 
ki  ga  je sprejela  Ljudska  skupščina 

juuske republike Slovenije na seji VI. rednega 
lo-o   nJa — drugega sklica dne 16. septembra 
1••3 • ki se glasi: 
o . ZAKON 
be P^nembi ustavnega zakona o temeljih druž- 

ne m politične ureditve in o organih oblasti 
Ljudske republike Slovenije 

v 1. člen 
in n v ^en Ustavncga zakona o temeljih družbene 
ren, i IM 

cnc ure<litve in o organih oblasti Ljudske 
publie Slovenije (Uradni list LRS, št. 3—13/53) 
spremeni tako, da se glasi: 

l;;." JU(lske poslance za Zbor proizvaialcev vo- 
SlCer.

proizvaJalci   v   proizvajalslčih   skupinah,   in 

lavi in 
Sk^h skupnu industrije, trgovine in obrti 
uslužbenci, zaposleni v industriji, ri 

de- 
rudar- 

etvu, gozdarstvu, gradbeništvu, prevozništvu, 
poštni, telegrafski in telefonski službi, trgovini, 
gostinstvu, pri komunalnih delih in v obrtništvu 
1er obrtniki; 

2 v skupini kmetijstva: kmetje, ki so člani 
icrnctijskih zadrug, in člani njihovih družin, ki 
se ukvarjajo s kmetijstvom, delavci in uslužbenci 
kmetijskih posestev ter kmetijski delavci in 
uslužbenci kmetijskih zadrug. 

Pravico voliti poslance za Zbor proizvajalcev 
unajo proizvajalci, ki imajo splošno volimo pra- 
vico. 

V vsaki proizvajalski skupini se voU v Zbor 
proizvajalcev toliko poslancev, kot ustreza raz- 
merju, s katerim je posamezna proizvajalska 
skupina udeležena pri skupnem družbenem pro- 
duktu Ljudske republike Slovenije, kot je dolo- 
čen v tekočem republiškem družbenem planu. 

V vsaki proizvajalski skupini se volijo po- 
slanci po pravilu, da se voli po en poslanec na 
enako število proizvajalskega prebivalstva." 

2. člen 

Ta zakon začne veljati, ko ga Ljudska skup- 
ščina razglasi. 

Štev. LS 143/1—53. 
Ljubljana, dne 16. septembra 1953. 

Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije 

Tajnik: 
Ing. Pavle Žaucer 1. r. 

Predsednik: 
Dr. Fcrdo Kozak l.r. 
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98. 

UKAZ 

Na podlagi 11. točke 72. člena ustavnega za- 
kona o temeljih družbene in politične ureditve 
in o organih oblasti Ljudske republike Slovenije 
razglaša Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske 
republike Slovenije zakon o pravicah in dolžnostih 
ter o voUtvah in odpoklicu ljudskih poslancev 
Ljudske skupščine LRŠ, ki ga je sprejela Ljudska 
skupščina Ljudske republike Slovenije na svoji 
eeji dne 16. septembra 1953 in ki se glasi: 

ZAKON 

o pravicah in dolžnostih ter o volitvah in odpo- 
klicu ljudskih poslancev Ljudske skupščine LRS 

Prvo poglavje 

PRAVICE IN DOLŽNOSTI POSLANCEV 

1. člen 

Poslanci Ljudske skupščine LRS so politični 
Eredstavniki delovnega ljudstva Ljudske republi- 

e Slovenije in delovnega ljudstva okraja ali 
mesta, kjer so bili izvoljeni, oziroma predstavniki 
proizvajalcev Ljudske republike Slovenije in go- 
spodarskih organizacij, v katerih so proizvajalci 
organizirani. 

2. člen 

Poslanci imajo v Ljudski skupščini, v okraj- 
nem in mestnem ljudskem odboru ter v okraju 
in mestu, kjer so bih' izvoljeni, z ustavo in s tem 
zakonom določene pravice in dolžnosti. 

Glede imunitetne pravice poslancev in njihove 
pravice do nagrade v zvezi z opravljanjem po- 
slanskih dolžnosti veljajo določbe ustavnega za- 
kona in poslovnika. 

a) V Ljudski skupščini 

3. člen 

Poslanec ima pravico: 
dajati domu, katerega član je, in Ljudski 

skupščini predloge zakonov ter drugih aktov in 
sklepov iz njune pristojnosti, da jih obravnavata 
in sprejmeta; 

predlagati domu, katerega član je, in Ljudski 
skupščini, da začneta anketo; 

predlagati, naj organi, Id jih' voli Ljudska 
skupščina, poročajo domu, katerega član je po- 
slanec, ali Ljudski skupščini ter sprožiti vpra- 
šanja o razrešitvi organov, posameznih članov 
kolegijskih teles in funkcionarjev, Id jih voli 
Ljudska skupščina ali dom, katerega član je; 

obrniti se na Izvršni svet Ljudske skupščine 
z vprašanji ter predlagati domu, katerega član je, 
in Ljudski • skupščini, naj začneta obravnavo o 
vprašanju, ki ga je postavil; 

sprožiti v o<lborih in komisijah doma, katerega 
član je, ter v odborih in komisijah Ljudske skup- 
ščine vprašanja iz njihove pristojnosti in pred- 
lagati, da sprejmejo sklepe in resolucije; nima 

E a pravice odločati, če ni član odbora oziroma 
omisije; 

zahtevati po domu, katerega član je, pojasnila 
od državnih sekretarjev in drugih voditeljev 
republiških  upravnih  organov. 

Da lahko izvršuje svoje pravice v Ljudski 
skupščini ima poslanec pravico, zahtevati od vseh 
državnih organov pojasnila o izvrševanju repu- 
bliških zakonov in drugih sklepov in ukrepov 
Ljudske skupščine in njenih organov. 

Način izvrševanja pravic po prejšnjih odstav- 
kih določijo poslovniki domov oziroma Ljudske 
skupščine. 

4. člen 

Ce .opravlja poslanec Republiškega zbora po- 
leg poslanske dolžnosti še icakšno drugo stalno 
javno službo ali ima še kakšno drugačno stalno 
zaposlitev zunaj Ljudske skupščine, lahko Re- 
publiški zbor v skladu z določbami poslovnika 
odredi, naj opravlja poslanec samo poslansko 
dolžnost. 

b) V okrajnem in mestnem ljudskem odboru 

! 5. člen 

Poslanec Republiškega zbora pridobi pravice 
odbornika okrajnega oziroma mestnega zbora 
tistega okrajnega oziroma mestnega ljudskega od- 
bora, na katerega območju je bU izvoljen. 

Poslanec Zbora proizvajalcev pridobi pravico 
odbornika zbora proizvajalcev oziroma zborov 
proizvajalcev vsakega ljudskega odbora okraja 
ali mesta, ki sestavljajo volilno enoto, v kateri 
je bil izvoljen. 

6. člen 

Poslanec, ki ni bil izvoljen za odbornika 
okrajnega ali mestnega ljudskega odbora, ne mo- 
re opravljati nobene stalne funkcije v ljudskem 
odboru, v njegovih zborih ali njegovih organih- 

7. člen 

Poslanec ima v zboru ljudskega odbora, ka- 
terega član je, pravico poročati o svojem delu, 
o delu doma, ki mu pripada, in o delu Ljudske 
skupščine. To mora storiti, če zbor ljudskega 
odbora to od njega zahteva. 

Zbor ljudskega odbora mora na poslancev 

predlog postaviti njegovo poročilo na dnevni red- 
Poslanec ima pravico predlagati na seji zbora 

ali ljudskega odbora, naj sprejme odloke in skl«' 
e, s katerimi se uresničijo pravice in obveznosti) 
i izvirajo za ljudski odbor iz zakonov in drugi" 

sklepov Ljudske skupščine. Poslancev predlog 
mora priti na dnevni red. 

E 
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8. člen 

Poslanec mora zboru, v katerem ima pravico 
odbornika, na njegovo zahtevo dati pojasnila o 
vprašanjih, Id jih dom, ki mu poslanec pripada, 
oziroma Ljudska skupščina obravnava oziroma 
proučuje. 

Zbor ljudskega odbora lahko postavi na dnevni 
red obravnavanje posameznih vprašanj v zvezi z 
zakoni in drugimi sklepi doma oziroma Ljudske 
6kupščinc, ki se pripravljajo ali ki so že sprejeti. 

, Na podlagi tega obravnavanja lahko zbor 
ljudskega odbora sklene, naj se pošlje predlog 
aU mnenje ustreznemu domu oziroma Ljudski 
ekupščini. 

Poslanec je dolžan tak predlog ali mnenje 
sporočiti domu oziroma Ljudski skupščini tudi 
tedaj, če se z njim osebno ne strinja. Predsednik 
Ljudske skupščine predlaga domu oziroma Ljud- 
8ki skupščini, naj tak predlog postavi na dnevni 
red. 

Poslanec sporoči ljudskemu odboru oziroma 
nJegovemu zboru, kakšen sklep ali mnenje sta 
8prejela dom oziroma Ljudska skupščina glede 
vprašanja, ki jima ga je poslanec sporočil. 

9. člen 

Ljudski odbor oziroma njegov zbor lahko 
^hteva od poslanca, naj se udeleži določene seje 
'judskega odbora oziroma zbora. To mara posla- 
^*c storiti, če ni zadržan zaradi dela Ljudske 
^upščine ali zaradi drugih poslanskih dolžnosti. 

10. člen 

... Poslanec Zbora proizvajalcev lahko skliče vo- 
halo telo, Id ga je izvolilo, da mu poroča o svo- 
3eQi poslanskem delu, o delu Zbora proizvajalcev 
ln o delu Ljudske skupščine. 

Četrtina članov volilnega telesa lahko zahteva 
°d poslanca, ki je član Zbora proizvajalcev, naj 
Jûjilnemu telesu poroča o svojem poslanskem 
^•» o delu Zbora proizvajalcev in o delu Ljud- 
*** skupščine; člani volilnega telesa, ki so to 
^htcvali, lahko v ta namen skličejo volilno telo. 
•   Poslanec, ki je član Zbora proizvajalcev, mora 

"0ru proizvajalcev oziroma Ljudski skupščini 
^Poročiti predlog ali mnenje, ki mu ga je volilno 
elo predložilo v zvezi z zakoni in drugimi sklepi, 

£*. jih Zbor proizvajalcev oziroma Ljudska skup- 
ščina pripravlja ali ki so že izdani. To mora 
boriti tudi, če se s takim predlogom ali mnenjem 
°sebno ne strinja. 

Stroški, ki nastanejo zaradi sestanka volilnega 
«lesa, ki so skliče po prvem in drugem odstavku 
*ga člena, gredo v breme ljudskega odbora, ki 

01X1 pripadajo člani volilnega telesa. 

c) V okraju in mestu 

11. člen 

Poslanec ima pravico in dolžnost, da v okraju 
oziroma  mestu,   kjer  je  bil  izvoljen,   spremlja 
resničevanje samouprave delovnega ljudstva ter 

svoboščin in pravic državljanov, izvrševanje zvez- 
nih in republiških zakonov in drugih odlokov in 
ukrepov zveznih in republiških organov oblasti, 
spoštovanje zakonov in zakonitosti ter splošno 
politično stanje, in da spremlja tudi druga vpra- 
šanja, ki so pomembna za gospodarski, kulturni 
in socialni razvoj okraja oziroma mesta. 

Poslanec Zbora proizvajalcev spremlja v okra- 
ju oziroma mestu, kjer je bil izvoljen, zlasti 
uresničevanje samouprave proizvajalcev in nji- 
hovih socialnogospodarskih pravic, izvrševanje 
obveznosti gospodarskih organizacij do družbene 
skupnosti ter delo samoupravnih zavodov na 
področju gospodarstva in socialnega zavarovanja. 

12. člen 

Pri izpolnjevanju svojih pravic in dolžnosti v 
okraju oziroma mestu so poslanci dolžni, da o 
svojih ugotovitvah obveščajo dom, katerega člani 
so, oziroma Ljudsko skupščino, njihove odbore in 
komisije ter okrajni ali mestni ljudski odbor 
oziroma njegov ustrezni zbor in jim predlagajo, 
naj izdajo ustrezne odloke oziroma ukrepe, za 
katere so ta predstavniška telesa pristojna. 

13. člen 
Ljudski poslanci morajo od časa do časa po- 

ročati volivcem v volilni enoti, v kateri so bili 
izvoljeni, o svojem poslanskem delu, o. delu do- 
ma, katerega člani so, in o delu Ljudske skup- 
ščine. 

Občinski ali mestni ljudski odbor oziroma 
organ, ki je upravičen sklicati zbor volivcev v 
gospodarskih organizacijah, mora na predlog po- 
slanca skficati zbor volivcev, na katerem posla- 
nec poroča. 

Tretjina volivcev z območja, za katerega se 
sklicuje zbor voiivcev, lahko zahteva od poslanca 
Republiškega zbora, naj se udeleži zbora volivcev, 
da poroča o svojem poslanskem delu, o delu Re- 
publiškega zbora in o delu Ljudske skupščine ia 
da sliši predloge in mnenja zbora volivcev. 

Vsakih 100 volivcev v gospodarskih organi- 
zacijah proizvajalske skupine, v kateri je bil 
poslanec izvoljen, lahko zahteva od poslanca Zbo- 
i*a proizvajalcev, naj se udeleži zbora volivcev v 
•gospodarski organizaciji, da poroča o svojem 
poslanskem delu, o delu Zbora proizvajalcev in 
o delu Ljudske skupščine in da sliši mnenja in 
predloge zbora volivcev. 

Poslanec mora ustreči zahtevi volivcev iz 
tretjega in četrtega odstavita, če ni zadržan zaradi 
dela Ljudske skupščine ali zaradi drugih poslan- 
skih dolžnosti. 

14. člen 
Vsak poslanec je dolžan določiti stalni kraj na 

območju volilne enote, kjer mu lahko volivci ob 
določenem času dajejo svoje predloge in mnenja. 

15. člen 
Poslanci Republiškega zbora imajo pravico 

zahtevati od vseh občinskih in okrajnih državnih 
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organov, zavodov in gospodarskih' organizacij na 
območju volilne enote, v kateri so bili izvoljeni, 
podatke o njihovem delu, razen tistih podatkov, 
za katerih čuvanje in sporočanje veljajo posebni 
predpisi. 

Poslanci Republiškega zbora se lahko udele- 
žujejo sej svetov in drugih teles ljudskih odborov 
in organov samoupravnih zavodov; na teh sejah 
imajo pravico razložiti svoje mnenje o vprašanjih', 
ki so na dnevnem redu, ne morejo pa sodelovati 
pri odločanju. 

Da bi dobili potrebne podatke in ugotovili 
stanje v državnih organih, zavodih in gospodar- 
skih organizacijah, lahko poslanci predlagajo 
okrajnemu oziroma mestnemu zboru ali okrajne- 
mu oziroma mestnemu ljudskemu odboru, da 
prične anketo; pri taki anketi lahko poslanci tudi 
sami sodelujejo. 

16. člen 

Poslanci Zbora proizvajalcev imajo nasproti 
okrajnim in mestnim državnim organom, ki se 
ukvarjajo z gospodarskimi zadevami, ter nasproti 
gospodarskim zavodom, zavodom socialnega za- 
varovanja in gospodarskim organizacijam na ob- 
močju volilne enote, v kateri so bili izvoljeni, 
enake pravice in dolžnosti, kakor jih imajo po- 
slanci Republiškega zbora do državnih organov, 
zavodov in gospodarskih organizacij. 

Poslanci Zbora proizvajalcev se lahko udele- 
žujejo sestankov delovnih kolektivov, sej delav- 
skih svetov gospodarskih organizacij, občnih zbo- 
rov kmetijskih zadrug in sej upravnih teles za- 
vodov za socialno zavarovanje. Na teh sestankih 
imajo pravico razložiti svoje mnenje o vprašanji!. 
ki so na dnevnem redu, ne morejo pa sodelovati 
pri odločanju. 

17. člen 

Poslanci izvršujejo pravice in dolžnosti v 
okraju in mestu v skladu z določbami ustave in 
zakonov. 

Poslanci ne smejo osebno izvrševati nobenih 
oblastvenih aktov niti izdajati kakršnihkoli ukre- 
pov. Svoje predloge in pripombe, ki se nanašajo 
na delo državnih organov, zavodov in gospodar- 
skih organizacij, dajejo na sejah ustreznih pred- 
stavniških teles ter njihovih odborov in komisij. 

Ce poslanec prekorači s tem zakonom dolo- 
čene pravice, lahko prizadeti organ, zavod in 
organizacija proti takšnemu delu poslanca poda 
ugovor domu Ljudske skupščine, ki mu poslanec 
pripada. 

Drugo   poglavje 

TEMELJNE DOLOČBE O VOLITVAH 
IN ODPOKLICU POSLANCEV 

1. Volitve 

18. člen 
Splošne Volitve poslancev za Ljudsko skupščino 

LRS in za posamezni dom razpisuje Izvršni svet 
Ljudske skupščine LRS. 

Volitve za" Ljudsko skupščino morajo biti raz- 
pisane, preden poteče zadnji dan dobe, za katero 
je bila skupščina izvoljena. 

Ce si je Ljudska skupščina podaljšala mandat, 
morajo biti razpisane volitve najpozneje sedem 
dni od dneva, ko je Ljudska skupščina odločila, 
da so prenehale okoliščine, zaradi katerih si je 
podaljšala mandat 

Ce se Ljudska skupščina ali njen dom razpusti, 
preden poteče doba, za katero je bila skupščina 
izvoljena, morajo biti razpisane volitve najpozneje 
sedem dni potem, ko sta skupščina ali njen dom • 
sklenila svoj razpust. 

Od dneva, ko se Ljudska skupščina ali njen 
dom razpusti, pa do dneva volitev, ne smejo pre- 
teči več kot trije meseci in ne manj kot dva 
meseca. 

19. člen 

Volitve poslancev za Republiški zbor so isti 
dan v vsej Ljudski republiki Sloveniji, in sicer v 
nedeljo. 

Volitve poslancev za Zbor proizvajalcev so 
lahko ob različnih dnevih po proizvajalskih 
skupinah. 

Volitve za oba doma morajo biti opravljene v 
osmih dneh. 

Ce so volitve za Republiški zbor isti dan kot 
volitve za Zvezni zbor, se lahko opravijo volitve 
na istih voliščih; volitve pa morata voditi na vsa- 
kem volišču poseben volilni odbor za Zvezni 
zbor in poseben volilni odbor za Republiški zbor 
in vsa volilna opravila se morajo opraviti za vsak 
zbor ločeno. Isto velja, če so isti dan volitve za 
Zbor proizvajalcev Zvezne ljudske skupščine in 
volitve za Zbor proizvajalcev Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije. 

20. člen 

Republiški zbor in Zbor proizvajalcev Ljud- 
ske skupščine LRS se volita za štiri leta. 

Začetek mandatne dobe se šteje od dneva, ko 
so bile končane volitve za oba doma Ljudske 
skupščine. 

Nova Ljudska skupščina se sestane najpozneje 
trideset dni po opravljenih volitvah. 

Prvi sestanek nove skupščine skliče in začne 
predsednik prejšnje skupščine. Ce predsednik v 
določenem roku ne skliče nove skupščine, jo 
lahko skličejo poslanci sami, in sicer najmanj 20 
poslancev. 

21. člen 

Poslance za Republiški zbor izvolijo držav- 
ljani v okrajih in mestih na podlagi splošne, 
enake in neposredne volilne pravice po pravilu! 
en poslanec na 12.000 prebivalcev. 

22. člen 

Pravico voliti poslance v Republiški zbor una 
vsak državljan FLRJ, ki ima volilno pravico J>o 
določbah zakona o volilnih imenikih na območju    , 
Ljudske republike Slovenije. * 
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Pravico biti voljen za poslanca v Republiški 
zbor ima vsak državljan FLRJ, ki ima volilno 
pravico. 

23. člen 
Poslance Zbora proizvajalcev volijo Kot pred- 

stavnike evojih' gospodarskih organizacij proiz- 
vajalci v proizvodnji, prevozništvu in trgovini po 
volilnih telesih, Id se sestavijo po določbah tega 
zakona. 
. Poslanci Zbora proizvajalcev se volijo po pro- 
izvajalsldh skupinah. 

Proizvajalski skupini sta: 
1. skupina industrije, trgovine in obrti; ta 

obsega delavce in uslužbence, zaposlene v indu- 
etriji, rudarstvu, gozdarstvu, gradbeništvu, pre- 
vozništvu, poštni, telegrafski in telefonski službi, 
trgovini, gostinstvu, pri komunalnih delih in v 
obrtništvu ter obrtnike; i 
v 2. skupina kmetijstva; ta obsega kmete, ki so 
Ciani kmetijskih zadrug, in člane njihovih družin, 
•d se ukvarjajo s kmetijstvom, delavce in usluž- 
bence kmetijskih posestev, delavce in uslužbenec 
kmetijskih  zadrug in druge kmetijske  delavec. 

V Zbor proizvajalcev se voli toliko poslancev, 
fot ustreza pravilu: en poslanec na 16.000 pre- 
vajalskega prebivalstva. 

V vsaki proizvajalsld skupini se voli v Zbor 
proizvajalcev toliko poslancev, kot ustreza raz- 
merju, s katerim je posamezna proizvajalska 
skupina udeležena pri skupnem družbenem pro- 
duktu Ljudske republike Slovenije, kot je določen 
v tekočem republiškem družbenem planu. 

V Vsaki proizvajalski skupini se volijo poslanci 
P° pravilu: en poslanec na enako število proizva- 
]e.lskega prebivalstva. 

Za poslance Zbora proizvajalcev je lahko 
Voljen vsak proizvajalec iz tiste skupine, v kateri 
^ voli poslanec, če ima splošno volilno pravico po 
določbah zakona o volilnih imenikih. Za poslanca 
£bora proizvajalcev je lahko voljen tudi eindi- 
i^ku in zadružni funkcionar, ki so ga proizvajalci 
Volili za funkcionarja. 
. Proizvajalsko prebivalstvo sestavljajo proizva- 
jalci skupno s tistimi člani njihovih gospodinjstev, 
151 jUi vzdržujejo. 

24. člen 
, Volilno telo za volitve poslancev v vsaki pro- 
l2vajalski skupini sestavljajo člani zborov proiz- 
vajalcev okrajnih in mestnih ljudskih odborov, 
^ so bili izvoljeni v ustrezni proizvajalski skupini 
na območju dotične volilne enote. 
v Vsak član volilnega telesa glasuje e tolikim 
stevilom glasov, kolikor v okraju oziroma mestu 
forazmerno odpade nanj proizvajalcev tiste pro- 
lz^jalske skupine, v kateri je bil izvoljen za 
odbornika zbora proizvajalcev ljudskega odbora. 

25. člen 
Število  prebivalstva  se ugotovi po  podatki 

zadnjega  popisa  prebivalstva;  upoštevati pa j 
h 

Ie 

treba tudi, koliko se je po uradnih statističnih' 
podatkih  število prebivalstva medtem povečalo. 

Število proizvajalskega prebivalstva se ugotovi 
po zadnjih uradnih statističnih podatkih. 

26. člen 
Volitve poslancev za Republiški zbor in volitve 

poslancev za Zbor proizvajalcev se opravijo po 
volilnih enotah. 

V vsaki volilni enoti se voli po en poslanec. 
Izjemoma je lahko mesto ali okraj, ki voli več 

kot enega poslanca, ali de] takega mesta ali 
okraja ena sama volilna enota, če bi bila razde- 
litev takega mesta oziroma okraja aH njegovega 
dela na več volilnih enot težko izvedljiva. 

Ce se v mestu ali okraju voli v Zbor proizva- 
jalcev več kot en poslanec, se za vse volilne 
enote na območju takega mesta ali okraja sestavi 
eno samo volilno telo; to volilno telo voli vse 
poslance, Id se volijo v ustrezni proizvajalski 
skupini v mestu ali okraju. 

27. člen 
Pravico predlagati kandidata za poslanca Re- 

publiškega zbora imajo volivci na zborih volivcev 
in s tem zakonom določeno število volivcev. 

Pravico predlagati kandidata za poslanca 
Zbora proizvajalcev imajo proizvajalci na zborih 
volivcev v gospodarskih organizacijah in s tem 
zakonom določeno število proizvajalcev. 

28. člen 
Ista oseba ne more biti pri • istih' volitvah' 

predlagana kot kandidat za poslanca za Repu- 
bliški zbor in za Zbor proizvajalcev. 

Ista oseba je lahko kandidat samo v eni vo- 
lilni enoti. 

29. člen 
Za poslanca je izvoljen kandidat, Id je dobil 

v volilni enoti največ glasov. 

30. člen 
Ce je za poslanca izvoljen uslužbenec v dr- 

žavni upravi ali sodnik, preneha biti državni 
uslužbenec oziroma sodnik, KO je njegov mandat 
verificiran. 

2. Odpoklic 

31. člen 
Volivci imajo pravico odpoklicati poslanca, če 

ne uživa več njihovega zaupanja. 

32. člen 
Poslanca Republiškega zbora lahko odpokli- 

čejo volivci volilne enote, v kateri je bil poslanec 
izvoljen. 

Poslanca Zbora proizvajalcev lahko odpokliče 
volilno telo, ki je izvolilo poslanca. 

38. člen 
Pravico sprožiti postopek za odpoklic poslanca 

Republiškega zbora imajo zbori volivcev in sku 
pina volivcev. 
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Pravico sprožiti postopek za odpoklic poslanca 
Zbora proizvajalcev imajo zbori volivcev v go- 
spodarskih organizacijah in skupina proizvajalcev. 

Pravico iniciative za sklicanje zborov volivcev 
zato, da se sproži postopek za odpoklic poslanca, 
imajo okrajni in mestni zbori na območju volilne 
enote oziroma tretjina članov volilnega telesa. 

34. člen 
Poslanec Republiškega zbora je odpoklican, če 

je za odpoklic glasovala večina vseh volivcev 
volilne enote. 

Poslanec Zbora proizvajalcev je odpoklican, če 
eo člani volilnega telesa glasovali za njegov od- 
poklic z večino glasov po drugem odstavku 24. 
člena tega zakona. 

35. člen 
Poslanec preneha biti član Ljudske skupščine 

z  dnem, ko je bil izglasovan njegov  odpoklic. 
Ce je poslanec odpoklican, se razpišejo v vo- 

limi enoti, v kateri je bil izvoljen, nadomestne 
volitve. Odpoklicani poslanec ne more kandidirati 
pri teh volitvah. 

3. Skupae določbe o volitvah in odpoklicu 

36. člen 
Volivci glasujejo osebno. 
Nihče ne more glasovati po pooblaščencu. 

37. člen 
Nobenemu državljanu, ki ima po zakonu vo- 

lilno pravico, se ne sme vzeti glasovalna pravica 
na volitvah oziroma pri glasovanju o odpoklicu in 
tudi ne preprečiti glasovanje. 

Pet dni pred volitvami oziroma pred glaso- 
vanjem o odpoklicu in tri dni po volitvah ozi- 
roma po glasovanju o odpoklicu državni organi 
in uradne osebe ne smejo klicati volivcev, razen 
če je očitno, da to volivca ne bo oviralo pri izvr- 
ševanju volilne pravice. 

38. člen 
Glasovanje je tajno. Glasuje se z glasovnicami. 

39. člen 
Svoboda pri odločanju volivcev in tajnost gla- 

eovanja ee ne smeta omejevati. 
Noben državni organ in nobena uradna oseba 

ne sme v nobenem primeru poklicali volivca na 
odgovor zaradi glasovanja in tudi ne od njega 
zahtevati, naj pove, za koga je glasoval ali zakaj 
ni glasoval oziroma ali je glasoval za odpoklic 
ali proti odpoklicu. 

40. člen 
Volitve in glasovanje o odpoklicu vodijo vo- 

lilni organi. 
Volilni organi so volilne komisije in Volikii 

odbori. ., 
Volilni organi so pri svojem delu neodvisni od 

vseh drugih državnih organov ter delajo po 
zakonu in drugih na podlagi zakonov izdanih 
predpisih. 

Tretje poglavje 

VOLILNI ORGANI 

41. člen 
Volilne komisije so: 
1. Republiška volilna komisija 6 sedežem v 

Ljubljani; 
2. okrajne in mestne volilne komisije s sede- 

žem na območju okraja oziroma mesta. Kjer se 
v tem zakonu govori o okrajni volilni komisiji, je 
mišljena e tem tudi mestna volilna komisija. 

Te komisije izvajajo tudi glasovanje o odpo- 
klicu poslancev. 

42. člen 
Republiško volilno komisijo sestavljajo pred- 

sednik, tajnik ia pet članov. 
Okrajno volilno komisijo sestavljajo predsed- 

nik, tajnik in en član. 
Predsednik, tajnik in člani volilne komisije 

imajo namestnike. 
43. člen 

Republiško volilno komisijo imenuje Izvršni 
ivet Ljudske skupščine Ljudske republike Slove- 
nije, okrajne volilne komisije pa Republiška vo- 
lilna komisija. 

Za predsednika Republiške volilne komisije in 
njegovega namestnika ee imenuje sodnik Vrhov- 
nega sodišča LRS, za predsednika okrajne volilne 
komisije in njegovega namestnika pa sodnik 
okrajnega ali okrožnega sodišča. 

Republiška volilna komisija mora biti imeno- 
vana v treh dneh po objavi odloka o razpisu 
volitev za Ljudsko skupščino. 

Imenovanja in spremembe volilnih komisij se 
objavljajo v Uradnem listu LRS. 

44. člen 
Republiška volilna komisija ima tele naloge: 
1. 6krbi za tehnične priprave volitev, zlasti za 

volilni material (glasovalne skrinjice, glasovnice 
in drugo); 

2. daje navodila okrajnim voUlnim komisijam 
v zvezi z izvajanjem volitev; 

3. nadzoruje delo okrajnih volilnih komisij; 
4. objavlja izid volitev poslancev za Ljudsko 

skupščino; 
5. opravlja druge naloge po določbah tega 

zakona. 
45. člen 

Okrajne volilne komisije imajo tele naloge: 
1. izvršujejo tehnične priprave volitev; 
2. imenujejo volilne odbore za yodstvo glaso- 

vanja pri volitvah' oziroma odpoklicu poslancev; 
3. nadzorujejo delo volilnih odborov; 
4. potrjujejo kandidature za volitve poslancev 

Republiškega zbora in poslancev Zbora proizva- 
jalcev; 

5. ugotavljajo volilne ùdde in razglašajo, ka- 
teri kandidati so bili na njihovem območju iz' 
voljeni za poslance; ugotavljajo izide glasovanje 
p odjjoklieu poslancev; 
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6. dajejo poročila o izidu volitev in glasovanja 
o odpoklicu na svojem območju; 

7. opravljajo druge naloge po določbah tega 
zakona. 

Ce obsega volilna enota za volitve poslancev 
v Zbor proizvajalcev širše območje kot je ob- 
močje okraja oziroma mesta, določi Republiška 
volilna komisija, katera okrajna volilna komisija 
oo izvajala volitve poslancev za Zbor proizva- 
jalcev v tej volilni enoti. 

46. člen 

Volilne komisije so stalne. 

47. člen 

Glasovanje na volišču in v volilnih telesih, la 
v°Hjo poslance v Zbor proizvajalcev oziroma gla- 
fujcjo o njihovem odpoklicu, vodijo volilni od- 
bori. Volilni odbor se postavi za vsak kraj, kjer 
se glasuje (volišče) in v vsakem volilnem telesu 
za volitve poslancev v Zbor proizvajalcev. 

Volilni odbor skrbi za pravilnost in tajnost 
glasovanja. 

Volilni odbor sestavljajo predsednik in dva 
clana; vsak ima namestnika. 

Pri volitvah poslancev za Republiški zbor mo- 
rata biti dva člana volilnega odbora in njihova 
j^ßiestnika z območja občine oziroma mesta, 
kJer je volišče. 

Predsednik in člani volilnega odbora za volitve 
Ppslancev Zbora proizvajalcev in njihovi namest- 

** se imenujejo izmed članov volilnega telesa. 
.Volilna komisija izda predsedniku volilnega 

odbora odločbo o imenovanju volilnega odbora. 

48. člen 

.Člani volilnih' komisij in volilnih odborov in 
^juiovi namestniki so lahko samo državljani, ki 
"•••• volilno pravico. 

Clan volilne komisije oziroma volilnega odbora 
** öiore biti, kdor je predlagan kot kandidat za 
Poslanca. Ce je predlagan kot kandidat, preneha 
*? član ali namestnik  člana .volilne  komisije 

0&roma volilnega odbora. 
Poslanec,  o  čigar  odpoklicu  se  glasuje,  ne 

ore biti član ali namestnik člana volilne komi- 
ke ali volilnega odbora, ki vodi glasovanje o 

^Poklicu. . * J 

49. člen 

ah        m organi veljavno sklepajo, ce je navzo- 
fcad polovico njihovih članov. 

50. člen 

3udski odbori in drugi državni organi morajo 
pomagati vomnim komisijam in volilnim odborom 
P11 °pravijanju njihovih nalog. 

"rzavni organi ter gospodarske in družbene 
rganizacije morajo dati volilni komisiji na njeno 
antevo  vse podatke, ki jih potrebuje pri svo- 

jem delu. 

četrto poglavje 

VOLITVE POSLANCEV 
ZA REPUBLIŠKI ZBOR 

1. Volilne enote 

51. člen 
Skupno število poslancev, ki se volijo v Re- 

publiški zbor, in število poslancev, Id se volijo v 
posameznem okraju oziroma mestu, določi Izvršni 
svet Ljudske skupščine LRS. 

Volitve poslancev za Republiški zbor se 
opravljajo po volilnih enotah tako, da se v vsaki 
volilni enoti voli en poslanec. 

Volilne enote se določijo tako, da se vsak 
okraj oziroma mesto na območju Ljudske re- 
publike Slovenije razdeli na volilne enote po 
pravilu, da se voli en poslanec na 12.000 prebi- 
valcev. Ce se po tem pravilu ne razdeli celotno 
število poslancev na okraje in mesta, se pre- 
ostalo število poslancev dodeli po vrsti tistim 
okrajem oziroma mestom, ki imajo največji 
ostanek. 

Ozemlje Ljudske republike Slovenije razdeli 
na volilne enote za volitve v Republiški zbor 
Izvršni svet Ljudske skupščine LRS v sporazumu 
z okrajnimi in mestnimi ljudskimi odbori. Odlok 
o tem izda Izvršni svet najpozneje peti dan po 
razpisu volitev. 

2. Predlaganje kandidatov 

a)  Po  zborih   volivcev 

52. člen 
Zbori volivcev, na katerih se predlagajo kan- 

didati za poslance Republiškega zbora, se sklicu- 
jejo praviloma za ista območja kakor pri volitvah! 
odbornikov v okrajni oziroma mestni zbor, in 
sicer tako, da območje posameznega zbora vo- 
livcev zajema približno enako število volivcev. 

Okrajna volilna komisija določi najkasneje 
deset dni po razpisu volitev vsa območja v volilni 
enoti, za katera se sklicujejo zbori volivcev po 
prvem odstavku. Razglas o tem je treba objaviti 
na sedežih vseh občin v območju volilne enote. 

53. člen 
Zbor volivcev skliče predsednik občinskega 

oziroma mestnega ljudskega odbora, na katerega 
območju se vrši zbor. 

Ce predsednik' občinskega ali mestnega ljud- 
skega odbora ne skliče zbora volivcev v 30 dneh' 
od dneva, ko so bile razpisane volitve, ga skliče 
okrajna volilna komisija v nadaljnjih petih dneh. 

Sklicanje zbora volivcev se razglasi na obi- 
čajni način najpozneje tri dni pred pričetkom 
zbora z navedbo dnevnega reda zbora. 

Cas in kraj zbora se določi tako, da se omo- 
goči udeležba kar največjemu številu volivcev. 

54. člen 
Zbor volivcev, Id je.sklican zaradi predlaganja 

kandidatov za poslanca, se lahko opravi, ce je 
navzočih najmanj desetina vseh volivcev z ob- 
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moćja, za katero je zbor sklican, najmanj pa 
50 volivcev. 

Ce se zbor volivcev ne more opraviti zato, 
ker ni navzočih toliko volivcev kot je potrebno, 
skliče nov zbor volivcev organ, ki je upravičen za 
sklicanje zbora. 

Pravico odločati na zboru volivcev imajo samo 
tisti, ki imajo volilno pravico in prebivajo na 
območju, za katero je zbor sklican. 

55. člen 
Predsednik občinskega oziroma mestnega ljud- 

skega odbora aH odbornik, ki ga on določi, začne 
zbor volivcev in ga vodi do izvolitve predsedstva 
zbora. Ce je sklicala zbor volivcev okrajna volilna 
komisija po drugem odstavku 53. člena tega za- 
kona, začne zbor in ga vodi do izvolitve pred- 
sedstva zbora odbornik občinskega oziroma mest- 
nega ljudskega odbora, ki ga določi okrajna vo- 
lilna komisija. 

Delo zbora volivcev vodi predsedstvo zbora, 
ki ga volivci izvolijo na zboru iz svojih vrst 
Predsedstvo zbora sestavljajo predsedujoči in dva 
člana. i 

Zbor volivcev voli izmed sebe tudi dva ove- 
ritelja zapisnika. 

56. člen 
Po izvolitvi predsedstva pojasni predsedujoči 

namen zbora volivcev in način njegovega dela; 
pri tem obrazloži določbe 57. do 61. člena tega 
zakona. 

Nato določi zbor volivcev na predlog pred- 
sedujočega dnevni red. Dnevni red mora ob- 
segati: 

1. volitev kandidacijske komisije; 
2. predlaganje kandidatov po volivcih: 
3. obravnavanje, predloga kandidacijske ko- 

misije za določitev kandidata in glasovanje o 
predlogu. 

57. člen 
Zbor volivcev izvoli izmed prisotnih volivcev 

kandidacijsko komisijo. Njena naloga je, da na 
podlagi predlogov volivcev poda zboru volivcev 
končni predlog za določitev kandidatov. 

Kandidacijsko komisijo sestavlja sedem do 
petnajst članov. 

Pravico predlagati kandidacijsko komisijo ima 
najmanj deset volivcev. 

Po končanem predlaganju se glasuje o izvo- 
litvi kandidacijske komisije. Glasovanjcl se vrši 
za predlagane liste v celoti, in sicer javno. 

Izvoljena je tista kandidacijska komisija, ki 
je dobila največje število glasov. 

Kandidacijska komisija izvoli izmed sebe 
predsednika. 

58. člen 
Vsak volivec ima pravico predlagati po enega 

kandidata za poslanca. Predlogi se dajejo ustno 
Ko je predlaganje kandidatov končano, se 

kandidacijska komisija umakne, pretrese pred- 
loge, ki so jih dali volivci in sestavi predlog za 
določitev, kandidata. Predlog lahko obsega enega 

ali več kandidatov, vendar pa samo takšne kandi- 
date, ki so jih predlagali volivci. 

59. člen 
Clan kandidacijske komisije, ki ga volivci 

predlagajo za kandidata in ki privoli, da bo 
kandidat, preneha biti član komisije. Cc 6C zaradi 
tega število članov komisije skrči pod sedem, se 
namesto tistih članov, ki so prenehali biti člani 
komisije, izvolijo novi. 

60. člen 
Ko kandidacijska komisija konča delo, sporoči 

predsednik ali kakšen drug član komisije zboru 
volivcev predlog za določitev kandidatov in ga 
utemelji za vsakega predlaganega kandidata. 

Zbor volivcev potem obravnava predlog kan- 
didacijske komisije. Cc med obravnavanjem kdo 
navede razloge proti kakšnemu kandidatu, ki ga 
je predlagala kandidacijska komisija, ali če pred- 
laga drugega kandidata, mora kandidacijska ko- 
misija preskusiti te razloge in predloge ter pred- 
ložiti zboru volivcev svoj končni predlog. Tudi ta 
predlog lahko obsega samo kandidate, Id so jih 
predlagali volivci. 

Zbor volivcev glasuje posebej o vsakem kandi- 
datu, ki ga je predložila kandidacijska komisija. 
Glasuje se z dviganjem rok. 

Izmed kandidatov, ki jih je predložila kandi- 
dacijska komisija, je sprejet vsak tisti kandidat, 
za katerega je glasovala večina navzočih volivcev. 

61. člen 
Cc zbor volivcev ne sprejme v celoti predloga 

kandidacijske komisije, se na istem zboru volivcev 
izvoli nova kandidacijska komisija. 

Glede dela na' novo izvoljene kandidacijsko 
komisije in postopka za potrditev kandidatov na 
zboru volivcev veljajo  prejšnje določbe. 

62. člen 
O delu zbora volivcev se piše zapisnik. Za- 

pisnik podpišejo predsedujoči, zapisnikar in ove- 
ritelji zapisnika. 

Predsednik občinskega oziroma mestnega ljud- 
skega odbora je dolžan zagotoviti zboru volivcev 
zapisnikarja,- zbor volivcev pa lahko izvoli za 
zapisnikarja tudi koga drugega. 

Zapisnik zbora volivcev mora obsegati zlasti: 
kraj in dan zbora volivcev ter uro začetka zbora; 
navedbo, za katero območje se je zbor volivcev 
vršil; kdo ga je sklical in začel; priimek, očetovo 
in rojstno ime članov predsedstva zbora, zapisni- 
karja in overiteljev zapisnika; skupno število vo- 
livcev, vpisanih v volilni imenik za območje, za 
katero je bil zbor sklican; število navzočih vo- 
livcev; dnevni red; izvoljeno kandidacijsko komi- 
sijo; kandidate, ki so jih' predlagali volivci; 
predlog za določitev .kandidatov, ki ga je sesta- 
vila .kandidacijska komisija; kateri kandidati so 
bili sprejeti; îcako je bil ugotovljen izid glaso- 
vanja; druge za delo zbora pomembne okoliščine 
ter uro, ko je bil zbor končan. 
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63. člen 
Na podlagi sklepa zbora volivcev se sestavi 

predlog kandidature. Predlog kandidature obsega 
tele podatke: 

1. za katere vc-Iitvc in za katero volilno enoto 
se predlaga, in dan volitev; 

2. da je bil predlog sprejet na zboru volivcev, 
kje in kdaj je bil zbor volivcev in za katero 
območje; 

3. priimek, očetovo in rojstno ime ter prebi- 
vališče vseh na zboru določenih kandidatov. 

Predlog kandidature zbora volivcev podpišeta 
tisti, ki je predsedoval zboru voUvcev, in pred- 
sednik kandidacijske komisije. Poleg njunih pod- 
pisov je treba za vsakega navesti priimek, očetovo 
in rojstno ime, poklic in prebivališče. Njuna pod- 
pisa morata biti overjena od pristojnega držav- 
nega organa za overitve ali od ljudskega odbora 
občine, na katere območju je bil zbor volivcev. 

Predlogu kandidature je treba priložiti za- 
pisnik o zboru volivcev. 

64. člen 

Kandidat zborov volivcev postane vsak tisti 
kandidat, Id ga je predlagala najmanj tretjina 
yseh zborov volivcev na območju volilne enote. 

b")   Po  skupini   državljanov 

65. člen 

Predlog kandidature skupine državljanov mora 
P°dpisati najmanj 100 volivcev, vpisanih v volil- 
n^ imeniku na območju volilne enote. Podpis- 
ni*i predloga kandidature morajo biti iz najmanj 
P°]ovice občin z območja volilne enote, in sicer 
"ajnianj pet podpisnikov iz vsake teh občin. 

Posamezni predlog ne more obsegati več kot 
eil«ga kandidata. 

66. člen 
Predlog kandidature mora obsegati: 
}•  navedbo,  za katere volitve in  za  katero 

v°Ulno  enoto  se  kandidatura  predlaga,  in dan 
volitev, 
,. 2. priimek, očetovo ime, rojstno ime in pre- 
blvaliŠče kandidata; 

.. • podpise predlagateljev z navedbo njihovega 
Comica, očetovega imena, rojstnega imena, po- 
*"<* in prebivališča; 

4. overitev podpisov predlagateljev od organa. 
.? je pristojen za overitve, ali od občinskega 
4udskega odbora; 

,   «. potrdilo občinskega oziroma mestnega ljud- 
'•ega odbora ali komisije za volilne imenike, da 
najo   podpisniki  predloga  kandidature  volilno 

Pravico. 
67. člen 

Predlogu kandidature je treba priložiti: 
!• pismeno privolitev kandidata  v kandida- 

•^"o; izjava mora biti overjena od pristojnega 
organa za overitve; 

£•   potrdilo   pristojnega   občinskega   oziroma 
estnega ljudskega odbora, da je kandidat vpisan 

v volilnem imeniku; to potrdilo se lahko da na 
samem predlogu kandidature. 

3. Potrjevanje kandidatur 

68. člen 
Predlog kandidature zbora volivcev (65. člen) 

in predlog kandidature skupine državljanov (65. 
člen) se predloži okrajni volilni komisiji naj- 
pozneje 21 dni pred dnevom volitev. 

Podpisniki predloga kandidature zbora vo- 
livcev oziroma prvi trije podpisniki predloga kan- 
didature skupine državljanov se štejejo za vlaga- 
telje predloga. 

69. člen 
Ce je bila za isto osebo potrjena kandidatura 

za dvoje ali več volilnih enot ali če je bila za isto 
osebo potrjena kandidatura za poslanca za Re- 
publiški^ zbor in za Zbor proizvajalcev, zahteva 
Republiška volilna komisija od takega kandidata, 
da se v 24 urah izjavi, katero od teh kandidatur 
želi obdržati, drugo oziroma vse druge kandida- 
ture pa razveljavi; to sporoči po pristojni okrajni 
volilni komisiji vlagateljem razveljavljenih' kandi- 
datur najpozneje v 24 urah po razveljavitvi kan- 
didatur. Ce se kandidat v določenem roku ne 
izjavi o tem, katero kandidaturo obdrži, razve- 
ljavi Republiška volilna komisija drugo in vsako 

Eoznejšo kandidaturo in to sporoči vlagateljem 
andidatur na enak način in v istem roku. Pred- 

lagatelji razveljavljene kandidature lahko naj- 
pozneje deset diu pred dnevom volitev predlagajo 
olerajni volilni komisiji drugega kandidata. 

70. člen 

Isti volivec je lahko predlagatelj samo za eno 
kandidaturo, ki jo vloži skupina državljanov. 

Ce podpiše kdo kot predlagatelj dvoje aR več 
predlogov kandidatur, se šteje za predlagatelja 
samo tiste kandidature, ki je Kila najprej pred- 
ložena v potrditev. 

71. člen 

Okrajna volilna komisija ugotovi takoj po 
prejemu predloga kandidature zbora volivcev 
oziroma predloga kandidature skupine državlja- 
nov, ali je predlog vložen v predpisanem roku in 
sestavljen po določbah tega zakona. 

Ce okrajna voUlna komisija najde samo for- 
malne pomanjkljivosti, zahteva v 24 urah od 
vlagateljev, naj v treh dneh pomanjkljivosti od- 
pravijo. 

Ce okrajna voUlna komisija ugotovi, da je 
predlog kandidature zbora voUvcev vložen po 
preteku roka, ki je določen za vlaganje predlogov 
kandidatur, zavrne z odločbo tak predlog kandi- 
dature, če pa je po preteku tega roka vložen 
predlog skupine državljanov, zavrne kandidaturo. 
O zavrnitvi predloga kandidature zbora volivcev 
oziroma kandidature, ki jo je vložila skupina 
državljanov, obvesti komisija vlagatelje s pisme- 
no odločbo najpozneje v 48 urah po prejemu 
predloga. 



Stran 426 URADNI LIST Štev. 31 - 18. IX. 1953 

72. člen 
Ko okrajna volilna komisija na podlagi spre- 

jetih predlogov kandidatur zborov volivcev ugo- 
tovi, da v predlogih ni pomrujkljivosti ali da so 
bile ugotovljene pomanjkljivosti v določenem 
roku odpravljene, preizkusi ali je glede predla- 
ganih kandidatov izpolnjen pogoj iz 64. člena 
tega zakona. 

Ko okrajna volilna komisija ugotovi, da kandi- 
dat, ki so 'sa predlagali zbori vouvcev, izpolnjuje 
pogoje iz ()4. člena tega zakone, zahteva od kan- 
didata, da v 48 urah predloži pisimeno izjavo o 
svoji privolitvi v kandidaturo, overjeno od or- 
gana, pristojnega za overitve, in potrdilo občin- 
skega oziroma mestnega ljudskega odbora, da je 
vpisan v volilnem imeniku, če ta izjava in potr- 
dilo nista bila že prej predložena komisiji. 

Nato okrajna volilna komisija potrdi kandi- 
dature tistih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoj iz 
64. člena tega zakona. 

73. člen 
Ce najde okrajna volilna komisija, da glede 

posameznih ali vseh kandidatov ni izpolnjen pogoj 
iz 64. člena tega zakona, ugotovi z odlpčbo, da 
niso izpolnjeni zakoniti pogoji za potrditev 
ustrezne kandidature in navede ugotovljene po- 
manjkljivosti; odločbo o tem pošlje vlagateljem 
vseh prizadetih predlogov kandidatur zborov vo- 
livcev. 

Ce okrajna volilna komisija ugotovi, da kak- 
šen kandidat, ki izpolnjuje pogoj iz 64. člena 
tega zakona, po zakonu ne more biti voljen za 
poslanca ali če kandidat ne ustreže njeni zahtevi 
iz drugega odstavka ,72. člena tega zakona, zavrne 
z odločbo kandidaturo in pošlje odločbo vlaga- 
teljem vseh prizadetih predlogov kandidatur zbo- 
rov volivcev. 

74. člen 
Odločbo o potrditvi oziroma o zavrnitvi kan- 

didature, ki so jo predložili zbori volivcev, ozi- 
roma odločbo, s katero se ugotovi, da niso iz- 
polnjeni pogoji za potrditev kandidature zborov 
volivcev, izda okrajna volilna komisija najpozneje 
v 48 urah po preteku roka, določenega za vla- 
ganje predlogov kandidatur, oziroma po preteku 
roka, ki je bil določen vlagateljem, da odpravijo 
pomanjkljivosti. 

V odločbi o potrditvi kandidature se navede 
dan in ura, ko je bil za ustreznega kandidata 
vložen zadnji predlog kandidature, Id je po 64. 
členu tega zakona potreben za potrditev kandi- 
dature zborov volivcev, in katera je po vrstnem 
redu kandidatura zborov volivcev. 

Vrstni red kandidatur zborov volivcev ee do- 
loči po času, ko je za posameznega kandidata 
vložen zadnji predlog kandidature, Id je po 64. 
členu tega zakona potreben za potrditev kandi- 
dature zborov volivcev. Ce zadnji predlog posa- 
meznega zbora volivcev, Id je potreben za potr- 
ditev kandidature, obsega ista dva ali več kandi- 
datov, ki so obseženi tudi v prejšnjih predlogih, 

ee vrstni red njihovih kandidatur določi po 
vrstnem redu, v katerem so imena teh kandidatov 
navedena v predlogu. 

75. člen 
Ce predlog kandidature skupine državljanov 

nima pomanjkljivosti ali če se te pomanjkljivosti 
odpravijo, potrdi volilna komisija kandidaturo v 
48 urah po prejemu; v odločbi o potrditvi kan- 
didature pove, kdaj je bila kandidatura vložena 
in katera je po vrstnem redu. Okrajna volilna 
komisija pošlje odločbo o potrditvi kandidature 
skupine državljanov Republiški volilni komisiji 
in vlagateljem. 

Ce okrajna volilna komisija ugotovi, da pred- 
lagani kandidat po zakonu ne more biti voljen za 
poslanca ali če vlagatelji predloga (candidature 
ne ustrežejo pozivu iz drugega odstavka 71. člena 
tega zakona, zavrne predlog kandidature v 48 
urah po prejemu predloga kandidature oziroma 
po preteku roka za odpravo nedostatkov in spo- 
roči to vlagateljem z odločbo. 

76. člen 
Ce je bil predlog kandidature zbora volivcev 

oziroma predlog kandidature skupine državljanov 
vrnjen vlagateljem, da odpravijo formalne po- 
manjkljivosti, pa v določenem roku to storijo, se 
šteje, da je bil predlog kandidature vložen takrat, 
ko je bil prvič predložen volilni komisiji. 

77. člen 
Okrajna volilna komisija mora razglasiti v 

svojih uradnih prostorih za vsako potrjeno kan- 
didaturo takoj, ko jo potrdi, da je kandidatura 
potrjena. Ta objava nadomešča dostavitev odločbe 
o potrditvi kandidature vlagateljem. 

O potrditvi kandidature obvesti okrajna vo- 
lilna komisija z odločbo Republiško volilno ko- 
misijo.    ^ 

78. člen 
Ce do preteka roka, določenega za vlaganje 

predlogov kandidatur v potrditev (prvi odstavek 
68. člena), noben kandidat po 64. členu tega za- 
kona ni postal kandidat, lahko najmanj 20 vo- 
livcev z območja, za katero se sklicuje zbor vo- 
livcev, zahteva od predsednika občinskega ozi- 
roma mestnega ljudskega odbora, naj skliče nov 
zbor volivcev zaradi predlaganja novih kandida- 
tov. Predsednik ljudskega odbora mora na tako 
zahtevo sklicati zbor voHvcev najpozneje v 24 
urah po prejemu predloga. Od dneva, ko je 
dobil predlog, pa do dneva, določenega za zbor 
volivcev, ne sme preteči več kot tri dni. Ce 
predsednik ljudskega odbora v določenem roku 
ne skliče zbora volivcev, ga lahko skličejo pred- 
lagatelji sami; to morajo pismeno sporočiti pri- 
stojni okrajni volilni komisiji. V tem primeru 
začne in vodi zbor volivcev do izvolitve predsed- 
stva eden od predlagateljev. 

Predlog kandidature zbora volivcev za nove 
kandidate se vloži najpozneje deset dni pred 
dnevom volitev. 
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Za delo zbora. volivcev, sklicanega po prvem 
odstavku tega člena, veljajo določbe 54. do 62. 
člena tega zakona. 

79. člen 

Ce kandidat s potrjene kandidature zborov, 
volivcev umre, lahko volivci na zborih volivcev 
v območju volilne enote namesto umrlega kandi- 
data predlagajo okrajni volilni komisiji drugega 
kandidata v potrditev. Za predlaganje in potr- 
ditev novega kandidata na zborili voUvcev veljajo 
določbe 54. do 62. člena iega zakona. 

Ce kandidat s potrjene kandidature skupine 
državljanov umre, lahko predlagatelji kandida- 
ture predlagajo okrajni volilni komisiji drugega 
kandidata v potrditev. Predlog kandidature mora 
Edpisati določeno število volivcev (65. člen), od 

terih mora biti najmanj 50 predlagateljev, ki 
*> podpisali predlog kandidature za umrlega 
kandidata. 

Predlog kandidature po prednjih odstavkih 
je treba predložiti okrajni volilni komisiji naj- 
pozneje deset dni pred dnevom volitev. 

80. člen 

Zbori volivcev oziroma skupina državljanov 
lahko umaknejo potrjeno kandidaturo, ki so jo 
predložili v potrditev. Umik kandidature velja, cc 
]£ Umaknilo kandidaturo najmanj dve tretjini 
"suh zborov volivcev, ki so jo predlagali, oziroma 
•••••••• dve tretjini podpisnikov Kandidature, 
Predlagane po skupini državljanov. 

Glede sklicanja in dela zborov voUvcev zaradi 
^dločanja o umiku potrjene kandidature veljajo 
^IoJbc prvega odstavka 78. člena in 54.* do 62. 
c'ena tega zakona. 

Zbori volivcev oziroma skupina državljanov 
lahlco najpozneje deset dni pred dnevom volitev 
"amesto kandidata, katerega kandidatura je bila 
{"fcaknjena, predlagajo v potrditev okrajni volibi 
komisiji kandidaturo drugega kandidata. 

81. člen 
Ce kakšen kandidat s potrjene kandidature 

"uu-e v zadnjih desetih dneh pred dnevom volitev 
f~L če so vse potrjene kandidature razveljavljene 

člen) ali umaknjene in ni nobene potrjene 
kandidature, se opravijo volitve drugo naslednjo 
nedeljo, na podlagi še veljavnih in morebitnih 
^vih potrjenih kandidatur. 

Predlog kandidature zbora volivcev in skupine 
«rzavljanov za novega kandidata namesto umrle- 
ga ali namesto kandidata, čigar kandidatura je 
D«a razveljavljena ali umaknjena, je treba vložiti 
^jpozneje deset dni pred dnevom volitev. 

82. člen 
». » primerih iz 79. člena, tretjega odstavka 80. 
člena in drugega odstavka 81. člena veljajo za 
uolocanje kandidatur novih kandidatov na zborih 
olivcev in za predloge kandidatur novih kandi- 

Vftov določbe 54. do 62. člena in 64. oziroma 65. 
člena tega zakona. 

Pristojna volilna komisija obravnava taksne 
predloge kandidatur kot zelo nujne po določbah 
tega zakona o potrjevanju kandidatur. 

^   ,4. Objavljanje in razglašanje kandidatur 

83. člen 

Republiška volilna komisija mora najpozneje 
15 dni pred dnevom volitev objaviti v Uradnem 
listu LRS seznam vseh potrjenih kandidatur. 

V primerili iz 69. in 79. člena, tretjega od- 
stavka 80 člena in drugega odstavka 81. člena 
tega zakona objavi na enak način Republiška vo- 
lilna komisija pozneje potrjene kandidature, in 
sicer najpozneje pet dni pred volitvami. 

84. člen 

Okrajna volilna komisija mora razglasiti vsa- 
ko potrjeno kandidaturo takoj, ko jo potrdi, 
najpozneje pa 15 dni pred dnevom volitev, na 
deski v svojih uradnih prostorih. V primerih, 
omenjenih v 69. in 79. členu, tretjem odstavku 
80. clona in drugem odstavku 81. člena tega 
zakona mora volilna komisija razglasiti potrjene 
kandidature najpozneje pet dni pred dnevom 
volitev. 

Razglas mora obsegati navedbo volilne enote, 
za katero je kandidatura potrjena, ter priimek, 
očetovo ime, rojstno ime in prebivališče kandi- 
data. 

Razglas vsake kandidaturo se mora po barvi 
razlikovati od razglasa drugih kandidatur. Barvo 
razglasa določi okrajna volilna komisija. 

85. člen 

Okrajna volilna komisija poskrbi za to, da se 
razglasi kandidatur objavijo v vseh krajih volilne 
enote najpozneje pet dni pred dnevom volitev. 
Občinskemu oziroma mestnemu ljudskemu od- 
boru se pošlje za vsako volišče najmanj po en 
izvod razglasa vsake potrjene kandidature naj- 
pozneje pet dni pred dnevom volitev. 

5. Volišča in volilni material 

86. člen 
Pri volitvah za poslance Republiškega zbora 

se glasuje na voliščih, ki jih določi okrajna vo- 
lilna komisija po predlogu občinskega oziroma 
mestnega ljudskega odbora najpozneje 15 dni 
pred dnevom volitev. 

Za vsako volišče na območju ene občine ozi- 
roma mesta se določi zaporedna številka. 

Najpozneje pet dni pred dnevom volitev raz- 
glasi volilna komisija v vseh krajih na območju 
volilne enote, kje bodo volišča in kateri volivci 
bodo glasovali na posameznih voliščih. 

87. člen 

VoUšča se določijo tako, da glasuje na po- 
sameznem volišču približno pet sto volivcev. V 
bolnišnicah,   sanatorijih,   porodnišnicah,   invalid- 
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skih domovih in podobnih zavodih, v Katerih je 
več kot 25 volivcev, so posebna volišča. 

Za vsako volišče se določi ••••••• prostor. 
V sobi, kjer se glasuje, se uredi vsaj eden, 

po možnosti pa tudi več prostorov, ki so tako od- 
deljeni, da ne more nihče iz ostalega dela pro- 
etora videti, kako volivec izpolnjuje glasovnico. 

88. člen 

Najpozneje tri dni pred volitvami lahko kan- 
didat priglasi okrajni volilni komisiji po enega 
predstavnika in njegovega namestnika za vsako 
volišče ter svojega predstavnika in njegovega na- 
mestnika za okrajno volilno komisijo. Predstavnik 
oziroma njegov namestnik je lahko samo oseba, 
ki ima splošno volilno pravico. 

Predsednik okrajne volilne komisije izda naj- 
pozneje v 48 urah za vsakega priglašenega pred- 
stavnika in namestnika posebno potrdilo kot 
izkaznico, da sme biti navzoč pri delu volilnega 
odbora oziroma volilne komisije, nima pa pravice 
odločati. 

89. člen 

Občinski oziroma mestni ljudski odbor mora 
ekupno s posameznimi volilnimi odbori določiti 
v bližini volišč primerna mesta, na katerih se 
lahko objavijo izpiski iz razglasa o potrditvi 
kandidatur za dotično volilno enoto in volilna 
gesla. To mesto se da predstavnikom kandidatur 
na razpolago najpozneje 48 ur pred dnevom 
volitev. 

90. člen 

Okrajna volilna komisija piv:-avi ob sodelo- 
vanju okrajnega oziroma mestnega ljudskega od- 
bora pravočasno za vsako volilno enoto potrebno 
število glasovalnih skrinjic, tiäkanih glasovnic in 
drug volilni material. 

91. člen 
Glasovnica obsega: 
1. navedbo volilne enote, za katero se voli 

pos'antc Republiškega zbora, 
2 priimek, očetovo ime in rojstno ime vseli 

potrjenih kandidatov. 
Na glasovnici se navedejo najprej imena kan- 

didatov za poslance potrjenih kandidatur, ki so 
jih predložili v potrditev zbori volivcev, nato pa 
imena kandidatov za poslance s potrjenih kan- 
didatur, ki so jih predložile v potrditev skupine 
državljanov. 

Ce je potrjenih dvoje ali več kandidatur, ki 
so jih predlagali zbori volivcev, se imena kandi- 
datov s teh kandidatur navedejo po vrstnem redu 
posameznih kandidatur zborov volivcev. 

Ce je potrjenih dvoje ali več kandidatov • 
kandidatur, ki so jih predlagale skupine držav- 
ljanov, se navedejo na glasovnici imena kandida- 
tov v tistem vrstnem redu, kot so bile njihove 
kandidature potrjene. 

Pred imenom vsakega kandidata za poslanca 
mora biti zaporedna številka. 

Okrajna volilna komisija overi vsako glasov- 
nico s svojim pečatom, če ga nima, pa s pečatom 
okrajnega ali mestnega ljudskega odbora, na 
katerega območju je sedež komisije. 

92. člen 

Na dan pred volitvami se zberejo ob 15. uri 
predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi 
namestniki v prostoru, v katerem se bo glasovalo, 
in prevzamejo proti potrdilu od občinskega ozi- 
roma mestnega ljudskega odbora: glasovalno 
skrinjico, primerno število glasovnic, potrjeni iz- 
pisek iz splošnega stalnega volilnega imenika, v 
katerem morajo biti vpisani vsi volivci z ob- 
močja tega volišča, overjene razglase o potrditvi 
vseh kandidatur in drugo, kar je potrebno. Vo- 
lilni odbor mora pregledati glasovalno skrinjico 
in prešteti glasovnice. Nato postavi volilni odbor 
glasovalno skrinjico na primerno mesto, pred 
glasovalno skrinjico pa se pritrdijo razglasi volilne 
Komisije o potrditvi kandidatur. 

93. člen 

Ko volilni odbor pripravi vse, kar ie potrebno 
za glasovanje, napravi o tem zapisnik. Zapisnik 
podpišejo vsi člani volilnega odbora in tudi nav- 
zoči predstavniki kandidatov. Zapisnik velja tudi, 
če ga predstavniki kandidatov ne podpišejo. 

Nato zapre volilni odbor okna, zaklene pro- 
stor in zapečati vrata. Ključ shrani predsednik 
volilnega odbora. 

Nato določi volilni odbor stražo, ki mora 
neprenehoma straziti poslopje, kjer bo glasovanje. 
Postavljena straža ne sme do 7. ure zjutraj na 
dan volitev nikogar in z nobenim izgovorom 
pustiti v prostor, v katerem bo glasovanje. 

6. Glasovanje 

94. člen 

Na dan volitev se zbere volilni odbor ob 7. 
uri pred prostorom, določenim za glasovanje, se 
prepriča, ali so pečati na vratih v redu, in od- 
klene vrata. Ko se prepriča, da je glasovalna 
skrinjica prazna in da je vse drugo v redu, 
napravi zapisnik, v katerem popiše stanje, ki ga 
je našel. Zapisnik podpišejo vsi člani volilnega 
odbora in navzoči predstavniki kandidatov. Pred- 
sednik volilnega odbora takoj nato razglasi, da 
se začne glasovanje. 

95. člen 

Ves čas glasovanja morajo biti navzoči vsi 
člani volilnega odbora oziroma njihovi namest- 
niki. Ce kakšen predstavni!: kandidata zapusti 
volišče, je treba to vpisati v zapisnik, glasovanje 
pa se nadaljuje brez njega. 

96. člen 

Predsednik volilnega odbora skrbi s pomočjo 
drugih članov odbora za vzdrževanje reda in miru 
v času glasovanja. Ce je potrebno, zahteva pred 
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eednik pomoč ljudske milic«; ta je jM>d njegovim 
vodstvom, dokler je na volišču. 

97. člen 
Nihče ne sme priti na volišče z orožjem ali 

nevarnim orodjem, razen ljudske milice v pri- 
meru iz prejšnjega člena. 

98. člen 
V sobo, v kateri se glasuje, vstopajo volivci po 

vrsti drug za drugim. V sobi ne sme biti hkrati 
več kot deset volivcev. 

99. člen 
Ko vstopi volivec v sobo, v kateri se glasuje, gre 

k mizi volilnega odbora. Na predsednikovo zahtevo 
mora tako glasno, da ga slišijo vsi člani volilnega 
odbora, povedati svoj priimek, očetovo ime, 

" rojstno ime in poklic, v krajih, kjer je več volišč, 
pa tudi ulico in hišno številko. Ce je potrebno, 
predsednik volivca legitimira ali na drug način 
dožene njegovo istovetnost. 

Nato predsednik ugotovi, ali ie došli vpisan v 
v°lilni imenik. Ce je vpisan, obkroži predsednik 
zaporedno številko tega volivca v izpisku iz vo- 
lilnega imenika v znamenje, da je prišel glasovat 

* Nato pojasni predsednik volivcu, kako se gla- 
suie in mu da glasovnico. 

100. člen 
Člani volilnega odbora morajo volivcu, ki to 

Sahteva, znova pojasniti, kako se glasuje. Paziti 
potajo zlasti na to, da volivca nihče ne moti pri 
^polnjevanju glasovnice in da je popolnoma za- 
trovana tajnost glasovanja. 

Na volišču je prepovedana vsaka agitacija za 
posameznega kandidata. 

101. člen 
. Ko dobi volivec glasovnico, gre v prostor, ki 
Ie določen za izpolnjevanje glasovnic. 

Volivci lahko glasujejo samo za tiste kandi- 
lo, ki so vpisani na glasovnici. 

Glasovnica se izpolni tako, da volivec obkroži 
Zaporedno številko pred imenom tistega kandi- 
data, za katerega želi glasovati. Volivec lahko 
glasuje samo za enega kandidata. 

Ko   volivec  izpolni   glasovnico,   jo   prepogne 
P° polovici  tako,  da  so  imena  kandidatov na 
otranji strani prepognjene glasovnice, nato gre 
mizi volilnega odbora, pokaže, da ima v rold 

I*010 eno glasovnico, in nato glasovnico spusti v 
glasovalno skrinjico. 

102. člen 
"olivec, ki zaradi telesne hibe ali zato, ker je 

|jepismcn,  ne  bi  mogel  glasovati  tako,  kot  ie 
.ceno   v   Prejšnjem   členu,  ima  pravico,   da 

pripelje  s  seboj   pred  volilni  odbor  osebo,  ki 
amesto njega izpolni glasovnico oziroma spusti 

glasovnico v glasovalno skrinjico. O tem odloči 
olimi odbor in vpiše to v zapisnik 

103. člen 
Ko je volivec glasoval, mora oditi z volišča. 

Za volišče se štejeta poslopje in njegovo dvorišče. 

104. člen 
Volilni odbor ne more odreči glasovanja ni- 

komur, Id je vpisan v stalni volilni imenik, in 
tudi nikomur, ki je po zakonu upravičen glaso- 
vati na podlagi potrdila, da je vpisan v volimi 
imenik. Ce ima kakšen član volilnega odbora ali 
predstavnik kandidata glede kakšnega volivca 
pripombo, se to vpiše v zapisnik. 

Ce pride kakšen volivec glasovat, pa je pod 
njegovim imenom že kdo glasoval, naroči pred- 
sednik volilnega odbora, naj se vpiše v zapisnik 
priimek, očetovo ime, rojstno ime, poklic in 
prebivališče došlega, ne dovoli pa mu glasovati. 

105. člen 
Člani volilnega odbora in njihovi namestniki 

imajo pravico glasovati na volišču, kjer oprav- 
ljajo na dan volitev to dolžnost, četudi niso vpi- 
sani v izpisku iz volilnega imenika za to volišče. 

Volivci, ki po razpisu volitev spremenijo pre- 
bivališče, in volivci, ki iz upravičenih razlogov 
zaradi zaposlitve (železniško vozno osebje, usluž- 
benci na uradnem potovanju itd.), šolanja ali 
zaradi opravljanja dolžnosti v zvezi z volitvami 
(člani volilnih komisij, predstavniki kandidatov 
itd.) na dan volitev niso v kraju, kjer so vpisani 
v volilnem imeniku, lahko glasujejo v kraju, 
kjer so na ta dan, na podlagi potrdila pristoj- 
nega občinskega oziroma mestnega ljudskega od- 
bora, da so vpisani v volilnem imeniku na ozem- 
lju Ljudske republike Slovenije. Tudi kandidat, 
Id na dan volitev ni v kraju, kjer je vpisan v 
volilni imenik, lahko voli na podlagi potrdila na 
vsakem volišču na območji » ;nilne enote, v kateri 
kandidira. Tako potrdilo se lahko izda od raz- 
pisa volitev pa do treh dni pred volitvami. Ce 
se tako potrdilo izda, je treba to v volilnem 
imeniku pripomniti. 

Ce glasuje po določbah prvih dveh odstavkov 
kakšen volivec, ki ni vpisan v izpisku iz splošnega 
stalnega volilnega imenika, se mora to vpisati 
v zapisnik z navedbo volivčevega priimka, oče- 
tovega imena, rojstnega imena in prebivališča in 
z navedbo odločbe o imenovanju za člana volil- 
nega odbora ali njegovega namestnika oziroma 
z navedbo potrdila, da je vpisan v stalni volilni 
imenik. Potrdilo je treba priložiti zapisniku. 

106. člen 
Volivec, ki glasuje s potrdilom, da je vpiean 

v volilnem imeniku,' glasuje za tiste kandidate, 
Id se volijo na volišču, na katerem glasuje. 

107. člen 
Glasovanje traja nepretrgoma do 19. ure. Sa- 

mo zaradi nereda sme volilni odbor prekiniti gla- 
sovanje, dokler se ne napravi red. Zakaj je bilo 
glasovanje prekinjeno in za koliko časa, se vpiše 
v zapisnik. 
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Ob 1•. uri se volišče zapre in se ne sme nihče 
več pustiti na volišče. Volivci, ki eo že v poslopju 
oziroma na dvorišču, pa imajo pravico glasovati. 
Ce je bilo glasovanje zaradi nereda prekinjeno za 
več kot eno uro, se podaljša za toliko časa, koli- 
kor je bilo glasovanje prekinjeno nad eno uro. 

108. člen 
0 glasovanju ee piše zapisnik. Vanj ee vpišejo 

vsi dogoditi, ki eo pomembni za glasovanje. Vsak 
član volilnega odbora in predstavniki kandidatov 
lahko zahtevajo, da se vpišejo v zapisnik posa- 
mezne okoliščine. 

Zapisnik morajo podpisati vai člani volilnega 
odbora. Podpišejo ga tudi navzoči predstav- 
niki kandidatov; če ga ne podpišejo, velja za- 
pisnik tudi brez njihovega podpisa. 

Vsak član volilnega odbora in predstavniki 
kandidatov lahko zahtevajo, naj se vpišejo v 
zapisnik njihovo posebno mnenje in njihove pri- 
pombe k zapisniku. 

7. Ugotavljanje izida glasovanja na volišču 
1 109. člen 
Ko ee glasovanje konča, volilni odbor najprej 

prešteje neuporabljene glasovnice, jih da v po- 
seben omot in zapečati. 

Nato ugotovi volilni odbor po izpisku iz vo- 
lilnega imenika in po potrdilih, na podlagi katerih 
eo glasovali volivci, ki niso vpisani v volilnem 
imeniku, skupno število volivcev, Iti so glasovali 
na volišču. Potem odpre glasovalno skrinjico in 
prešteje oddane glasove tako: predsednik ali član 
volilnega odbora .jemlje glasovnice posamič iz 
glasovalne skrinjice in z vsake glasovnice glasno 
prebere ime kandidata, za katerega je volivec 
glasoval, in izloča neveljavne glasovnice. Drugi 
clan volilnega odbora zapisuje za vsakega kandi- 
data posebej, koliko je dobil glasov in koliko 
glasovnic je bilo neveljavnih'. Vsako prebrano gla- 
sovnico da predsednik tretjemu članu volilnega 
odbora. 

Predsednik pokaže vsako glasovnico predstav- 
niku kandidata, če to zahteva. 

Za neveljavne ee štejejo glasovnice, na katerih 
je obkrožena zaporedna številka pred imenom 
več kot enega kandidata, ter neizpolnjene in za- 
mazane ali tako izpolnjene glasovnice, da se iz 
njih ne da zanesljivo dognati, za katerega kandi- 
data je volivec glasoval. 

Ce se pokaže razlika med številom glasovalcev 
po izpisku iz volilnega imenika oziroma med 
seštevkom tega števila in števila volivcev, Id so 
glasovali s potrdilom, in številom glasov po gla- 
sovnicah,  velja izid glasovanja po glasovnicah. 

110. člen 
Ko volilni odbor dožene izid glasovanja, 

sestavi o tem poseben zapisnik. Vanj vpiše, koliko 
je po izpisku iz volilnega imenika volivcev za to 
volišče; IcoKko voKvoev je glasovalo po volilnem 
imeniku, koliko volivcev je glasovalo s potrdilom 

in koliko ekupno; koliko glasov je dobil vsak 
posamezni kandidat in ••••• glasovnic je bilo 
neveljavnih. V zapisnik se vpišejo tudi posebna 
mnenja članov volilnega odbora. 

Zapisnik podpišejo vsi člani volilnega odbora 
in navzoči predstavniki kandidatov. 

Vsak član volilnega odbora in predstavnik 
kandidata lahko da pripombe k zapisniku. 

Predstavnikom kandidatov se izda na njihovo 
zahtevo potrdilo o izidu glasovanja. 

Predsednik volilnega odbora javno razglasi izid 
glasovanja pred poslopjem, v katerem je bilo 
glasovanje. 

111. člen 
Ko je štetje glasov končano, da volilni odbor 

zapisnike, izpisek iz volilnega imenika, potrdila, 
na podlagi katerih so glasovali volivci, ki niso 
vpisani v volilnem imeniki! z:i to volišče, in vse 
uporabljene glasovnice v poseHen omot, ga za- 
pečati in naslovi na okrajno volilno komisijo. V 
ta omot se v posebnem omotu vložijo tudi ne- 
uporabljene glasovnice. 

Nato volilni odbor kar najhitreje in po naj- 
krajši poti pošlje omot z volilnimi spisi okrajni 
volilni komisiji, in sicer na način, ki ga določi 
Republiška volilna komisija. 

112. člen 
Ko je ugotovil izid glasovanja, najkasneje pa 

naslednji dan, mora volilni odbor vrniti drug 
volilni material. ljudskemu odboru, od katerega 
ga je dobil, ljudski odbor pa mu da potrdilo. 

8. Ugotavljanje izida volitev 

113. člen 
Izid volitev za poslance ugotovi okrajna vo- 

lilna komisija za vsako volilno enoto svojega ob- 
močja na podlagi prejetih volilnih spisov. 

114. člen 
Okrajna volilna komisija dožene najprej za 

vsako volilno enoto posebej, koliko volivcev je 
glasovalo v volilni enoti, koliko glasov je dobil 
vsak kandidat v vsej volilni enoti in koliko gla- 
sovnic je bilo neveljavnih. Na podlagi tega ugo- 
tovi komisija, kateri kandidat je po 29. členu 
tega zakona izvoljen v posamezni volilni enoti za 
poslanca. 

Ce okrajna volilna komisija ugotovi, da je 
dvoje ali več kandidatov z največjim številom 
glasov dobilo enako število glasov, razglasi, da v 
tej volilni enoti ni bil izvoljen noben kandidat, 
in to sporoči Republiški volilni komisiji. 

115. člen 
Ce volilna komisija ugotovi, đa so bile pr* 

volitvah na posameznih' voliščih ali v vsej volilni 
enoti takšne nepravilnosti, ki so ali ki bi lahko 
vplivale na izid volitev, razveljavi volitve na 
voliščih, na katerih eo bile ugotovljene. 
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116. člen 
Okrajna volilna komisija piše o svojem delu 

zapisnik; vanj vpiše zlasti: 
1. koliko je bilo kandidatov v volilni enoti 

ter priimek, očetovo ime, rojstno ime in prebiva- 
lišče vsakega kandidata; 

2. skupno in po voliščih: koliko je bilo odda- 
nih glasov, koliko je bilo oddanih glasov za vsa- 
kega kandidata in koliko glasovnic je bilo ne- 
veljavnih; 

3. priimek, očetovo ime in rojstno ime kandi- 
data, ki je bil izvoljen za poslanca. 

Vsak clan volilne komisije in predstavnik kan- 
didata lahko zahteva, naj se vpišejo v zapisnik 
njegovo posebno mnenje in pripombe. 

Zapisnik podpišejo vsi člani volilne komisije 
in navzoči predstavniki kandidatov. Zapisnik velja 
tudi, če ga predstavniki kandidatov ne podpišejo. 

117. člen 
Ko konča okrajna volilna komisija svoje delo, 

rflzglasi na razglasni desici okrajnega oziroma 
mestnega ljudskega odbora, koliko glasov je dobil 
v vsaki volilni enoti vsak kandidat za poslanca in 
koliko jih je dobil na vsakem volišču, ime kan- 
didata, ki je bil izvoljen za poslanca, in koliko 
glasovnic je bilo neveljavnih. Okrajna volilna 
komisija pošlje poročilo o tem vsem občinskim 
111 mestnim ljudskim odborom na območju posa- 
meznih voülmli enot, da ga razglasijo, kot je kje 
v navadi. 

Okrajna volilna komisija izda vsakemu izvo- 
3en«mu kandidatu potrdilo, da je izvoljen za 
PManca in v kateri volilni enoti je izvoljen. 

•. člen 
Predsednik okrajne volilne komisije dostavi 

^pisnik z vsemi prilogami (volilni spis) naj- 
mtreje in po najkrajši poti Republiški volilni 
Komisija in sicer tako, kot določi Republiška 
v°lima komisija. 

119. člen 
,   Republiška volilna komisija se sestane, brž ko 
001 volilne spise iz vseh okrajev. 
,. Republiška volilna komisija da Republiškemu 
••• na podlagi volilnih" spisov poročilo o izidu 

°htev za Republiški zbor v posameznih volilnih 
n°jah. Poročilu mora priložiti vse volilne spise. 

-Poročilo Republiške volilne komisije se raz- 
8«« v Uradnem listu LRS. 

Peto   poglavje 

VOLITVE POSLANCEV 
ZA ZBOR PROIZVAJALCEV 

1- Porazdelitev števila poslancev na 
proizvajalske skupine in volilne enote 

Sku 
120. člen 

Zbor ökupno število poslancev, Id se volijo v Zboj 
proizvajalcev, določi Izvršni svet Ljudske skup; 

scine LRS po pravilu, določenem v 23. členu 
tega zakona. 

Nato določi Izvršni svet, koliko poslancev voli 
vsaka proizvajalska skupina glede na razmerje, 
s katerim je udeležena pri skupnem družbenem 
produktu Ljudske republike Slovenije, kot je 
določen po tekočem republiškem družbenem 
planu. 

Nato določi Izvršni svet za vsako proizvajal- 
sko skupino, na kakšno število proizvajalskega 
prebivalstva se voli po en poslanec. To število se 
dobi tako, da se skupno število proizvajalskega 
prebivalstva vsake proizvajalske skupine deli s 
številom poslancev, lei jih voli ta skupina. 

Število poslancev, ki se volijo v skupini indu- 
strije, trgovine in obrti oziroma v skupini kme- 
tijstva, se porazdeli na posamezne okraje in mesta 
tako, da se skupno število proizvajalskega pre- 
bivalstva vsake teh skupin v okraju oziroma 
mestu deli s številom proizvajalskega prebival- 
stva, na katero se voli v ustrezni skupini en 
poslanec. 

121. člen 

Ce se tako, kot je določeno v drugem in 
četrtem odstavku prejšnjega člena, ne porazdeli 
na proizvajalske skupine oziroma na posamezne 
okraje in mesta celotno število poslancev, se 
preostalo število poslancev porazdeli tako, da se 
po en poslanec dodeli po vrsti tisti proizvajalski 
skupini oziroma okrajem in mestom, ki imajo 
največji ostanek. 

122. člen 

Volilne enote za volitve poslancev Zbora pro- 
izvajalcev se določijo tako, da obsegajo gospo- 
darske organizacije v ustrezni proizvajalski sku- 
pini na območju enega ali več okrajev in mest. 

Volilne enote se določijo tako, da se praviloma 
na enako število proizvajalskega prebivalstva v. 
posamezni proizvajalski skupini voli po en po- 
slanec. 

Ce znaša število proizvajalskega prebivalstva 
v posameznem okraju ali mestu v posamezni pro- 
izvajalski skupini več kot število proizvajalskega 
prebivalstva, na katero se voli en poslanec, voh: 
okraj ali mesto toliko poslancev, kolikorkrat je ta 
količnik obsežen v skupnem številu proizvajal- 
skega prebivalstva okraja ali mesta v ustrezni 
proizvajalski skupini; v takem okraju oziroma 
mestu se določi toliko volilnih enot, kot se voli 
poslancev. Izjemoma je lahko mesto ali okraj ozi- 
roma njegov del, ki voli več kot enega poslanca, 
ena sama volilna enota, če je razdelitev takega 
mesta ali okraja oziroma njegovega dela na več 
volilnih enot težko izvedljiva. 

Ce kakšen okraj ali mesto glede na število 
proizvajalskega prebivalstva ne more biti samo- 
stojna volilna enota, se združi s sosednim okra- 
jem ali mestom tako, da sestavljata skupaj eno 
volilno enoto, v kateri se voli en poslanec. Pri 
tem se deli posameznega okraja ali mesta ne mo- 
rej;> združevati z drugim okrajem ah' mestom ali 
njegovim delom. 
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Območje volilnih enot za volitve poslancev v 
vsaki proizvajalski skupini določi Izvršni svet 
Ljudske skupščine LRS v sporazumu s prizade- 
timi   okrajnimi  ali  mestnimi  ljudskimi  odbori. 

123. člen 

Za gospodarske organizacije, katerih delavci 
in uslužbenci imajo pravico voliti poslance za 
Zbor proizvajalcev, se štejejo tudi gospodarski 
zavodi, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, prevoz- 
ništvom ali trgovino ali opravljajo poštno, tele- 
grafsko in telefonsko službo. 

124. člen 

Poslovne enote gospodarskih organizacij (obra- 
ti, delavnice, podružnice itd.), ki se nahajajo izven 
območja volilne enote, v kateri je sedež gospo- 
darske organizacije, ki ji te poslovne enote pri- 
padajo, spadajo v tisto volilno enoto, na območju 
katere se te poslovne enote nahajajo. 

2. Predlaganje kandidatov 

a)  Po  zborih  volivcev 
v  gospodarskih  organieacijah 

125. člen 

Zbori volivcev, na katerih se predlagajo kan- 
didati za poslance Zbora proizvajalcev, se opra- 
vijo po gospodarskih organizacijah ustrezne pro- 
izvajalske skupine. 

Zbor volivcev v gospodarski organizaciji se- 
stavljajo vsi delavci in uslužbenci v tej organiza- 
ciji oziroma vsi člani kmetijske zadruge in člani 
njihovih gospodarstev, ki se ukvarjajo s kmetij- 
stvom, ter delavci in uslužbenci zadruge. V go- 
spodarskih. organizacijah, v katerih je zaposleniji 
oziroma včlanjenih več kot 300 proizvajalcev, st- 
lahko opravijo zbori volivcev po posameznih 
obratih, oddelkih in drugih poslovnih enotah. Ce 
je v gospodarski organizaciji zaposlenih oziroma 
včlanjenih manj kot 50 proizvajalcev, ee opravi 
zbor volivcev zanje skupaj s proizvajalci drugih 
gospodarskih organizacij oziroma obrtnimi pro- 
izvajalci v istem kraju, če takih ni, pa skupno s 
proizvajalci drugih gospodarskih organizacij ozi- 
roma obrtnimi proizvajalci v drugem kraju na 
območju volilne enote, kakor to določa okrajna 
volilna komisija. 

Najpozneje deset dni po objavi odloka o raz- 
delitvi ozemlja Ljudske republike Slovenije na 
volilne enote določi okrajna volilna komisija na 
predlog občinskega oziroma mestnega ljudskega 
odbora in razglasi, v katerih gospodarskih orga- 
nizacijah bodo zbori volivcev, v katerih gospo- 
darskih organizacijah bodo zbori volivcev po 
obratih ali drugih poslovnih enotah in v katerih 
od teh enot, za katere gospodarske organizacije 
bo skupni zbor volivcev za proizvajalce, ki eo 
zaposleni ali včlanjeni v njih, in v kateri od teh 
organizacij se bo opjftml zbor. 

126. člen 

Zbor volivcev v gospodarski organizaciji skliče 
predsednik delavskega sveta gospodarske organi- 
zacije, predsednik upravnega odbora kmetijske 
zadruge, v gospodarskih organizacijah, ki nimajo 
delavskega sveta, pa predsednik upravnega od- 
bora oziroma vodja gospodarskega zavoda aH po- 
slovne enote, za katero se ekliče poseben zbor 
volivcev. 

Ce je zbor volivcev skupen za več gospodar- 
skih organizacij, ga skliče predstavnik tiste go- 
spodarske organizacije, v kateri bo zbor. 

Sklic zbora volivcev v gospodarski organizaciji 
•se objavi najpozneje tri dni pred zborom v vs<h 
obratih in delavnicah gospodarske organizacije 
oziroma v poslovnih enotah zadruge z navedbo 
dnevnega reda. 

Ce upravičeni predstavnik gospodarske organi- 
zacije ne skliče zbora najpozneje za trideseti dan 
po razpisu volitev, skliče zbor v nadaljnjih petih 
dneh pristojna okrajna volilna komisija. 

127. člen 

Zbor volivcev za predlaganje kandidatov za 
poslanca Zbora proizvajalcev se lahko opravi, 6c 
je navzočih najmanj desetina vseh proizvajalcev, 
ki imajo pravico udeležiti se z"bora volivcev v 
gospodarski organizaciji, za katero je sklican 
zbor, najmanj pa 50 proizvajalcev. Ce je manj 
kot 100 proizvajalcev, ki imajo pravico udeležiti 
se zbora volivcev, ki se skliče skupno za eno ali 
več gospodarskih organizacij, se lahko opravi 
zbor samo, če je navzočih najmanj tretjina vseh 
proizvajalcev, Id imajo pravico udeležiti se zbora. 

Ce se zbor volivcev ne more opraviti zato, ker 
ai navzočih toliko volivcev, kot je potrebno, 
okliče nov zbor volivcev organ, ki je upravičen 
/a sklicanje zbora. 

Pravico odločati na zboru volivcev v gospodar- 
ski organizaciji imajo samo delavci in uslužbenci, 
ki so zaposleni v gospodarski organizaciji, ozi- 
roma člani kmetijske zadruge, za katero je skli- 
can zbor, člani njihovih gospodarstev, ki se 
ukvarjajo s kmetijstvom ter delavci in uslužbenci 
zadruge. To pravico pa imajo samo tisti proizva- 
jalci, Id imajo po zakonu o volilnih imenikih 
volilno pravico. 

128. člen 

Zbor volivcev začne predstavnik gospodarske 
organizacije, ki ga je sklical, in ga vodi do izvo- 
litve predsedstva zbora. Ce je sklicala zbor vo- 
livcev okrajna volilna komisija po četrtem od- 
stavku 126. člena tega zakona, ga začne in vodi 
do izvolitve predsedstva proizvajalec, ki ga do- 
loči okrajna volilna komisija. 

Vodja gospodarske organizacije, v kateri se 
opravi zbor volivcev, oziroma predsednik uprav- 
nega odbora kmetijske zadruge mora poskrbeti za 
zapisnikarja; zbor pa lahko izbere za zapisnikarja 
tudi koga drugega. 
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129. Ska 
Na podlagi sklepa zbora volivcev v gospodar- 

ski organizaciji se sestavi predlog kandidature, 
ki obsega: 

1. navedbo, da se vlaga predlog kandidature 
za volitve poslancev v Zbor proizvajalcev ter 
navedbo proizvajalske skupine, volilne enote in 
dneva voßtev; 

2. navedbo, da je predlog postavljen na zboru 
volivcev v gospodarski organizaciji in podatke o 
tem, v katerem kraju, v kateri gospodarski orga- 
nizaciji in za katere gospodarske organizacije 
je bil zbor opravljen in kdaj; 

3. priimek, očetovo in rojstno ime in stano- 
vanje vsakega na zboru volivcev določenega kan- 
didata z navedbo gospodarske organizacije, v 
kateri je zaposlen ali včlanjen. 

Predlogu je treba priložiti zapisnik. 

130. člen 
Za kandidata zbora volivcev v gospodarskih 

0rganizacijah velja tisti kandidat, ki je bil pred- 
'agan na zboru volivcev v gospodarskih organiza- 
cijah, ki obsegajo najmanj tretjino vseh proizva- 
jalcev v ustrezni proizvajalski skupini na območju 
volilne enote. 

b)  Po  skupini  proizvajalcev 

131. člen 
Predlog kandidature za volitev poslanca, Id 

Sa vloži skupina proizvajalcev, mora biti podpisan 
°" najmanj 100 proizvajalcev, Id imajo volilno 
l)ravico v proizvajalski skupini, v kateri se voli 
P°slanec, in so zaposleni oziroma včlanjeni v 
gospodarski organizaciji na območju volilne enote. 

132. člen 
Predlog kandidature skupine proizvajalcev 

•<*• obsegati: 
!• navedbo,  da se vlaga predlog  za volitve 

Poslancev za Zbor proizvajalcev in navedbo pro- 
zvajalskc skupine, volilne enote in dneva volitev; 

-• priimek, očetovo in rojstno ime in stano- 
anJe vsakega kandidata z navedbo gospodarske 
r£anizacije,  v  kateri je zaposlen ali včlanjen; 
v 

à- podpise predlagateljev z navedbo priimka, 
cetpvega in rojstnega imena, poklica in stano- 
ania ter gospodarske organizacije, v kateri je 
ak od njih zaposlen oziroma včlanjen; 
. 4. overitev podpisov predlagateljev od organa, 

pristojnega za overitve, ali od občinskega ljud- 
skeSa odbora. 

133. člen 
Predlogu kandidature je treba priložiti: 

Htvi •^8•••• «javo vsakega kandidata o privo- 
t>ri V- kmdwkturo; izjava mora biti overjena od 
ynsiojnega organa za overitve; 
m " Potrdilo pristojnega občinskega oziroma 
ja .tnega ljudskega odbora za vsakega kandidata, 
'ahlc6 \Ç^san v volilnem imeniku; to potrdilo se 

o da na samem predlogu kandidature; 

3. potrdilo gospodarske organizacije ali ob- 
činskega oziroma mestnega ljudskega odbora, da 
je kandidat zaposlen oziroma včlanjen kot pro- 
izvajalec v gospodarski organizaciji ustrezne pro- 
izvajalske skupine; če je kandidat sindikalni ozi- 
roma zadružni funkcionar, je treba predložiti 
potrdilo ustrezne sindikalne oziroma zadružne or- 
ganizacije, da so ga proizvajalci izvolili za 
funkcionarja; 

4. potrdilo občinskega oziroma mestnega ljud- 
skega odbora, da imajo podpisniki predloga vo- 
lilno pravico, ter potrdilo gospodarske organiza- 
cije ali občinskega oziroma mestnega ljudskega 
odbora, da so podpisniki zaposleni oziroma včla- 
njeni kot proizvajalci v gospodarski organizaciji 
ustrezne proizvajalske skupine. 

3. Potrjevanje kandidatur 

134. člen 
Predlogi kandidatur zborov volivcev in pred- 

logi kandFdatur skupin proizvajalcev se predlože 
pristojni okrajni volilni komisiji najpozneje 21 
dni pred dnevom volitev. 

Podpisniki predloga zbora volivcev oziroma 
prvi trije podpisniki predloga skupine proizvajal- 
cev se štejejo za vlagatelje predloga kandidature. 

135. člen 
Ko okrajna volilna komisija na podlagi spre- 

jetih predlogov kandidatur zborov volivcev v go- 
spodarskih organizacijah ugotovi, da v predlogih' 
ni pomanjkljivosti oziroma da so bile ugotovljene 
pomanjkljivosti v določenem roku odpravljene, 
preskusi, ali je glede predlaganih kandidatov iz- 
polnjen pogoj iz 130. člena tega zakona. 

136. člen 
Ko okrajna volilna komisija ugotovi, da kan- 

didat izpolnjuje pogoj iz 130. člena tega zakona, 
zahteva od kandidata, da v 48 urah predloži 
pismeno izjavo o svoji privolitvi v kandidaturo, 
overjeno od organa, pristojnega za overitve, in 
potrdilo gospodarske organizacije oziroma občin- 
skega ali mestnega ljudskega odbora, da je vpisan 
v volilnem imeniku za volitve odbornikov v zbor 
proizvajalcev v ustrezni proizvajalski skupini, ozi- 
roma potrdilo sindikalne oziroma zadružne orga- 
nizacije, da je bil izvoljen za sindikalnega ozi- 
roma zadružnega funkcionarja od proizvajalcev, 
če taka izjava in potrdilo nista bila že prej pred- 
'ožena komisiji. 

Nato okrajna volilna komisija potrdi kandi- 
'aiure tistih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje 

••z 130. člena tega zakona. 

137. člen 
Ce naj'de okrajna volilna komisija', da glede 

posameznih ali vseh kandidatov ni izpolnjen pogoj 
iz 130. člena tega zakona, ugotovi z odločbo, da 
niso izpolnjeni zakoniti pogoji za potrditev 
ustrezne kandidature i* navede ugotovljene po- 
•nanjkljivosti; odločbo o tem pošlje vlagateljem 
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vseh   prizadetih   predlogov   kandidatur   zborov 
volivcev. 

Ce okrajna volilna komisija ugotovi, da kak- 
šen kandidat, ki izpolnjuje pogoj iz 130. člena 
tega zakona, po zakonu ne more biti voljen za 
poslanca ali če kandidat ne ustreže njeni zahtevi 
iz prvega odstavka 136. člena tega zakona, za- 
vrne z odločbo predloge kandidatur zborov vo- 
livcev in pošlje odločbo vlagateljem vseh priza- 
detih predlogov kandidatur zborov volivcev. 

4. Volilna telesa za volitve poslancev v Zbor 
proizvajalcev in glasovanje 

138. člen 

Poslance za Zbor proizvajalcev v posamezni 
proizvajalski skupini voli volimo telo, ki ga 
eestavljajo člani zborov proizvajalcev okrajnih in 
mestnih ljudskih odborov, ki so bili izvoljeni v 
ustrezni proizvajalski skupini na območju volilne 
enote. 

139. člen 

Pristojna okrajna volilna komisija mora naj- 
pozneje 15 dni pred dnevom volitev sestaviti za 
ustrezno proizvajalsko skupino seznam članov vo- 
lilnega telesa. 

V seznamu je treba za vsakega člana zbora 
proizvajalcev okrajnega ali mestnega ljudskega 
odbora navesti njegov priimek, očetovo in roj- 
stno ime, proizvajalsko skupino, ki ji pripada, in 
stanovanje, kakor tudi število proizvajalcev, ki 
sorazmerno odpade na vsakogar od njih v okraju 
ali mestu, v katerem eo bih izvoljeni za člane 
zbora proizvajalcev. 

Okrajna volilna komisija izroči neposredno ali 
po okrajnem oziroma mestnem ljudskem odboru 
ta seznam obenem s potrjenimi kandidaturami, z 
ustreznim številom glasovnic in z drugim volilnim 
materialom najpozneje dan pred volitvami volil- 
nemu odboru, ki vodi glasovanje v volilnem 
telesu. 

140. člen 

Sestanek volilnega telesa se opravi na sedežu 
pristojne okrajne volilne komisije, če ta ne določi 
drugega kraja. 

Sestanek volilnega telesa skliče pristojna 
okrajna volilna komisija za dan, ki ga določi 
Bepubliska volilna komisija v skladu z odlokom 
o razpisu volitev. 

141. člen I 
Delo volilnega telesa vodi volilni odbor. 
Volilno telo lahko opravi volitve, če je navzoča 

večina vseh njegovih' članov. 
Na sestanku volilnega telesa sporoči volilni 

odbor imena vseh kandidatov, katerih kandida- 
ture so bile potrjene. 

Člani Volilnega telesa glasujejo na podlagi 
seznama članov tega telesa. 

142. člen 
Člani volilnega telesa glasujejo za kandidate s 

potrjenih kandidatur v ustrezni proizvajalski sku- 

pini za volilno enoto, za katero se opravijo vo- 
litve. 

Na vsaki glasovnici je treba navesti imena 
kandidatov z vseh potrjenih kandidatur. Najprej 
se navedejo imena kandidatov e potrjenih kan- 
didatur, ki so jih predlagali zbori volivcev v 
gospodarskih organizacija..', nato pa imena kan- 
didatov s potrjenih kandidatur, ki so jih predla- 
gale skupine proizvajalcev. Imena kandidatov s 
potrjenih kandidatur, predlaganih po zborih vo- 
livcev, se navedejo po vrstnem redu ustreznih 
kandidatur zborov volivcev, imena kandidatov s 
potrjenih kandidatur, predlaganih po skupinah 
proizvajalcev, pa po vrstnem redu teh kandidatur. 

Ce voli volilno telo dvoje ali več poslancev, 
glasuje vsak član volilnega telesa za toliko kan- 
didatov, kolikor jih voli to volilno telo, in sicer 
za vsako volilno enoto poeebej. V tem primeru se 
na glasovnici za vsako volilno enoto posebej nave- 
dejo imena kandidatov z vseh potrjenih kandi- * 
datur v ustrezni volilni enoti. Vsak član volilnega 
telesa glasuje samo za enega kandidata s potr- 
jenih kandidatur v vsaki volilni enoti. 

Pred imenom vsakega kandidata za vsako vo- 
lilno enoto se zapiše zaporedna številka. 

Na glasovnici vpiše volilni odbor za vsakega 
člana volilnega telesa s številko in z besedo šte- 
vilo proizvajalcev proizvajalske skupine, v kateri 
je bil izvoljen za člana zbora proizvajalcev okraj- 
nega oziroma mestnega ljudskega odbora, ki so- 
razmerno odpade nanj v okraju oziroma mestu. 

143. člen 

Predsednik volilnega odbora izroči vsakemu 
članu volilnega telesa po eno glasovnico z 
omotom. 

Ko izpolni član volilnega telesa glasovnico, jo 
da v omot, omot zalepi in spusti v glasovalno 
skrinjico. 

144. člen 

O delu voUlnega telesa se piše zapisnik, v 
katerem se navede: dan in ura pričetka ter kraj 
sestanka voUlnega telesa; volilna enota, za katero 
se vrše volitve; imena članov volilnega odbora; 
število navzočih članov voUlnega telesa; koliko 
članov volilnega telesa je glasovalo skupno in 
koliko iz vsakega okraja oziroma mesta z ob- 
močja voUlne enote; potrjene kandidature; more- 
bitni ugovori članov volilnega telesa glede pravil- 
nosti voUtev oziroma posebna mnenja članov 
voUlnega telesa; druge, za voUtve pomembne . 
okoUščine ter ura zaključka sestanka. 

[ 145. člen 

Volilni odbor da nato vse omote z glasovni- 
cami, seznam članov volilnega telesa in vse druge 

priloge (volilni spis) v poseben omot. Omot naslo- 
vi na pristojno okrajno volilno komisijo in ga 

najhitreje dostavi tej komisiji. 
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5. Ugotavljanje izida volitev 

146. člen 

Izid volitev ugotovi okrajna volilna komisija 
na podlagi prejetih volilnih spisov. 

147. člen 
Za poslanca Zbora proizvajalcev je izvoljen 

kandidat, ki je dobil največje število glasov, ra- 
čunajoč glasove po drugem odstavku 24. člena 
tega zakona. 

Ce eno volilno telo voli dvoje ali več poslan- 
cev, so za poslance izvoljeni tisti kandidati, ki so 
izmed kandidatov iste volilne enote dobili naj- 
večje število glasov; pri tem se računajo glasovi 
po določbi drugega odstavka 24. člena tega 
zakona. 

Ce okrajna volilna komisija ugotovi, da je 
dvoje ali več kandidatov z največjim številom 
glasov dobilo enako število glasov, skliče nov 
sestanek volilnega telesa, na katerem se opravijo, 
ponovne volitve med temi kandidati. 

Po opravljenem delu objavi okrajna volilna 
komisija na razglasnih deskah okrajnih in mestnih 
ljudskih odborov na območju volilne enote, ko- 
"ko glasov je dobil vsak kandidat v volilnem te- 
lesu, ime kandidata, izvoljenega za poslanca, in 
koliko je bilo neveljavnih glasovnic. 

Okrajna volilna komisija izda vsakemu iz- 
voljenemu kandidatu potrdilo, da je izvoljen za 
Poslanca. 

6. Uporaba določb četrtega poglavja 

148. člen '"^ 
„ Ce v določbah tega poglavja ni drugače dolo- 
čno, se za volitve poslancev za zbor proizvajal- 
^v primerno uporabljajo določbe četrtega po- 
glavja tega zakona. 

Sesto  poglavje 

PRENEHANJE MANDATA 

149. člen 
Poslancu preneha mandat: 
!• če izgubi volilno pravico; 
2. če je odpoklican; 

. 3.  ce ee odpove mandatu in pristojni dom 
nJegovo odpoved sprejme; 

4- če sprejme službo v državni upravi ali če 
BPrejme izvolitev za sodnika. 

ioslancu, Id je bil izvoljen v Zbor proizvajal- 
^v» preneha mandat tudi, če trajno preneha biti 
proizvajalec  ali če preneha biti  proizvajalec v 
Proizvajalski skupini, v kateri je izvoljen. Po- 

afCUv' M je bil izvoljen kot sindikalni oziroma 
^družni funkcionar, preneha mandat, če preneha 
"i sindikalni oziroma zadružni funkcionar in ne 

postane zopet proizvajalec v proizvajalski skupini, 
kateri je bil izvoljen za poslanca. 

150. člen 
Poslancu Zbora proizvajalcev se ne more od- 

povedati delovno razmerje, razen če preneha 
podjetje, samostojni obrat ali delavnost, v kateri 
je delal, oziroma če se težko pregreši zoper svoje 
dolžnosti v gospodarski organizaciji. Ce poslanec 
Zbora proizvajalcev vloži ugovor proti odločbi o 
prenehanju delovnega razmerja, njegovo delovno 
razmerje preneha samo, če se s tem strinja Zbor 
proizvajalcev. 

Poslanec Zbora proizvajalcev ne more biti brez 
svoje privolitve premeščen na delovno mesto 
izven območja volilne enote, v kateri je bil 
izvoljen. 

Sedmo   poglavje 

PONOVNE 
IN NADOMESTNE VOLITVE 

1. Ponovne volitve 

151. člen 
r    Ponovne volitve se opravijo: 

1. če pristojna volilna komisija razveljavi vo- 
litve zaradi nepravilnosti pri volitvah; 

2. če je v eni volilni enoti dvoje ali več kan- 
didatov z največjim številom glasov dobilo enako 
število glasov; 

3. če ob verifikaciji mandatov dom Ljudske 
skupščine razveljavi izvolitev poslanca zaradi ne- 
pravilnosti pri volitvah. 

152. člen 
Ce se volitve razveljavijo zaradi nepravilnosti 

pri volitvah, se opravijo ponovne volitve samo na 
tistih voliščih, na katerih so se zgodile nepra- 
vilnosti. 

153. člen 
Pri ponovnih volitvah se glasuje na podlagi 

že prej potrjenih kandidatur in na podlagi more- 
bitnih novih potrjenih kandidatur. 

Predlogi kandidatur za nove kandidate se vlo- 
žijo najpozneje de9ct dni pred dnevom volitev. 

V primeru iz 2. točke 151. člena tega zakona 
se opravijo ponovne volitve samo med kandidati, 
Id so dobili največje enako število glasov. 

Kandidat za poslanca s potrjene Kandidature 
ob ponovnih voUtvah lahko umakne privolitev 
za kandidaturo. 

154. člen 
Ponovne volitve razpiše pristojna okrajna vo- 

lilna komisija. 
Ce se opravijo ponovne volitve na podlagi 

sklepa doma Ljudske skupščine, razpise volitve 
Republiška volilna komisija. 

155. člen 
Ponovne volitve za poslanca Republiškega 

zbora so drugo naslednjo nedeljo, za poslanca 
Zbora proizvajalcev pa v roku od sedem do štiri- 
najst dni potem, ko so bile volitve opravljene. 
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Ce je ponovne volitve odredil dom Ljudske 
skupščine, se opravijo na dan, ki ga določi Re- 
publiška volilna komisija. 

156. člen 
Dan ponovnih' volitev razglasi pristojna volilna 

komisija najpozneje pet dni pred dnevom volitev. 
Obenem razglasi kandidature, Id so bile že prej 
potrjene; če so bile vložene in potrjene nove kan- 
didature, razglasi tudi t«. 

2. Nadomestne volitve 
157. člen 

Nadomestne volitve se opravijo, če poslanec 
umre ali če mu preneha mandat iz razlogov, 
določenih s tem zakonom. 

158. člen 
Nadomestne volitve odredi dom Ljudske skup- 

ščine, v katerem se je poslansko mesto izpraznilo. 
Volitve razpiše Republiška volilna komisija. 
Volitve se morajo opraviti najpozneje v dveh 

mesecih od dneva, ko je bilo poslansko mesto 
izpraznjeno. 

Razpis nadomestnih volitev se objavi v Urad- 
nem listu LRS najpozneje šest tednov pred dne- 
vom, določenim za volitve. 

3. Uporaba določb četrtega in petega poglavja 

159. člen 
Ce v tem poglavju ni drugače določeno, se za 

ponovne in nadomestne volitve primerno upo- 
rabljajo določbe četrtega in petega poglavja tega 
zakona. 

Osmo poglavje 

ODPOKLIC POSLANCEV 

1. Vlaganje predloga za odpoklic 

a)  Po  zborib   volivcev 
160. člen 

Postopek za odpoklic poslanca Republiškega 
zbora se uvede na predlog zbora volivcev samo, 
če so predlog za uvedbo postopka za odpoklic 
sprejeli zbori volivcev, na katerih je bila navzoča 
najmanj tretjina vseh volivcev volilne enote, \ 
kateri je bil izvoljen poslanec, katerega odpoklic 
ee predlaga. 

Postopek za odpoklic poslanca Zbora proizva- 
jalcev se uvede na predlog zborov volivcev v 
gospodarskih organizacijah, če so predlog za 
uvedbo postopka za odpoklic sprejeh' zbori vo- 
livcev, na katerih je bila navzoča najmanj tretjina 
vseh proizvajalcev ustrezne proizvajalske skupine, 
zaposlenih oziroma včlanjenih v gospodarskih or- 
ganizacijah na območju te volilne enote. 

161. člen 
^ Okrajni ali mestni zbor sklepa na seji o tem, 

ali naj se skliče zbor volivcev, da se sproži po- 
stopek za odpoklic poslanca Republiškega zbora; 

sklep velja, če je bila za sklicanje zbora volivcev 
oddana večina glasov. 

Ce volilna enota obsega dvoje ali več okrajev 
ali mest, se skličejo zbori volivcev zato, da se 
sproži postopek za odpoklic poslanca na podlagi 
sklepov vseh okrajnih in mestnih zborov z ob- 
močja volilne enote. 

Na podlagi sklepov okrajnih in mestnih zbo- 
rov o sklicanju zborov volivcev, mora pristojna 
okrajna volilna komisija najpozneje v 30 dneh 
potem, ko je bil sprejet zadnji sklep glede skli- 
canja zborov volivcev, sklicati zbore volivcev. 

Na podlagi pismenega predloga tretjine članov 
volilnega telesa, ki je izvolilo poslanca, mora 
pristojna okrajna volilna komisija najpozneje v 
30 dneh po prejemu predloga sklicati zbore vo- 
livcev v gospodarskih organizacijah na območju 
volilne enote zaradi odločanja o tem, ali naj se 
sproži postopek za odpoklic poslanca Zbora pro- 
izvajalcev. 

162. člen 
Sklicanje posameznega zbora volivcev za vlo- 

žitev predloga za odpoklic poslanca Republiškega 
zbora lahko predlaga najmanj 50 volivcev z ob- 
močja, za katero naj se sklice zbor. Predlog za 
sklicanje zbora se pošlje predsedniku občinskega 
oziroma mestnega ljudskega odbora. 

Sklicanje zbora volivcev v gospodarski orga- 
nizaciji za vložitev predloga za odpoklic poslanca 
Zbora proizvajalcev lahko predlaga najmanj 50 
volivcev, zaposlenih oziroma včlanjenih v gospo- 
darski organizaciji ustrezne proizvajalske skupine, 
za katero naj se skliče zbor. Predlog za sklicanje 
zbora volivcev v gospodarski organizaciji se pošlje 
predsedniku delavskega sveta gospodarske organi- 
zacije oziroma predsedniku upravnega odbora 
imetijske zadruge, če gospodarska organizacija 
ima delavskega sveta, pa predsedniku upravnega 
dbora oziroma voditelju gospodarskega zavoda 

ali poslovne enote, za katero naj se skliče zbor. 
Predlog za sklicanje zbora volivcev mora biti 

pismen. 
163. člen 

Na predlog volivcev skliče zbor volivcev pred- 
sednik ljudskega odbora oziroma predstavnik go- 
spodarske organizacije, ki mu je poslan predlog 
za sklicanje zbora. 

Ce predsednik ljudskega odbora oziroma pred- 
stavnik gospodarske organizacije ne skliče zbora 
volivcev najpozneje v 15 dneh potem ko je 
predlog dobil, ga lahko skličejo volivci sami, ki 
so predlagali sklicanje zbora. To morajo pismeno 
sporočiti pristojni okrajni volimi komisiji. 

164. člen 
Zbor volivcev, Id ga je sklicala okrajna volilna 

komisija po 161. členu tega zakona, začne in ga 
vodi do izvolitve predsedstva zbora odbornik ob- 
činskega oziroma mestnega ljudskega odbora, ki 
ga določi okrajna voHlna komisija. 

Predsednik občinskega oziroma mestnega ljud- 
skega   odbora,  ki  je  sklical  zbor   volivcev,  ali 
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odbornik, ki ga on določi, oziroma upravičeni 
predstavnik gospodarske organizacije, ki je skli- 
cal zbor volivcev, začne zbor in vodi njegovo delo 
do izvolitve predsedstva. 

Cc je sklicala zbor Lunina voUvcev, začne 
zbor in ga vodi do izvoUtve predsedstva volivec, 
ki ga določijo volivci, ki eo sklicali zbor. 

165. člen 

Po izvoUtvi predsedstva pojasni predsedujoči 
namen zbora in pozove predstavnika okrajnega ali 
mestnega zbora, predstavnika skupine članov vo- 
lilnega telesa oziroma enega izmed predlagateljev, 
ki so predlagali sklicanje zbora, da stavi predlog, 
naj se sproži postopek za odpoklic poslanca in ga 
utemelji. 

Na zboru se nato predlog obravnava. Ko je 
obravnava zaključena, se glasuje o tem, ali naj 
se predlaga uvedba postopka za odpoklic ah' ne 

Glasuje se z dviganjem rok. 
Predlog za uvedbo postopka za odpoklic je 

sprejet, .ce je zanj glasovala večina navzočih 
voUvcev oziroma proizvajalcev. 

166. člen 

Ce se na zboru volivcev ne sprejme predlog za 
Uvedbo postopka za odpoklic, ne morejo isti vo- 
livci predlagati sklicanje novega zbora, na ka- 
terem bi se odločalo o predlogu, naj se uvede 
postopek za odpoklic poslanca, preden poteče 
eno leto od dneva, ko je bil zbor, na katerem je 
bilo sklenjeno, da se predlog za uvedbo postopka 
za odpoklic ne sprejme. 

167. člen 

O delu zbora volivcev se pile zapisnik, ki ga 
podpišejo predsedujoči, zapisnikar in overitelji 
Vpisnika. 

Zapisnik mora obsegati zlasti: kraj zbora ter 
dan in uro pričetka zbora; navedbo območja ozi- 
roma gospodarskih organizacij, za katere je bil 
sklican zbor volivcev; na podlagi čigavega sklepa 
oziroma na čigav predlog je zbor sklican; kdo je 
sklical in pričel zbor; priimek, očetovo in rojstno 
"ne članov predsedstva zbora, zapisnikarja in 
overiteljev zapisnika; skupno število volivcev, 
Risanili v volilnem imeniku za območje, za ka- 
tero je bil sklican zbor voUvcev, oziroma skupno 
število proizvajalcev, ki imajo pravico sodelovati 
°* zboru; število navzočih volivcev; priimek, oče- 
tovo in rojstno ime poslanca, katerega odpoklic 
^ predlaga, z navedbo doma, ki mu pripada; 
izid glasovanja o predlogu za uvedbo postopka 
5* odpoklic in razloge za uvedbo tega postopka, 
fo§ je bil predlog sprejet; kako je bil ugotovljen 
izid glasovanja; druge okoliščine, pomembne za 
delo zbora in uro zaključka zbora. 

168. člen 

Ce je zbor volivcev sprejel predlog za uvedbo 
postopka za odpoklic poslanca, se sestavi predlog 
«* odpoklic 

Predlog sestavi predsedstvo zbora, zbor pa 
lahko določi za to tri druge, na zboru navzoče 
voUvce. Predlog podpišejo člani predsedstva ozi- 
roma trije drugi volivci, ki jih je zbor za to 
določil; njihovi podpisi morajo biti overjeni od 
organa, pristojnega za u oritve, ali od ljudskega 
odbora občine, na katere območju se je vršil zbor. 

b)  Po  skupini   volivcev  ozirom? 
po   skupini   proizvajalcev 

169. člen 

Ce predlaga uvedbo postopka za odpoklic po- 
slanca Republiškega zbora skupina voSvcev, mora 
predlog podpisati najmanj tretjina skupnega 
števila volivcev, ki so vpisani v volilnem imeniku 
ua območju volilne enote, v kateri je bil izvoljen 
poslance, ki naj se odpokliče. 

Podpisi predlagateljev morajo biti overjeni od 
organa, pristojnega za overitve, ali občinskega 
oziroma mestnega ljudskega odbora. 

Predlog za uvedbo postopka za odpoklic mora 
obsegati poleg drugega, kar je predpisano v 171. 
členu tega zakona, tudi potrdilo občinskega ozi- 
roma mestnega ljudskega odbora, da so predla- 
gatelji vpisani v volilnem imeniku. 

Predlogu za uvedbo postopka za odpoklic mora 
biti priloženo potrdilo okrajne volilne komisije o 
skupnem številu volivcev v voUlni enoti. 

170. člen 

Predlog za uvedbo postopka za odpoklic po- 
slanca Zbora proizvajalcev, ki ga vlaga skupina 
proizvajalcev, mora podpisati najmanj tretjina 
skupnega števila proizvajalcev ustrezne proizva- 
jalske skupine, ki imajo volilno pravico na ob- 
močju voUlnc enote, v kateri je bil izvoljen po- 
slanec, ki naj se odpokUče. 

Predlog za uvedbo postopka za odpoklic, ki ga 
vlaga skupina proizvajalcev, mora obsegati poleg 
drugega, kar je predpisano v 171. členu tega 
zakona, tudi potrdilo občinskega oziroma mest- 
nega ljudskega odbora za vsakega podpisnika, 
da je vpisan v voUlni imenik za volitve odbor- 
nikov v zbor proizvajalcev v ustrezni proizvajalski 
skupini. Podpisi morajo biti overjeni od organa, 
ki je pristojen za overitve, ali od občinskega 
ljudskega odbora. 

Predlogu za uvedbo postopka za odpokUc se 
mora priložiti potrdilo pristojne okrajne volilne 
komisije o skupnem številu proizvajalcev ustrezne 
proizvajalske skupine, zaposlenih oziroma včla- 
njenih v gospodarskih organizacijah na območju 
volilne enote. 

2. Vsebina predloga za odpoklic in organ, 
kateremu se predlog dostavi 

171. «fen 

Predlog za odpokUc mora obsegati: 
1. priimek, očetovo ime, rojstno ime in pre- 

bivališče  poslanca,   glede  katerega  ee  predlaga 
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odpoklic, ter navedbo doma Ljudske skupščinej 
katerega élan je; 

2. navedbo volilne enote, v kateri je bil po- 
slanec izvoljen; 

3. razloge, zaradi katerih se predlaga odpoklic. 
Poleg podpisa vsakega podpisnika predloga za 

odpoklic je treba navesti priimek, očetovo ime, 
rojstno ime, poklic in prebivališče podpisnika; če 
predlog za odpoklic vlaga skupina proizvajalcev, 
je treba za vsakega podpisnika navesti tudi go- 
spodarsko organizacijo, v kateri je zaposlen ali 
včlanjen. 

172. člen "P 
Predlog za odpoklic mora biti pismen. 
Predlog   za   odpoklic   poslanca   Republiškega 

zbora in za odpoklic poslanca Zbora proizvajalcev 
se dostavi Republiški volilni komisiji po pristojni 
okrajni volilni komisiji. 

173. člen 
Okrajna volilna komisija nemudoma posije 

Republiški volilni komisiji vse vložene predloge za 
odpoklic poslanca. 

3. Preizkus predloga in razpis 
glasovanja o odpoklicu 

174. člen 
Republiška volilna komisija preizkusi, ali je 

vloženi predlog za odpoklic sestavljen v skladu z 
določbami tega zakona, ne preizkuša pa, ali so 
razlogi v predlogu za odpoklic utemeljeni. 

Ce so v predlogu samo formalne pomanjklji- 
vosti. Republiška volilna komisija vrne predlog 
vlagateljem ter jim določi rok, v katerem morajo 
pomanjkljivosti odpraviti. 

Republiška volilna komisija zavrne predlog, če 
niso izpolnjeni pogoji 168. do 171. člena tega 
zakona ali če vlagatelji v določenem roku ne 
odpravijo formalnih pomanjkljivosti; o tem ob- 
vesti  z odločbo vlagatelje predloga. 

Za vlagatelje predloga se štejejo podpisniki 
predloga. Ce je predlog vložila skupina volivcev 
ali skupina proizvajalcev, se štejejo za vlagatelje 
predloga prvi trije podpisniki. 

175. člen 
Ko Republiška volilna komisija ugotovi, Ha 

predlog za odpoklic poslanca ustreza določbam 
tega zakona, potrdi predlog in razpiše glasovanje 
o odpoklicu v volilni enoti. Republiška volilna 
komisija razpiše glasovanje o odpoklicu najpoz- 
neje za trideseti dan po potrditvi predloga za 
odpoklic. 

Odločba o razpisu glasovanja obsega: priimek, 
očetovo ime in rojstno ime poslanca, navedbo 
volilne enote, v kateri bo glasovanje o odpoklicu, 
in dan, določen za glasovanje. 

Glasovanje o odpoklicu poslanca Republiškega 
zbora je samo v nedeljo. 

176. člen 
Republiška volilna komisija obvesti o razpisu 

glasovanja dom Ljudske skupščine, kateremu pri- 

pada poslanec, za katerega se predlaga odpoklic, 
poslanca in pristojno okrajno voKmo komisijo. 

Odločba Republiške volilne komisije o razpisu 
glasovanja o odpoklicu se razglasi v Uradnem 
ustu LRS najpozneje 15 dni pred dnevom, ki je 
določen za glasovanje. 

4. Glasovanje o odpoklicu in ugotavljanje 
izida glasovanja 

a) Za poslanca Republiškega zbora 
••-• 177. člen 

O odpoklicu poslanca Republiškega zbora se 
isuje na voliščih v območju volilne enote, v 

iteri je bil poslanec izvoljen. 
Okrajna volilna komisija mora najpozneje 7 

dni pred dnevom, Id je določen za glasovanje o 
odpoklicu, določiti volišča in za vsako volišče 
postaviti volilni odbor, Id bo vodil glasovanje o 
odpoklicu. 

178. člen 
Okrajna volilna komisija mora razglasiti, da 

je določeno glasovanje o odpoklicu. 
Razglas mora obsegati: priimek, očetovo ime 

in rojstno ime ter prebivališče poslanca, o čigar 
odpoklicu se bo glasovalo; navedbo doma Ljud- 
ske skupščine, katerega član je, navedbo volilne 
enote, v kateri se bo glasovalo o odpoklicu, in 
dan glasovanja. 

Okrajna volilna komisija poskrbi za to, da se 
objavijo razglasi o določitvi glasovanja o odpo- 
klicu poslanca najpozneje sedem dni pred dnevom 
glasovanja v vseh krajih volilne enote, v kateri 
je bil poslanec izvoljen. 

179. člen 
Najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja o 

odpoklicu lahko poslanec, o čigar odpoklicu se 
bo glasovalo, in vlagatelji predloga za odpoklic, 
priglasijo okrajni volilni komisiji po enega pred- 
stavnika in njegovega namestnika za vsako vo- 
lišče. Za predstavnika poslanca oziroma za pred- 
stavnika vlagateljev predloga za odpoklic in za 
njegovega namestnika se lahko priglasijo samo 
osebe, ki imajo volilno pravico. 

Predsednik okrajne volilne komisije izda naj- 
pozneje v 48 urah po prejemu priglasitve za 
vsakega priglašenega predstavnika in namestnika 
posebno potrdilo kot izkaznico, da sme biti navzoč 
pri delu volilnega odbora; nima pa pravice od- 
ločati. 

Poslanec, o čigar odpoklicu se bo glasovalo, 
in vlagatelji predloga za odpoklic lahko priglasijo 
svojega predstavnika in njegovega namestnika 
tudi za okrajno volilno komisijo. 

180. člen 
Na vsakem volišču se postavi skrinjica za gla- 

sovanje o odpoklicu, na katero se pritrdi razgla8 

o določitvi glasovanja o odpoklicu. 



Štev. 51 - 16. IX. 1553 URADNI LIST Stran 439 

181. člen 
Predsednik volilnega odbora da vsakemu gla- 

sovalcu glasovnico. 
Glasovnica obsega navedbo priimka, očetovega 

imena, rojstnega imena in prebivališča poslanca, 
o čigar odpoklicu se glasuje. Pod njegovim ime- 
nom so natisnjene besede „za odpoklic" in „proti 
odpoklicu", in sicer ene izpod drugih. . 

Ce glasovalec glasuje za odpoklic poslanca, 
obkroži besede „za odpoklic", če pa glasuje proti 
odpoklicu, obkroži besede „proti odpoklicu". 

Glasovnica, na kateri niso obkrožene besede 
»za odpoklic" niti. besede „proti odpoklicu", ter 
glasovnice, ki so tako izpolnjene, da se ne more 
zanesljivo ugotoviti, ali je volivec glasoval za 
odpoklic ali proti, odpoklicu, so neveljavne. 

182. člen 
Ko je glasovanje končano, se preštejejo gla- 

sovnice ter se ugotovi število glasovnic, oddanih 
J» odpoklic, število glasovnic, oddanih proti odpo- 
klicu ter število neveljavnih glasovnic. 

Ko je štetje končano, vpiše volilni odbor v 
japisnik število glasovnic, oddanih za odpoklic, 
število glasovnic, oddanih proti odpoklicu, število 
Jieveljavnih glasovnic ter slcupno število volivcev, 
ki so vpisani v izpisku iz volilnega imenika. 

Nato volilni odbor razglasi pred poslopjem, v 
katerem se je glasovalo, izid glasovanja na tem 
volišču. 

Volilni odbor dostavi najhitreje in po naj- 
rajši poti zapisnik o glasovanju z glasovnicami 
111 z vsem drugim volilnim materialom pristojni 
°krajni volilni komisiji tako, kot to določi Re- 
publiška volilna komisija. 

183. člen 
Na podlagi materiala, ki ga je sprejela od 

volilncga odbora, okrajna volilna komisija ugo- 
tovi skupno število volivcev, ki so glasovali za 
°dpoklic, skupno število volivcev, ki so glasovali 
proti odpoklicu, število neveljavnih glasovnic ter 
skupno število volivcev po volilnem imeniku v 
ysej volilni enoti; na podlagi tega ugotovi, ali 
Ie poslanec odpoklican. Vse to vpiše komisija v 
Vpisnik o svojem delu. 

Okrajna volilna komisija pismeno sporoči izid 
glasovanja Republiški volilni komisiji in poslancu, 
0 cigar odpoklicu se je glasovalo. 

184. člen 
Ko okrajna volilna komisija ugotovi izid gla- 

p?nJa o odpoklicu, ga razglasi pa razglasni deski 
judskega odbora vsakega okraja oziroma mesta 
na °omočju volilne enote ter nemudoma pošlje po 
republiški volilni komisiji Republiškemu zboru 
Poročilo o svojem delu z vsemi spisi, ki »e na- 
našajo na glasovanje o odpoklicu. 

"> Za poslanca Zbora proizvajalcev 

185. člen 
.O odpoklicu poslanca Zbora proizvajalcev gla- 

suje volilno telo na svojem sestanku. 

Sestanek volilnega telesa zaradi glasovanja 
o odpoklicu skliče pristojna okrajna volilna ko- 
misija.. 

O glasovanju se piše zapisnik; vanj ee vpišejo 
podatki iz drugega odstavka 182. člena tega, 
zakona. 

186. člen 

Na podlagi materiala, ki ga je sprejela od vo- 
lilnega odbora, okrajna volilna komisija ugotovi 
izid glasovanja o odpokheu v volilni enoti in na 
podlagi tega ugotovi, ali je poslanec odpoklican. 

Ko je ugotovila izid glasovanja, okrajna vo- 
lilna komisija nemudoma pošlje po Republiški 
volilni komisiji Zboru proizvajalcev poročilo o 
svojem delu z vsemi spisi, ki se nanašajo na 
postopek glasovanja o odpoklicu. 

187. člen 

Kolikor v 185. in 186. členu ni drugače dolo- 
čeno, se za glasovanje o odpoklicu in ugotavljanje 
izida glasovanja pri odpoklicu poslanca Zbora 
proizvajalcev primerno uporabljajo določbe 180. 
in 181. člena tega zakona. 

5. Uporaba določb četrtega in petega poglavja 

188. člen 
Kolikor v določbah osmega poglavja ni dru- 

gače določeno, se primerno uporabljajo določbe 
četrtega in petega poglavja tega zakona. 

Deveto poglavje 

VARSTVO VOLILNE PRAVICE 

1.  Ugovori in pritožbe 

189. člen 
Zaradi nepravilnosti pri delu zborov volivcev, 

na katerih so bili predlagani kandidati za volitve 
poslanca v Republiški zbor ali je bil predlagan 
odpoklic poslanca Republiškega zbora in zaradi 
nepravilnosti pri delu volilnega odbora pri vo- 
litvah ali pri glasovanju o odpoklicu poslanca 
Republiškega zbora ima vsak kandidat oziroma 
poslanec, katerega odpoklic ee predlaga, in vsak 
volivec pravico vložiti ugovor pri pristojni okrajni 
volilni komisiji. 

Zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora 
pri volitvah ali pri glasovanju o odpoklicu po- 
slanca Zbora proizvajalcev ima vsak kandidat 
oziroma poslanec, o čigar odpoklicu se glasuje, 
ter vsak član volilnega telesa pravico vložiti 
ugovor pri pratojni okrajni volilni komisiji. Za- 
radi nepravilnosti pri delu zborov volivcev v 
gospodarskih organizacijah, na katerih so bili 

' predlagani kandidati za volitve poslanca Zbora 
proizvajalcev, ali je bil predlagan odpoklic po- 
slanca Zbora proizvajalcev, ima vsak kandidat 
oziroma poslanec, katerega odpoklic se predlaga, 
in vsak proizvajalec, Id ima pravico sodelovati na 
zboru volivcev, pravico vložiti ugovor pri pristojni 
okrajni volilni komisiji. ' •   ' . ; v 
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Ce dožene okrajna volilna komisija na podlagi 
ugovorov, ki so bili podani pred potekom roka, 
določenega za predložitev predlogov kandidatur 
v potrditev, takšne nepravilnosti pri delu zbora 
volivcev, ki so ali ki bi lahko bistveno vplivale 
na določitev kandidature po zboru volivcev, raz- 
veljavi delo zbora volivcev, na katerem so se 
dogodile takšne nepravilnosti, in odredi, da se v 
določenem roku skliče nov zbor volivcev. 

190. člen 
t 

Zoper odločbo okrajne volilne komisije, s ka- 
tero se zavrne predlog kandidature, in zoper 
odločbo te komisije, s katero se ugotovi, da niso 
izpolnjeni pogoji za potrditev kandidature zbora 
volivcev, imajo vlagatelji predloga kandidature 
pravico do pritožbe na Vrhovno sodišče LRS 
(senat za upravne spore); pritožba mora biti 
vložena v 48 urah po prejemu odločbe. Vrhovno 
sodišče LRS mora odločiti o pritožbi najpozneje 
v 48 urah po prejemu pritožbe. 

191. člen 

Zoper vsako odločbo okrajne volilne komisije, 
razen zoper odločbe iz prejšnjega člena, ima vsak 
kandidat in vsak volivec oziroma vsak član vo- 
lilnega telesa, ki voli poslance za Zbor proizva- 
1"alcev, pravico do pritožbe na Republiško volilno 
:omisijo oziroma na pristojni dom Ljudske skup- 

ščine LRS. Ti tudi lahko opozorijo dom Ljudske 
skupščine LRS na nepravilnosti pri delu volilnega 
odbora ali pri delu zbora volivcev glede predla- 
ganja kandidatov. 

Poslanec, o čigar odpoklicu se je glasovalo, in 
vsak volivec oziroma clan volilnega telesa ima 
pravico, da proti odločbi okrajne volilne komisije 
v zvezi z odpoklicem poslanca vloži pritožbo na 
Republiško volilno komisijo oziroma na pristojni 
dom Ljudske skupščine LRS. 

Pritožba se vloži do dneva volitev oziroma đo 
dneva glasovanja o odpoklicu pri Republiški vo- 
lilni komisiji, pozneje pa pri pristojnem domu 
Ljudske skupščine LRS. 

Pritožba na dom Ljudske skupščine LRS se 
mora vložiti najpozneje do sestanka verifikacij- 
skega odbora, pritožba, ki se nanaša na nado- 
mestne volitve ali na odpoklic poslanca, pa v 15 
dneh po volitvah oziroma glasovanju o odpoklicu. 

192. člen 

Zoper odločbo Republiške volilne komisije, e 
katero je bil zavrnjen predlog za odpoklic po- 
slanca, imajo vlagatelji pravico do pritožbe na 
Vrhovno sodišče LRS (senat za upravne spore). 
Pritožba mora biti vložena v treh dneh po pre- 
jemu odločbe. 

2. Kazenske določbe 

193. člen 

Kaznivo dejanje stori in se kaznuje z denarno 
. kaznijo ali z zaporom do enega leta: 

1. kdor s podkupovanjem vpliva na volivca, 
da bi pri volitvah ali odpoklicu republiških po- 
slancev glasoval ali ne glasoval za določenega 
kandidata, oziroma glasoval za odpoklic ali proti 
odpoklicu poslanca, ali da bi sploh ne glasoval, 
ali da bi podpisal predlog kandidature ali pred- 
log za odpoklic, au da bi odrekel svoj podpis; 

2. volivec, ki več kot enkrat glasuje ali po- 
izkuša glasovati pri volitvah za isti dom Ljudske 
skupščine ali pri glasovanju o odpoklicu; 

3. kdor pri volitvah ali pri glasovanju o od- 
poklicu glasuje ali poizkuša glasovati namesto 
drugega pod njegovim imenom; 

4. kdor v nasprotju z določbo 97. člena tega 
zakona pride na volišče z orožjem ali nevarnim 
orodjem; kdor brez naročila predsednika volil- 
nega odbora ukaže, da ee pripelje oborožena sila 
na volišče ah; pa jo pripelje sam brez pred- 
sednikovega naročila; 

5. kdor uniči, prikrije, poškoduje ali odnese 
kakšne listine o volitvah ali o glasovanju o od- 
poklicu ali kakršen koli predmet, ki je namenjen 
za volitve oziroma za glasovanje o odpoklicu, 

194. člen 

Kaznivo dejanje stori in se kaznuje z denarno 
kaznijo do 20.000 dinarjev ali s kaznijo zapora 
do dveh mesecev: 

1. kdor se pri glasovanju nespodobno obnaša; 
2. kdor potem, ko je glasoval ali ko se dožene, 

da ni vpisan v volilni imenik, na opomin pred- 
sednika volilnega odbora noče oditi z volišča; 

3. kdor ovira delo volilnega odbora ali volilne 
komisije; 

4. član volilnega odbora ali volilne komisije 
in vsaka druga oseba, ki na kakršen koli način 
prekrši tajnost glasovanja. 

195. člen 

Za kaznivo dejanje ponarejanja, kršitve proste 
odločitve volivcev, oviranja uradne osebe pri 
opravljanju uradne dolžnosti, žalitve ali obreko- 
vanja člana predsedstva zbora volivcev ali člana 
volilnega odbora ali volilne komisije pri izvrše- 
vanju njihove uradne dolžnosti in za vsako drugo 
kaznivo dejanje, Id je določeno v kazenskem za- 
koniku in je storjeno v zvezi z volitvami ali 
odpoklicem poslancev Ljudske skupščine LRS, se 
kaznuje storilec po določbah' kazenskega zakonika 

196. člen 

Dejanja, ki so kazniva po tem zakonu ali po 
kazenskem zakoniku in so storjena na volišču, 
vpiše voKIni odbor v svoj zepienik z navedbo 
storilčevega priimka, očetovega imena, rojstnega 
imena, poklica in prebivaMča. 

Ko okrajna volilna komisija konča ßvoje delo, 
naznani na podlagi zapisnikov vsa kazniva de- 
janja javnemu tožilcu, da sproži pjostopek. 
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Sporočilo 
Po sklepu Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS 

z dne 28. julija 1953 se vse objave v Uradnem listu LRS 
odslej plačujejo (ukazi, zakoni, uredbe, odloki ljudskih od- 
borov itd.). 

Tarifa za te objave je: 
četrtina stolpca Uradnega lista LRS .   .   .     300 din 
polovica stolpca       500 din 
1 stolpec 1.000 din 
1 in pol stolpca 1.500 din 
2 stolpca 2.000 din 
vsaka nadaljnja polovica stolpca   ....     500 din 
  Uprava 

Naročnike, ki so placali v začetku leta letno naročnino 
540 dinarjev, opozarjamo, da smo med letom naročnino 
povišali na 720 dinarjev. Nadaljnje pošiljanje lista bomo 
s koncem septembra ustavili vsem tistim, ki do takrat ne 
bodo imeli plačane nove, povišane celoletne naročnine 720 
dinarjev. 

Doplačilo-znaša 180 dinarjev. 
Položnice smo priložili 29. številki. 

V založbi Uradnega lista LRS so izšli doslej ti-le učbeniki: 
Dr. Jurij šteinpihar: 

CIVILNO PRAVO, OSNUTEK POSEBNEGA DELA 
OBVEZNOSTI 
(124 strani) Cena 270 din 

Dr. Jurij štempihar: 
UVOD V MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 
(96 strani) Cena 280 din 
Dr. Alojzij Finžgar: 
CIVILNO PRAVO, STVARNO PRAVO 
(144 srani) 

Dr. Stojan Pretnar: 
ORIS PRIMERJALNEGA TRGOVINSKEGA PRAVA 
L DEL: PODJETJE   (164 strani) 

silver!j Pak-ž: 
PARTIZANSKO SODNO PRAVO 

^r. Jože Pokom: 
UVOD V FINANCE   (152 srani) 

,. Pravkar so izšli : ur« Alojzij Finžgar: 
DEDNO PRAVO (116 strani) 

Dr. Viktor Korošec: 
OČRT RIMSKEGA PRAVA II. DEL (160 strani) Cena 390 din 

Knjige se dobe pri založbi Uradni list LRS, Ljubljana, Erjavčeva 
, 11 /a in v vseh knjigarnah 

Cena 270 din 

RAVA 
Cena 280 din 

Cena 60 din 

Cena 370 din 

Cena 310 din 

Razglasi in objave 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Tajništva   okrajnih   oziroma   mettnui 
Undsklb   odborov   razglaiajoi 

Vpisi 
1182. 

Besedilo: Trgovsko podjetje knji- 
garna in papirnica »Naša knjiga«, 
Nova Gorica, skrajšano »Naša knji. 
ga«, Nova Gorica. 

Poslovni predmeti Trgovina s knji- 
gami, muzikalijami in papirjem, pi- 
sarniškimi in šolskimi potrebščina- 
mi ter galanterijskim blagom. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: LO MO Nova Gorica, odločba 
št. 1007/1-53 dne 23. VII. 1953. 

Poslovalnice: Nova Gorica, Šempe- 
ter, Ajdovščina In Dobrovo. 

Za podjetje podpisujejo: Sîmoniti 
Peter, direktor in Krajnik Emil za 
finančne posle do 1,000.000 din, 
preko tega zneska je potreben so- 
podpis predsednika LO MO Nova 
Gorica. 

OLO  Gorica,   19., avgusta   1953. 
St. II/2-05-105/90-53 4788 

1183. 
Besedilo: Delavsko uslužbenska 

restavracija Železarne Jesenice. 
Poslovni predmet: Dajanje dnevne 

prehrane delavcem in uslužbencem 
Železarne Jesenice. 

Ustanovitelj in gospodarski uprav- 
ni voditelj: Železarna Jesenice. 

Obrati: 
a) Menza Kadrovski dom železar- 

ne Jesenice, Ulica Toneta čufarja 
št. 4; 

b) Menza samski dom železarne 
Jesenice, Gosposvetska c. 80; 

c) Menza Straža železarne Jese- 
nice, Javorniška pot; 

d) Mesarija železarne Jesenice. 
Titova ul. 29; 

e) Kantine: 
I. v jeklarnl na Jesenicah; 

II. na pron-itnem oddelku na 
Jesenicah; 

III. v valjarni na Jt.vorniku. 
Za podjetje podpisujejo: Genuss! 

Vinko, obratovodja komunalnega od- 
delka.    Železarne    Jesenice,    Repe 
Frančiška, vodja računovodstva, ko- 
lektivno. 
LO MO Jesenice, 21. avgusta 1953. 

Št. II/6-1051/4-53 4767 
1184. 

Besedilo: Počitniški dom kovinar- 
jev železarne Jesenice na Mežaklji. 

Poslovni predmet: Nuditi gostinske 
usluge   ljudem   na  oddihu,  tečenje 
vseh. vrst alkoholnih in brezalkohole 
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nih pijač, nabava, predelava in pro- 
daja prehranskih predmetov, odda- 
janje sob in druga dejavnost gostin- 
ske stroke. 

Ustanovitelj in gospodarski uprav- 
ni voditelj: železarna Jesenice. 

Za podjetje podpisujejo: Genussi 
.Vinko, obratovodja komunalnega od- 
delka Železarne Jesenice, Repe 
Frančiška, vodja računovodstva, ko- 
lektivno. 

LO MO Jesenice, 22. avgusta 1955. 
Št. •/6-1473/2-53 4768 

1183. 
Besedilo: Državno obrtno podjetje 

»Elettromehanicna delavnica«, Vi- 
dem Krško, ali skrajšano »Elektro- 
mehanična delavnica-. Videm Krško 
(Cesta krških žrtev 35). 

Poslovni predmet: Vsa v elektro- 
mehanično stroko spadajoča dela. 

Ustanovitelj podjetja: LO MO Vi- 
dem Krško z odločbo štev. 1094/1-53 
z dne 25. V. 1953. 

Z., podjetje podpisujejo: Bačnik 
Cvetu, upravnik, kolektivno z Kra- 
tochvuom Jožetom, knjigovodjem, 
ali Marolt Marico. 

OLO Krško, 30. julija 1953. 
Št  11233/1-1953 4615 

1186. 
Besedilo: »Naravni kamen«, Ljub- 

ljana (Kolodvorska 52). 
Poslovni predmet: Izvajanje vseh 

del iz naravnega kamna na zgrad- 
bah, izvzemši zidanja s kamnom in 
malto, Izvrševanje kamnoseških del 
konstruktivnega in nekonstruktiv- 
nega značaja, ki spadajo po naravi 
posla v to stroko, oblaganje sten, 
izdelovanje kipov, reliefov, fi$ur 
itd., sestavljanje mozaikov in reza- 
nje blokov v plošče. 

Ustanovitelj: MLO glavnega mesta 
Ljubljane (odločba tajn. št. 1704/53 
z dne 11. VIII. 1953). 

Organ gospodarske rprave: Svet 
za gospodarstvo MLO glavnega me- 
sta Ljubljane. 

.Poûjetje zastopajo in zanj pod- 
pisujejo: 

Pertot Milan, upravnik, ki podpi- 
suje samostojno v obsegu zakonitih 
pooblastil in pravil podjetja, Oblak 
Ivan, računovodja, ki sopodpisuje 
vs listine po 47. 'člen; szdgp, Jarc 
Stane, obratovodja; ki podpisuje v 
odsotnosti upravnika aLi računo- 
vodje v Istem obsegu. 

MLO Ljubljana, 26. avgusta 1953. 
G-št. 5914/53 4838 

1187. 
Besedilo: Ilustrirana revija »To- 

variš«,   Ljubljana (Tomšičeva   7/1). 
Poslovni predmet: Izdajanje ilu- 

strirane revije »Tovariš« in drugih 
publikacij, agencijska fotoslužba in 
propagandni servis. 

Ustanovitelj podjetja in organ go- 
spodarske uprave: SZDL Slovenije, 
Ljubljana (odločba z dne 25. VIII. 
1955). 

Podjetje zastopajo In zanj podpi- 
sujejo: 

škraba* Stane, glavni urednik, sa- 
mostojno, Debevec Krista, računo- 
vodja,   sopodpisuje vse   listine   fi- 

nančnega značaja. V odsotnosti glav- 
nega urednika podpisujeta v istem 
obsegu Brajnik-Kosmač Stana, na- 
mestnik glavnega urednika ali Bra- 
dač Jože, upravnik. 
MLO Ljubljana, 27. avt sta 1953. 

G-št. 5187/53 4853 
1188. 

Besedilo: »Naša knjiga«, Domžale 
(Kolodvorska cesta). 

Poslovni predmet: Trgovina s 
knjigami, tiskovinami, pisarniškimi 
in šolskimi potrebščinami. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: LO MO Domžale, odločba štev. 
1489/1-53, dne 25. VIII. 1953. 

Za podjetje podpisujejo: 
Pogačn'k  Marija, poslovodja, To- 
lovec Anton, direktor trg. pod- 

jetja »Potrošnik«, Domžale in Pav- 
lin Albin, tajnik LO MO Domžale, 
in sicer do zneska 23.000 din jio đva, 
za zneske nad 25.000 din pa kolek* 
tivno vsi trije. 
OLO Ljubljana okol., 27. avg. 1953. 

II-2-št. 24/419-1953 4843 
1189. 

Besedilo: Stavbeno in pohištveno 
mizarstvo KDZ Bočna. 

Poslovni predmet: Izdelava pohi- 
štva, stavbenih del in montažna mi- 
zarska dela na stavbah. 

Podpisniki; 
Zagožen Ivan, Bočna 92 In Kolar 

Amalija, Bočna 13, člana KDZ 
Bočna. 

OLO Šoštanj, 22. avgusta  1953. 
Št. 64/108-53 4S36 

Spremembe 
1190. 

Besedilo: Krojaška delavnica Obč. 
LO štore. 

Podjetje je z odločbo Obč. LO 
Štore št. 455/1-1953 z dne 1. TV. 1953 
prešlo v likvidacijo. 

Za podjetje v likvidaciji podpisu- 
jejo: Bele Miroslava, kot predsed- 
nik, Križnic Franjo, blagajnik in 
Pešak Fanika, gospodinja. 
OLO Celje okol., 10. avgusta 1953. 

Št. II-1/195-1953. 4705 
1191. 

Besedilo: Mesarija MOLO Sloven- 
ske Konjice. 

Besedilo odslej: Mesarija, klav- 
nica in prekajevalnica mesnih iz- 
delkov«, Slovenske Konjice. 
OLO Celje okol., 19. avgusta 1953. 

Št. IL1/291-1953. 4765 

1192. 
Besedilo: Gostinsko podjetje hotel 

»Slovan« Vransko. 
Izbriše se ŠIndenfeld Milica, knji- 

govodja in vpiše Jakaša Teodor, 
upravnik, ki podpisuje skupno s 
Prapro-tnik Marijo, knjigovodjo, po 
zakonitih pooblastilih in pravilih 
podjetja. 
OLO Celje okol, 21. avgusta 1953. 

Št. II-1/416-1953. 4761 
1193. 

Besedilo: Krajevna gostilna, Tr- 
novo. 

Besedilo odslej: Občinska gostila« 
»Pri gozdarju«, Trnovo. 

Gospodarski voditelj: Obč. LO 
Grgar. 

Izbrišejo se Volk Ema, upravnik 
ter štrosar Ivan in Gorjup Emil in 
vpišeta: 

Košuta Jožef, upravnik in Možina 
Slavko, knjigovodja, ki podpisujeta 
kolektivno. 

OLO  Gorica,  19.  avgusta   1953. 
Št.   11/2-05-105/92-53        4787 

1194. 
Besedilo: Moško krojaštvo, Sodra, 

žica v likvidaciji. 
Za podjetje v likvidaciji podpisu- 

jejo: 
Cvar Franc, predsednik likvida- 

cijske komisije, Francelj Ivan in 
Fajdiga Franc, člana komisije, po 
dva. kolektivno. 

OLO Kočevje, 20. avgusta 1953. 
Št. 2501-1/53-OS 4799 

U95i 
Besedilo:  Pekariia, Gorenja vas. 
Izbriše se Paleček Francka, knji- 

govodja in vpiše. 
Osredkar Anka, knjigovodja, ki 

sopodpisuje listine finančnega zna- 
čaja po 47. členu szdgp. 

OLO Kranj, 10. avgusta 1953. 
Št. 4754/3-53. 4696 

1196. 
•Besedilo: Gostinsko podjetje, Na- 
klo. 

Izbriše se GloboČnik Ciril, uprav- 
nik in vpiše: 

Fister Franc, upravnik, ki podpi- 
suje samostojno v obsegu zakonitih 
pooblastil in pravil podjetja. 

OLO Kranj, 29. avgusta 1953. 
Št. 6504/1-53. 4846 

1197. 
Besedilo: Prevoz Krško. 
Besedilo odslej: Državno trans- 

portno podjetje Prevoz, Brežice. 
Vpišeta se poslovalnici Krško in 

Sevnica. 
Poslovni predmet se dopolni » 

tem: opravlja prevozne usluge pre- 
bivalstvu, ustanovam in podjetjem 
s tovornimi ter avtobusnimi vozili 
na področju FLRJ, opravlja popra- 
vila vozil, nabavlja motorna vozila 
in nadomestne dele. 

Vpiže se sopodpisnik Jurečič Jože, 
šef avtobusnega prometa in tehnični 
vodja podjetja, ki podpisuje v od- 
sotnosti direktorja z istimi poobla- 
stili. 

OLO Krško, 15. ••••• 1953. 
Št. 9.844/1-1953. 4559 

1198. i 
Besedilo: Krajevna mesnica, Bi- 

strica ob Sotli. 
Podjetje preide s 1. VIII. 1953 v 

likvidacijo. 
Likvidacijska komisija: 
Gäbron Karel,   Bistrica ob Sotli 

št. 46, predsednik, Pavlin Angelko, 
Polje 13, Šplajt Vinkp, Ples 3, člana. 

Št.  12.386/1. 4834 

Besedilo: Krajevno gostinsko pod- 
jetje, Bistrica ob Sotli. 
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Podjetje preide s 1. VIII. 1953 • 
likvidacijo. 

Likvidacijska komisija: 
Gabron Karel, Bistrica 46, pred- 

sednik, Pavlin Angelko, Polje 13, 
Šplajt Vinko, Ples 3, člana. 

Št. 12.387/1 4833 
.   OLO Krško, 26. avgusta 1953. 

1199. 
Besedilo: Mestno pečarstvo, Ljub- 

ljana (Opekarska c. 13). 
Vpiše se Ivanetič Marija, usluž- 

benka, ki podpisuje v odsotnosti 
upravnika ali računovodje v istem 
obsegu. Sever Franc, odslej uprav- 
nik, podpisuje samostojno v obsegu 
lakonitih pooblastil in pravil pod- 
jetja. 

MLO Ljubljana, 31. avguste 1953. 
G-štev. 6250/53 4835 

1200. 
Besedilo: Mestno zlatarstvo, Mari- 

bor (Koroška cesta 8). 
Izbriše se Koler Neža, računo- 

vodja in vpiše: 
Nussdorfer Vojmir, knjigovodja, ki 

Podpisuje vse listine denarnega, 
ttaterialnega, obračunskega in kre- 
ditnega značaja poleg poslovodje. 

Št. II 4/81 4S02 
, Besedilo: Mestni obrat »Lok« čev. 

Ijarstvo, Maribor (Leningrajska uL). 
izbriše se dosedanji sedež obrata 

2 Maribor, Glavni kolodvor in 
vPiše novi sedež obrata 2: Maribor, 
Ulica talcev št. 32. 

Št. pov. 4/82 4S01 
.    MLO Maribor, 23. julija 1953. 
1201. 

Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 
Pekre. 

Izbriše se prodajalna 1, Maribor, 
partizanska c. 19, prodajalna št. 2, 
Maribor, Leningrajska ul. 10, proda- 
jalna 3, Maribor, Valvazorjeva ul. 
>0 in mesnica, Maribor, Tezno, Ptuj- 
ska c. 89. 

Št. 11-2622/58-53 4818 
Besedilo: Prodajalna Kombinata 

borovo, Maribor (Partizanska c. 11). 
Poslovni predmet se razširi na tr- 

avino z galanterijo in s kratkim ter. 
Pletenim blagom z ožjo specializa- 
C1.J0, trgovino z vsemi vrstami noga- 
vic.. . 

Št.  11-2622/60-53 4816 
j^MLO Maribor, 28 julija 1953. 

Besedilo: Izdelovalnlca moškega 
«ženskega perila, Maribor (Gospo- 
ska ulica 14). 
»iu ^  e se novl sedež podjetja: Ma- •1«••, Gosposka ulica 5. 

«briše se Planinšek Ljubica in 
vpiše 

šeketa Ljubica, poslovodja. 
MLO Maribor, 13. avgusta 1953. 

^3 št. 4/116 4812 

^^»edllo: Parna pekarna Kranjska 

v3"4 se:   Albreht Anton, posio- 
ns *% V*vtižar Gašper, pek. pomoč. 

**j> Robič Marija, prodajalka. 
°LO Radovljica, 26. avgusta 1953. 

Št. 3565/2-53-M- 4826 

1204. 
Besedilo;  Mestno  podjetje   Vele- 

nje, Brivnica 
Izbriše se   benegačnik   Draga in 

vpiše 
Antlej Mirko, knjigovodja. 

OLO Šoštanj, 26. maja 1953. 
Št. 64/66-1953 4201 

Izbilsi 
1205. 

Besedilo: Združenje državnih go- 
stinskih podjetij za mesto Maribor. 

Na  podlagi  sklepa  delegatov  na 
občnem zboru. 

MLO Maribor, 29. julija 1953. 
Št. pov. 4/90 4S06 

1206. 
Besedilo:     Okrajna     ekonomija, 

Prosenjakovcl. 
Ker je prenehala  samostojno de- 

lovati. 
OLO Murska Sobota, 

4. decembra 1952 
Št. II 10009/1-52 11151 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

Tajništva   okrajnlb   ••••••   mestnih 
Uuđsklb   ođt-jn-    razglašajo: 

Vpisi 
1207. 

Besedilo: Revizijski zavod Ljud- 
ske republike Slovenije, Ljubljana 
(Beethovnova ul. 2). 

Ustanovljen z odločbo Izvršnega 
sveta Ljudske skupščine Ljudske re- 
publike Slovenije št. 358/3-53 dne 
19. VI. 1953. 

Delovno področje: Izvrševanje re- 
vizij gospodarskih organizacij za 
plačilo in po naročilu (gospodarskih 
organizacij, in državnih nadzorstve- 
organizacij, ustnoviteljev gospodar- 
skih organizacij in državnih nadzor- 
stvenih organov. 

Organ, ki je pristojen za zadeve 
in naloge zavoda, je Državni sekre- 
tariat za gospodarstvo LRS. 
MLO Ljubljana, 7. avgusta  1953 

G-št. 5552/53 4785 
1208. 

Besedilo: Mestni akvarij Maribor, 
(Heroja Staneta 19). 

Ustanovitelj in gospodarski uprav- 
ni organ: MLO Maribor, odločba št. 
•-3238/5 dne 22. IV. 1953. 

Naloge ustanove: Poljudno-znan- 
stveno  prikazovati  državljanom^in 
firedvsem doraščajoči mladini živ- 
jenje in razvoj vodnih živali in 
rastlin. 

Ustanovo zastopa in zanjo podpi- 
suje: 

Rehberger  Viljem,  upravnik. 
MLO Maribor, 13. avgusta 1933. 

Št 2623/20 4813 

Zadružni register 
Okrožna  «odiM«  razglalajoi 

Vpisi 
730. 

Besedilo: Zadružna hranilnica in 
posojilnica z. z n. j. v Kranju. 

Na ustanovnem zboru dne 28. II. 
1955 ie bila zadruga ustanovljena za 
nedoločen čas. 

Delež znaša 5000 din. Zadružne 
organizacije z nad 100 člani plačajo 
dva deleža. Jamstvo članic je ne- 
omejeno in nerazdelno. 

Upravni odbor je sestavljen iz 5 
do 9 članov. 

Dolžnost upravnega odbora traja 
eno leto. 

Člani upravnega odbora so: 
Hafner Anton, uslužbenec, Stra- 

žišče 130, Prevc Janez, posestnik, 
Studeno 5, Kokalj Janez, učitelj, 
Žabnica 41, Roblek Dušan, usluž- 
benec, Bistrica-Tržič 54, Ančimer 
Jožef, posestnik, Predoslje 29, Biz- 
jak Ciril, posestnik, Gorenja vas 15, 
Dovžan Stanislav, posestnik, Tržič, 
Dolinska cesta 9, Gantar Mirko, po- 
sestnik, Valburge 55, Hudobivuik 
Ciril, posestnik, Dvorje 29. 

Za hranilnico podpisujeta pred- 
sednik ali podpredsednik in en član 
upravnega odbora ali mesto tega 
uslužbenec, ki ga za to. pooblasti 
upravni odbor. 

-    Ljubljana, 24. avgusta 1953. 
Zt 18/53 Zadr VUI 107/1     7901 

Spremembe 
731.   ' 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o, 
j., Rogatec 

Na občnem zboru zadruge dne 22. 
IL 1953 so se spremenila zadružna 
pravila. 

Delež znaša 500 din, delež družin- 
skega člana 250 din. Vsak zadružnik 
jamči za obveznosti _ zadruge z to- 
kratnim zneskom svojega enkratne- 
ga deleža. 

Upravni odbor šteje 9 do 11 čla- 
nov, ki jih voli zbor za dobo enega 
leta. Za zadrugo podpisujeta po dva 
člana upravnega odbora. 

Izbrišejo se Polajnar Jože Dirn- 
bek Anton, Jerič Karel, Deršak 
Franc in Lazar Anton in vpišejo no- 
vi člani upravnega odbora: 

Einfalt Ivan, kmet, Rogatec 12. 
Sotošek Zdravko, učitelj, Rogatec 40, 
Cvetko Vinko, kmet, Stojno selo 72, 
Mikolič Alojz, kmet, Stojno selo 80, 
Ducman Jožef, kmet, Strmec 44, 
štefanciosa Anton, učitelj, Donačka 
gora 40, Kamenšek Jurij, kmet, Do- 
načka gora 20, Polajžer Štefan, 
kmet, Donačka gora 18. 

Celje, 3. julija 1953. - .. 
Zadr VIL 94/5- 6601 
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732. 
insedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j.. Slov. Konjice. 
••' oljčnem zboru zadruge 2. Vili. 

1953 so bila sprejeta nova zadružna 
pravila. 

Upravni odbor šteje 7 do 11 čla- 
nov, ki jih voli zbor za dobo enega 
leta. Za zadrugo podpisujeta po 2 
člana upravnega odbora oziroma en 
član upravnega odbora in en usluž- 
benec, ki jih določi upravni odbor. 

Delež znaša 500 din, posestniki 
nad 3 ha zemljišča morajo plačati 
2 deleža; družinski člani lahko pla- 
čujejo družinski delež, ki znaša 250 
din. Vsak zadružnik jamči za ob- 
veznosti zadruge z 10-kratnim zne- 
skom svojega enkratnega, kmetje z 
nad 3 ha zemljišč pa 2-kratnega 
deleža. 

Izbrišejo se Kolar Alojz, Jevšenak 
Alojz, V inter Henrik, Kline Ivan, 
Gajšek Simon, Petelinek Jurij, Le- 
skovar Franc, Gorenak Maks, ing. 
Fras Marija in pooblaščena za pod- 
pisovanje Podbukovžek Jože in 
Stremesek Franjo ter vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

K-rošI Ivan, Škalce št. 45, Gajšek 
Simon, Konjiška vas 3, Puki Martin, 
žeče 20, Gorenjak Maks, Bezina 34, 
Kalšek Anton, Dobrova 12, Hren 
Franc, Žeče 15, Pančič Ignac, Konji- 
ška gora 26, Potnik Vincenc, Ga- 
brovlje 5, Kvas Alojz, Nova vas 8, 
Stopar Franc, Strtenik 1, kmetje, 
Slapnik Franc, uslužbenec, Polana 2. 

Celje, 27. avgusta 1953. 
Zadr VI 120/28 7898 

733. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j. v Novakih. 
Na občnem zboru 14. II. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. 
Delež znaša 150 din, delež družin- 

ekega -Slana 30 din. Član odgovarja 
za obveznosti zadruge z 20-kratnim 
zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega de- 
leža. 

Upravni odbor šteje 7 članov. 
Izbrišejo se Tušek Jernej, Razpet 

Lovrenc, Verèïï Venceslav, Jemec 
Venceslav in Lahajnar Miha ter vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Petera«! Maks, Spodnji Novaki 33, 
Peternel Tomaž, Gornji Novaki 47, 
Koblar Franc, Spodnji Novaki 34, 
Peternelj Venceslav, Spodnji Nova- 
ki 47, Bevk Jožef, Gornji Novaki 6. 

Zadr IV/1-31 8092 

Besedilo: Kmetijska zadruga v 
Pregarjlh. 

Na občnem zboTU 1. III. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j. v Pregarjih. 

Delež znaša 500 din. Član odgo- 
govarja za obveznosti zadruge s 3- 
kratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega deleža. 

Upravni odbor šteje 9 članov. 
Izbrišejo se Ur h Jože, Konestabo 

Milan, Male Jakob, Lever Ivan in 

Tomažič Franc, vpiše j •> pa novi Iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Butinar Jože, 65, Kuret Franc, 24, 
Bubnič Ivan, 19, Konestabo Srečko, 
110, Koneätabo Franc, 103, vsi Pre- 
garje in  Dekleva Marija, Huje 16. 

Zadr III/31-19 8093 
Gorica, 1. septembra 1953. 

734. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Horjulu. 
Izbrišejo se Stanovnik Franc, Lo- 

gar Jakob, Rus Janez in vpišejo no- 
vi člani upravnega odbora; 

Čepon Lovro, kmet, Horjul 37, 
Hode Anton, kmet, Ljubgojna 6, 
Stanovnik Štefan, kmečki delavec, 
Horjul 34. 

Ljubljana, 6. avgusta  1953. 
Zadr II 100/37 7554 

735. 
Besedilo: Semenarna Ljubljana. 
Po sklepu seje izvršnega odbora 

Glavne zadružne zveze LRS v Ljub- 
ljani dne 29. VII. 1953 se je poslovni 
predmet dopolnil: 

i) posredovanje nakupa in prodaje 
ter nakupovanje in prodajanje vrt- 
narskega orodja, zaščitnih sredstev 
in umetnih gnojil; 

j) nakupovanje in prodajanje ter 
uvažanje iz inozemstva strojev in 
naprav, potrebnih pri vzgajanju in 
manipulaciji s semeni, za lastne po- 
trebe in potrebe semenskih odsekov 
pri OZZ; 

k) nakupovanje, prodajanje in iz- 
važanje v inozemstvo vseh gozdnih 
sadežev in zdravilnih zelišč v sve- 
žem in posušenem stanju; 

1) prodajanje poljskih pridelkov 
v prehranske namene na drobno v 
lastnih poslovalnicah. 

Izbriše se računovodja Šuligoj 
Ciril in vpiše: 

Ložar Justina, Ljubljana, Karde- 
ljema ul. 3, računovodja. 

Ljubljana,  24.  avgusta  1953. 
Zadr VIII 91/2 8029 

736. 
Besedilo: Vinogradniška obdelo. 

valna zadruga >Kozjak<, Zg. Kun- 
gota. 

Izbrišejo se Robič Kari, Poš Ivan, 
Divjak Ivan in vpišeta nova izvo- 
ljena člana upravnega odbora: 

Žunko Ivan, zadružnik, Kozjak, 
Marke! Karel, zadružnik Rošpoh. 

Vpišejo se člani reorganizacijske 
komisije: 

Pignar Ivan, Plintovec, predsed- 
nik, Žunko Ivan, Kozjak, Potrč Kari, 
Gradiška, Roj Ivan, Kozjak, Maj- 
cen Rudolf, Rošpoh, Robič Kari, 

, Kozjak, Fluher Franc, Plintovec, 
Majcen Matija, Kozjak, Gril Štefan, 
uslužbenec,    Plintovec,   zadružniki. 

Člani    reorganizacijske    komisije 
podpisujejo po dva skupaj. 

Maribor, 21. avgusta 1953. 
Zadr II 120 7808 

737. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Dobrovnik. 
Izbrišejo se Ivanič Jože, Toplak 

Franc, Glavač Franc, Kolman Juli- 
jan, Petek Štefan, Časar Anton, Vo- 
grinec Viljem, Sep Katarina, šabjan 

Franc, Domonkoš Janez, Bojnec Ja- 
nez in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora. 

Horvat Franc, Kovač Ludvik, Var- 
ga PaveJ Ferinček Mirko, Gene 
Ludvik, Center Mirko, Bot PaveL 
vsi kmetovalci v Dobrovniku. 

Zaznamuje se, da je Bot Pavel 
predsednik. 

Vpiše se zadružni obrat: Mesnica, 
trgovina 9 svežim mesom na drobno. 

Maribor, 23. avgusta 1953. 
Zadr III 11 7859 

738. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga, Svečina. 
Vpišejo se 'člani reorganizacijske 

komisije: 
Ajdišek Silvo, uslužbenec, Steči- 

na, Sostarle Mirko, knjigovodja, Ma- 
ribor, ing. Novak Milan, upravnik, 
Slat, dol, Hauptman Alfonz, miz. 
mojster, Slat. dol, Poštajner Oton! 
knjigovodja, špičnik, Repolusk Jože, 
kmet, špičnik, Vdovič Peter, kmet, 
Plač, Kren Ivan, kmet. Plač, Trabos 
Alojz, kmet, Špičnik. 

Podpisujejo po dva skupaj. 
Maribor, 26. avgusta 1953. 

Zadr V 29 7903 
739. 

Besedilo: Kmetijska zadruga za 
napredno gospodarstvo z o. j., Do- 
brovce, Skoke. 

Vpišejo se zadružni obrati: 
Trgovina z mešanim blagom na 

drobno; trgovina s tobačnimi izdel- 
ki, vžigalicami in cigaretnim papir- 
jem na drobno; trgovina z alkohol- 
nimi pijačami v zaprtih steklenicah 
na drobno in poslovalnica v Dobrov- 
cih št. 93. 

Maribor, 31. avgusta 1953. 
Zadr III 99 8064 

740. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga, Hoče. 
Vpišejo se člani reorganizacijske 

komisije: 
Rihardt Mirko, direktor tovarne 

mesnih izdelkov, Maribor, predsed- 
nik, Petrič Adolf direktor Pohorske- 
ga doma, Hoče, Zupančič Milan, 
pravni referent OZZ, Maribor, Kit 
Alojz, uslužbenec, Novak Anton, 
Vauhnik Jože, Frangeš Franc, kmet- 
je, Hoče, Frangeš Alojz, kmet, Bo- 
hova, Žitko Jakob, kmet, Rogoza. 

Podpisujejo po dva skupaj. 
', Zadr V 69 8065 

741. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga, Zrkovci. 
Vpišejo se novi Izvoljeni člani 

upravnega odbora: 
Rant Franc, irektor komunalne 

uprave, Mairibor, predsednik, ing- 
križan Oto, kmet. referent, Maribor, 
ing. Stern Vilko, prof. srednje kmet. 
šole, Maribor, Ccbe Stane, upravnik 
drž. posestva, Radvanje, Gašparlč 
Maks, kmet, Lemež Mirko, kmet, 
Kolar Anica, zadružnica, ŠkorjanC- 

Hinko, zadružnik, Kokol Franc 
kmet, vsi Zrkovci. 

Podpisujejo po dva skupaj. 
Zadr V 13 8065 

Maribor, 1. septembra 1953. 
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742. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Stopiče. 
Na občnem zboru 1. •. 1953 so se 

spremenila zadružna pravila v 18. In 
32. členu. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 11 
članov. 

Članski delež znaša 250 do 750 din. 
Izbrišejo se Hribar Jože, Barborič 

Anton, Rukše Jože, Prime Jože, 
Stangelj Franc in vpišejo novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Udorč Jože, delavec Stopiče 1, 
uphte Slavko, kmečki delavec, Sto- 
piče 23, Brulc Marija, gospodinja, 
Stopiče 12, Mežnar Franc, kmet, 
Zajčji vrh 8, Hrovatlč Miha, kmet, 
Vrhe 17, Strajnar Anton, kmet, Dol. 
Težka voda 16, Rukše Ana, gospodi- 
nja, Hrušica 6. 

Za zadrugo so upravičeni podpiso- 
vati: Udovč Jože, Bohfe Slavko in 
lurk Franc, poslovodja, Stopiče 25. 

Novo mesto, 20. avgusta 1953. 
Zadr •1 47/5 7834 

743. 
, Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
J-. Adlešiul. 

Na občaein zboru dne 15. •. 1953 
so bila sprejeta nova pravila. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 15 
članov. 

Izbrišejo se Vlašič Jože, Vipavec 
Anton in vpišejo novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 
^Kozan Alojz, Pribinci 3, Adlešič 
y"ko, Adlešiči 13, Jankovi. Janez, 
Mnkoviči 7, Vrlinič Števo, Bojanci 2, 
Vnetje, Peteh Zorka, delavka, Ve- 
li^a sel- 15, Skube Marija, delavka, 
Adlešiči 6, Vrlinič Ilija, kmet, Ma- 
"adol 18. 

Zadr III 13/6 7838 
Besedilo: Kmetijska zadruga Fara 

W Kočevju. 
^• zboru dne 1. III. 1953 so bila 

Pojeta nova pravila. 
,   Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

•? °- J- v Fari- 
».Clanski delež znaša 500, delež dru- 
"nsiçga člana zadružnika pa 100 
oinarjev. člani jamčijo za obvezno- 

x> zadruge z 10-kiatnim zneskom 
pisanega enkratnega temeljnega oz. 

««uzlnskega deleža. 
izbrišejo se Delač Ivan, Majetič 

t„nJ. Rogale Ivan, Obranovič An- 
wn, Klarič jože( jurtovî.3 Emil, Pa- 
MaNi ag0' Raun Mariiai Južnič ,•• in vpišejo nov" izvoljeni čla- 
Ul -^Pravnega odbora: 
••• . Slavko, agronom (prof. gimn.), 
v£i?njv Majetič Leopold, knjigo- 
nÄn

Fata' Skvarč Anton, uprav- 
k£ hZl* Gladloka 1, Bauer Ivan, 
kSe ' £uželJ I'. Jurjevič Alojz, 
sÄ.V,rh !. Rauh Alojz, kmet, 
tilki laz- paP16 Miha. kolar. Vas 

Knw iUzalc' Tomaž, tesar, Fara 17, 
•••- ostina, ravn. niž. gimn., Vas, 
Č» . a° Ivan. kmet, Potok 20, Bau- 
*r Anton, ekonomist, Petrina 5. 

Član
PraVni odbor sestavlja 7 do 15 
No- •• mesto, 21. .avgusta 1953. 

Zadr III 6/4 7836 

744. 
Besedilo: Kmetijska zadruga Osil- 

nica. 
Na občnem zboru dne 1. III. 1953 

so bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z o. j. v Ostinici. 
Na podlagi sklepa z dne 1. III. 

1955 se je s to zadrugo spojila 
Kmetijska obdelovalna zadruga 
>Kolpska dolina< v Osilnici (Zadr 
IV 71). 

Članski delež znaša 1000 din, de- 
lež družinskega člana zadružnika pa 
100 din, Člani odgovarjajo za obvez- 
nosti zadruge z 10-kratnim zneskom 
vpisanih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 
članov. 

Izbrišejo se Kovač Anton, Sela 5, 
Kivač Anton, Osilnica 6, Tušek Jože, 
Levstik Leopold in pooblaščenec za 
sopodpisovanje Ožura Viktor ter 
vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Štimec Anton, Bošljiva loka 10, 
Kovač Jože, Sela 8, Štimec Alojz, 
Ribjek 11, Žurga Ivanka Strojiči 1, 
žagar Jože, Osilnica 10, Ožbolt Ivan, 
Belica 7. 

Za zadrugo so upravičeni podpiso- 
vati   štimec Anton,   Erent Jože  in 
Ožura Bogomir, Osilnica 24. 

Novo mesto, 21. avgusta 1953. 
Zadr III 81/3 7837 

745. 
Besedilo: Kmetijska zadruga na 

Hribu, Loški potok. 
Na občnem zboru dne 1. III. 1953 

so bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z omejenim jamstvom na Hribu, 
Loški potok. 

Članski delež znaša 500 do 1000 
din, delež družinskega člana pa od 
20 din dalje. Člani jamčijo _ za ob- 
veznosti zadruge z 20-kratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Izbrišejo se Baraga Alojzij, Mo- 
'har Franc, Cvar Ivan, Bartotj Jože, 
Mišic Anton, Mohar Anton, Kordlš 
Anton in pooblaščenka za sopodpi- 
sovanje Bartolj Karla ter vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Anzelic Matija kmet, Mali Log 41, 
Knaus I'rane, delavec, Mali Log 48, 
Lavrič Franc, delavec, Retje 90, Kor- 
diš Franc, kmet, Retje 34, Roje 
Pavla gospodinja, Retje 40, Lavrič 
Franc, kmet, Hrib 1', Pajmč Filip, 
kmet, Hrib 64, Lavrič Ivan. dela- 
vec, segava va9 14, Lavrič Janez, 
delavec, Segava vas 20. 

Za zadrugo so upravičeni podpi- 
sovati Anzeljc Matija, kot predsed- 
nik, Košmrlj Jože, kot upravnik, 
Mohar Ivan, lesni manipulant in 
GregoTČič Ivanka, knjigovodja. 

Novo mesto. 27. avgusta 1953. 
Zadr II 33/8 7907 

746. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., št. Peter pri Novem mestu. 
Nâ občnem zboru dne 19. IV. 1953 

se je zadruga preimenovala. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z omejenim jamstvom, Otočec ob 

Izbrišejo se Starič Pavel, Kramar 
Jože, šeško Karel, Florjaučič Ana, 
Vi die Jože, Jerman Miha in poobla- 
ščenci za sopodpisovanje Herg Ivan. 
Gornik Mimi, Bobič Milka ter vpiše- 
jo novi člani upravnega odbora: 

Barbo Jože, vrtnai, Sevno 5, Uhen- 
nik Martin, delavec, Otočec 32, Kle- 
višar Jože, delavec, Luterško selo 1, 
Prešeren Jožefa, kmetovalka, Zagrad 
3, Jevnikâr Ivan, mizar, Otočec 12, 
Jožef Franc, kmet, Harinja vas 12, 
Florjančič Jože, uslužbenec Otočec 
41. 

Novo mesto, 20. avgusta 1953. 
Zadr III 49/7 7835 

747. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o- 

j.. Št Lovrenc 
Na občnem zboru dne 1. III. 1955 

in 6. IV. 1953 so se spremenila pra- 
vila v 18. in 32. členu. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 11 
članov. 

Članski delež znaša 500 din. 
Izbrišejo se Oven Jože, Gerden 

Anton, Pugelj Anton, Dular Alojz, 
Boljka Anton in vpišejo novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Gerden Franc, kmet, Martlnja vas 
3, Medved Jože, logar, Dol. Prapro- 
če 7, Vavtar Milan, Krtina 2, Kozlev- 
čar Martin, Dolga njiva 5_, šlajpah 
Lado, št. Lovrenc 18, Saje Franc, 
Žabjek 1, Jevnikar Florijan, Vrhovo 
3, kmetje. 

Novo mesto, 29. avgusta 1953."". 
Zadr • 17/5 806Ó 

748. -'• : " 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Smolenji vasi. 
Na zboru dne 15. •. 1953 so s* 

spremenila zadružna pravila v 1., 2. 
in 32. členu. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z omejenim jamstvom, Smolenja 
vas. 

Članski delež znaša 300 do 900 din, 
delež družinskega člana zadružnika 
100 din. Člani jamčijo za obveznosti 
zadruge z 10-kratnim zneskom vpi- 
sanega enkratnega temeljnega ozir. 
družinskega deleža. 

Izbrišejo se Mikec Vinko, Nagelj 
Ivan, Erlah Alojz, Žonta Alojz, Na- 
gelj Franc, Redek Martin, Pene* 
Franc, pooblaščenec za sopodpisova- 
nje Zupančič Franc in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Košmrl Jože, delavec, Mali Slat- 
nik 25, Seničar Alojzija, gospodinja, 
Smolenja vas 14, Blažič Jože, dela- 
vec, Žihovo selo 3, Gregorčič Ivan, 
zidar, Smolenja vas 53, Radež Franc, 
delavec, Vel. Slatnik 31. 

Novo mesto, 31. avgusta 1953. 
Zadr III 91/5 8057 

749. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Artiče. 
Na skupščini dne 2. VIII. 1953 še 

je Kmetijska zadruga z o. j. Sromlje 
spojila s *o zadrugo. 

Novo mesto, 1. septembra:1953.:"' 
Zadr IH 94/6 8058 
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750. 
Izbrisi 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., škalce (Slov. Konjice). 

Zaradi prenehanja poslovanja in 
združitve s Kmetijsko zadrugo z o. 
j., Slov. Konjice. 

Celje, 27. avgusta 1953. 
Zadr VII 159/6 7900 

751. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

4>. i., žiški. 
Ker je prenehala poslovati. 

Maribor, 30. julija 1953. 
• Zadr III 114 7372 

Vpisi 
752. 

Besedilo: Noč Amalija, gostilna. 
Imetnik: Noč Amalija, Vrba 29. 
Obratni predmet: Izvrševanje go- 

ttilničarske obrti.       ( 

Ljubljana, 6. avgusta 1953. 
Zt 13/53 - Rg A VIII 207/1   7544 

753. 
Besedilo: Hrovat Jože, gostilna. 
Imetnik: Hrovat Jože, gostilničar 

na Dvoru št. 9. 
Obratni predmet: Izvrševanje go- 

stinske obrti. 
Novo mesto, 2. septembra 1953. 

Zi 130/53 Reg A II 93/1     8062 

Razglasi sodišč 

Okli« o skrbnikih in razpravah 
Postavljeni skrbniki bodo v totbab ta- 
ttopaU tožence, katerib blvalliče nt zna- 
no, na njihovo nevarnost in streike, 
dokler te sami ne zglasljo ali ne Ime- 

nujejo poobla&encfe. 

G 146/53 8210 

Tožba za razvezo zakona: 
Žagar Jožefa, delavka, Litija št. 1, 

proti Žagar Janezu, brusaču, nazad- 
nje stanujoč v Rašici št. 12 pri Veli- 
kih Laščah, sedaj neznanega bivali- 
šča. Razprava bo 19. X. 1953 ob 8. uri 
pri tem sodišču v sobi št 37/•. Skrb- 
nik je Ravljen Jelka, sodna priprav- 
nica okrožnega sodišča v Celju. 

Poziv upnikom in dolžnikom 
naj   v  danno   roka   priglasijo   terjatve 
oziroma  poravnajo tvoje obveznosti do 
VodJetU   v   likvidaciji,   sicer   se   bodo 

dolgovi sodno Izterjali. 
8162 

Trgovski obrati kmetijskega go- 
»podaretva Pekre pri Mariboru so 
na podlagi odločbe OLO Maribor 
okolica," št. •3657, 5/53 z dne 24. 
Vin. 1953 preiH • likvidacijo. 

Priglasitveni rok: do 30. septem- 
bra 1953. 

JUkvidaciieka  komisija 

7933 
Potrošniška zadruga Polhov Gra- 

dec obvešča vse upnike in dolžnike, 
da je zadruga v likvidaciji. 

Priglasitveni rok: 30 dni od te ob- 
jave. Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
preklicu jejo 

Arhar Ivo, Ptuj, Vičava 51, osebno 
izkaznico, reg. štev. 15634, ser. štev. 
0277415. 8043 

Baranja Vmcenc, Gornji .Črnci, 
Murska Sobota, osebno izkaznico, 
reg. št. 20772, ser. št. 0102482, izdano 
v Murski Soboti. 8176 

Bauman Pavla, Ptuj, Mestni vrh 
16, osebno izkaznico, reg. št. 31151, 
ser. št. 0256861. 7968 

Benedejčič Angela, Kneza 108, Tol- 
min» osebno izkaznico, reg. štev. 
2197, ser. št. G-0254907. 8083 

Bernard Albina, Šenčur 185 pri 
Kranju, osebno izkaznico, reg. štev. 
4080, ser. številka 0162386, izdano v 
Ljubljani. 7748 

Bezjak Janez, Markovci 12, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 7166. ser. štev. 
0249477. 7942 

Brajdič Jože, Komama vas, p. t>e- 
mič, osebno izkaznico, ser. številka 
0333961. 8121 

Bratovščak Stefan, Ruše 270 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
31530, ser. št. 0575196, izdano v Ma- 
riboru. 8150 

Brence Rudi, Senovo 115, osebno 
izkaznico, reg. štev. 47747, ser. štev. 
0392057, izdano v Krškem. 8084 

Brcar Ivan, Brestanica 1, osebno 
izkaznico, reg. št. 47059, ser. štev. 
F-0391369, izdano v Krškem.       8044 

BrvaT Miroslav, Sovrstnik, Šmart- 
no pri Litiji, osebno izkaznico, reg. 
št. 16748, ser. št 0153790, izdano od 
OLO Ljubljana okolica. __   8190 

Cergol Roman, Loka 34, pošta Čr- 
ni kal, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 11892, ser. številka G 022602, 
izdano v Sežani. 8226 

čakš Albina, Maribor, Melje, Kej- 
žarjeva 12, razredno in maturitetno 
spričevalo IV. razreda večerne gim- 
nazije v Mariboru 1950. 8145 

Čeh Janez, Levanjci 31,p. Dester- 
nik pri Ptuju, vojno knjižico z dne 
24. VIII. 1953. _ 7865 

Čepar Jožef, Ljubljana, Koroška 
12, osebno izkaznico, rog. št. 20550/ 
51, ser. št. F-0042860, izdano v Ljub- 
ljani. 8221 

Deu Pavle, Ljubljana, šišenska 59, 
osebno izkaznico, reg. št. 1070, izdano 
v Novem mestu in vojaško knjižico, 
izdano v Ljubljani. 8191 

Domiter Justina, roj. Čuk, Stogov- 
ce 31, Ptujska gora, osebno izkazni- 
co, reg. št. 15861, ser. št. 0277643, iz- 
dano v Ptuju. 8201 

Dupin Anica, Sinji vrh 74, p. Čr- 
nomeli osebno izkaznico, reg. štev. 
6284, ser. št. 0489596, iedano • Čr- 
nomlju. 8202 

Eremita Jože, Prihova 9, p. Rečica 
ob Savinji, osebno izkaznico, reg. št. 
16213, ser. št. F 439524, izdano v Šo- 
štanju. 7944 

Ferincek Ana, Kobilje 112, p. Do- 
brovnik v Prekmurju, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 793, ser. št. 0223505. iz- 
dano   v   Lendavi. 8227 

Feriez Jakob, Maribor, btudenci, 
Ulica Pohor. bataljona 3, osebno Iz- 
kaznico, reg. št. 43452, ser. št. 43637, 
izdano v Mariboru. 8142 

Florjane Blaž, Kokarje 17. p. Na- 
zarje, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 17413, ser. št. F-0440764, potrdilo 
odbora ÔF iz 1. 1944 in spričevalo 
PAZ iz 1. 1951. 7840 

Florjane Frančiška, Kokarje 17, 
p. Nazarje, osebno izkaznico, reg. 
št 17414, ser. št. F-0440765.        7841 

Furlan Andrej, Aruče 38 pri Breži- 
cah, osebno Izkaznico, reg. št. 12347, 
ser. številka. 0377657, izdano v Kr- 
škem. 8228 

Goričan Franc, Podob 2, p. Loče 
pri Poljčanah, osebno izkaznico reg. 
št. 19500, izdano v Poljčanah.     7970 

Gril Franc, Globoko 6, osebno Iz- 
kaznico, reg. št. 5797, ser. št. 0816500, 
izdano v Radovljici. 8177 

Gurman Marija, Novo mesto, Za- 
grebška 5, osebno izkaznico, reg. št. 
0344603. 8215 

Hafner Venčeslav, Ljubljana, Pri- 
sojna 3, osebno izkaznico, reg. št. 
19680/50, ser. št F-0041990 in član- 
sko sindikalno Izkaznico, izdano v 
Ljubljani. 8165 

Horvat Rozina, Maribor, Partizan- 
ska 69, osebno izkaznico, reg. štev. 
27343, ser. št. 0109053, izdano v Gor. 
Lendavi. 8141 

Hribar Marija. Bizovik, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 78, ser. št. 0122381, 
izdano v Ljubljani. 8178 

Irman Emerik, Maribor, Ljubljan- 
ska 29, osebno izkaznico, reg. štev. 
32385, ser. štev. G-0024315, izdano v 
Mariboru, knjižico za kolo, št. kole- 
sa 3925603, izdano v Mariboru, šo- 
fersko knjižico št. 237, I. klase, izda-" 
no v Mariboru. 8161 

Jambrošič Pero, Ljubljana, Trnov- 
ski pristan, osebno izkaznico, reg. št. 
19123, izdano v Čakovcu. 8192 

Jamer Franc, Zibeldška gora, p. Zi- 
belič, osebno izkaznico, ser. številka 
S-03737781, reg. št. 31071, izdano v 
Slovenj Gradcu. 8108 

Jamževič Franc, Št. Jernej 20, 
osebno izkaznico, ser. številka 
0312636. 8216 

Jereb Amalija, Jasne 33, Idrija, 
osebno izkaznico, reg. st. 8953, ser- 
št. 0538063, izdano v Idriji. 8120 

Ješelnik Ludvik, Draga 19, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 7350, ser. štev. 
0553660, izdano v Kočevju. 7984 

Jošt Ignac, Maribor, Vojašnlškl 
trg 2, osebno lzkaenlco, reg. št. 862, 
ser. štev. 2923, izdano v Mariboru, 
knjižico za kolo, ^- znamka >Phae- 
nomen« štev. 289925, izdano v Ma- 
riboru. 8159 

Kastelle Anton, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 289/50, ser. štev- 
F-002395, isđatoo • Ljubljani.     8166 
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Katrašnik Miha, Maribor, Koroška 
15, osebno izkaznico, reg. št. 12318, 
ser. številka 0188628, Izdano v 
Kranju. 8146 

Kifner Jurij, Obrez 72, p. Središče 
ob Dravi, osebno izkaznico, reg. št. 
16474, ser. št. 0278259. 7867 

Klavžar Alojz, Kozaršče 26, ToL- 
min, osebno izkaznico, reg. št. 16531, 
»er. številka 0394961, izdano v Tol- 
minu. 7986 

Klepec Janez, Krasinc 37, p. Gra- 
dac, osebno izkaznico, reg. številka 
4548, ser. številka 048785S, izdano v 
Črnomlju. 7883 

Kmet Jože, Podlipa 15, Dvor, oseb- 
no izkaznico, ser. št. 0312261.     8217 

Kmetijska zadruga, Ožbalt ob 
Pravi, prometno dovoljenje za mo- 
torna vozila št. S-6026, Izdano 24. VI. 
1952 od OLO Maribor okolica.    8143 

Kmetijska zadruga Žužemberk, 
•zgubljeno eviden'čno številko tovor- 
nega avtomobila št. 3603. 7931 

Knez Štefka, Stara vas 52 pri Polj- 
anah, osebno izkaznico, reg. štev. 
SUO, ser. št. 0763654, izdano od OLO 
Maribor okolica. 8152 

Kočevar Ivan, Kamnje 13, p. Do- 
hravlje, osebno izkaznico, ser. štev. 
°31764S, reg. št. 46503. izdano od 
°LO Gorica. 7987 

Kofol Franc, Drž. posestvo Pivka, 
P- Postojna, osebno izkaznico, reg. 
«• 7944, ser. št. 0208654. 7885 

Kot Marija, Maribor, Zagrebška 
••••, osebno izkaznico številka 
4?897. 8163 

Kovač Avguštin, Ljubljana, Me- 
hova 4, osebno izkaznico, reg. št. 
•^••, izdano od kotara Pre- 
\ 8179 
ç, Kovačič Štefka Komama vas, p. 
*emič, osebno izkaznico, ser. štev. 
°*02085. 8218 
, Kramar Anica, Ljubljana, Berne- 
farjeva ul„ osebno izkaznico, reg. 
tj- 36862/51, ser. štev. F-0059172, in 
£lansko sindikalno izkaznico, izdano 
T Ljubljani. 8125 
. Krepfl Franc, Rače 180 pri Mari- 
7°J"U. osebno izkaznico, reg. številka 
gl'S*. ser. štev. 0879802, izdano od 
yJ-Q Maribor okolica, Šofersko knji- 
go številka 383, izdano 25. XI. 1952 
T Mariboru. 8160 

Krbin Martin, Šmalčja vas 19. p. 
nxiJ.?rneJ< osebno iakaznico, ser št. u>12466. 8124 

Krištof Anton, Giadtëka 4, p. Pes- 
ii^> osebno izkaznico, reg. številka 
'i«e. ser. št. 0051925, Izdano v Ma- r*oru. 8156 

GJA
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Ana- Ljubljana, Tacen, 
osebno izkaznico. Teg. št. 16476/52, 
«dano v Ljubljani. 8167 

Kuhar Jakob. Bistrica 16, p. Sta- 
0i7«ii osebno izkaznico, ser. štev. 
"«4682, reg. Št. 8372, izdano v Kam. 
•£•- 7989 
äteTf-111*^ SebastjaoQ iz Huma 28, po- 
nvH,£Js*°» osebno Izkaznico, ser. št. 
g01?82, reg. št. 4676, izdano od OLO 

Krumpačntk Franc, Lokovica pri 
Šoštanju, osebno izkaznico, reg. št 
2136, ser. št. F-0425446, izdano v šo- 
šanju. 7988 

Lenarčič Helena, Prosenjakovcl 
77, osebno izkaznico, ser. št. 0124993, 
reg. št 43283, izdano v Murski So- 
boti. 8110 

LovrenSič Slavko, Maribor, Ja- 
dranska 23a, osebno izkaznico, reg. 
štev. 38686, ser. št. 0043099, izdano v 
Mariboru. 8147 

Lozinšek Štefan, Lancova vas, po- 
šta Videm pri Ptuju, osebno izkaz- 
nico, ser. št. 29S67, reg. št. 4663, iz- 
dano v Ptuju. 8185 

Lukan Anton, Krka 3, evid. tabli- 
co za poltovorni avtomobil številka 
S-2278. 8126 

Lukman dr. Franc, univ. prof. 
Ljubljana, Nazorjeva 2, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 169/50, ser. številka 
F-0022479, izdano v Ljubljani.     8193 

Luznar Janez, Ljubljana, Prelov- 
čeva 10, pomočniško spričevalo ko- 
vinostrugarske stroke št. 2501. izda- 
no od MLO Ljubljana. 8335 

Maček Danica, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 6975, ser. številka 
0602260, izdano v Celju. 8127 

Majer Jospina, Cerknica pri Ra- 
keku 44, osebno izkaznico, reg. št. 
825/50, izdano v Postojni. 8271 

Malačič Vince, M. Sobota, Ivano- 
ci jeva 1, osebno izkaznico, reg. štev. 
219437, ser. št 0131147. 7930 

Marinšek Tončka, Pšata 33, obči- 
na Črnuče, osebno izkaznico, reg. St. 
10858, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 8246 

Mašalin Neža, Gorenja Sava 97, 
Kranj, osebno zkaznlco, reg. št. 
11626. 8238 

Mehle Terezija, Senožeti 43, oseb. 
no izkaznico, reg. št. 10416, ser. štev. 
F-168720. izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 8194 

Melik Franc, Ljubljana, Dolenj- 
ska 48/h, osebno izkaanico, rog. št 
9373/50, ser. št. F-0031683, in vozni- 
ško dovoljenje za vsa motorna vo- 
zila, izdano v Ljubljani. 8195 

Melink Marija, VipoJže 12 p. Do- 
brovo v Brdih, osebno iakaznico, 
reg. št. 2958, ser. št 0295576.        8111 

Mere Kristina, Zg. Hajdina 26, p. 
Hajdina, osebno izkaznico, reg. št 
5424, ser. št. 0247•37. 8258 

Mihelčio Anica, Novo mesto, Glav- 
ni trg št. 21, osebno tekasraico, ser. št. 
0325991. 8329 

Miklavži« Ignac, Bulince 4, Do- 
lenjeke Toplice, osebno izkaznico 
ser. št. 0333457. 8122 

Mikluž Jožica, Ljubljana, Trnov- 
ska 25, osebno Izkaznico, reg. šte- 
vilka 93243/51, ser. štev. F-01155553, 
izdano v Ljubljani, 8128 

Mlinaric Jože, Brezje 71, osebno 
izkaznico, reg. št. 6005, ser. številka 
0816708, izdano v Radovljici.      8196 

Mlinar Ivana, Miren pri Gorici, 
osebno izkaznico, S. G. 303896/41583, 
izdano od OLO Gorica. 8174 

Močnik Hedvika, Sv. Peter 12, p. 
Loka pr Zidanem mostu, osebno iz- 
kaznico, reg. št 33506, ser. štev. F- 
0726816, izdano v Trbovljah.     8186 

Mravlja Jožef, Cvetrož št. 15, p. 
Branik, osebno izkaznico, reg. štev. 
23552, ser št 0305537. izdano od OLO 
Gorica. 8325 

Nečemer Antonija, Kidričevo, 
blok 4a, osebno izkaznico, reg. štev. 
15345, ser. štev. 0277127, izdano v 
Ptuju. 8348 

Muš Marija, Črneška gota, Dravo- 
grad, osebno izkaznico, ser. števil- 
ka 0275972, reg. št. 14662, izdano v 
slovenj Gradcu. 8112 

Obrovnik Ivan, Zgor. Polskava 
24 pri Pragerskem, osebno izkazni- 
co, reg. štev. 44560, ser. številka 
0879344, izdano v Mariboru.       8157 

Okretič Franc, Ljubljana, osebno 
Izkaznico, reg. št. 55456/51, ser. št. 
F-0075766, izdano v Ljubljani.    8249 

Osim Anica, Maribor, Leningraj- 
ska 4, osebno izkaznico, reg. števil, 
ka 35801. ser. številka 0026313. izda- 
no v Mariboru. 815S 

Osnovna šola Ljubljana Polje, 
okrogel^žig. 8272 

Oštir'Marija Zofija, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 39482, ser. 
st. 023792, Izdano v Krškem, spriče- 
valo III razreda gimnazije v Sevni- 
ci, šolsko leto 1950/51. 8273 

Pekič Ana, Tovarna lesnih izdel- 
kov, Novo mesto, osebno izkaznico, 
ser. št. 0518797. 821» 

Perko Kari, Sv. Ana 12 nad Trži- 
cem, osebno izkaznico, reg. št. 5692, 
ser. št 0140402, izd. v Kranju.   824$ 

Petkovšek Vinko, uslužbenec, obč. 
LO Logatec, osebno izkaznico, reg. 
št. 1874, ser. št. F-0531784, izdano T, 
Idriji. 813T 

Pevec Milan, Ljubljana, Kersni- 
kova 3, vojaško knjižico, Izdano od 
Vojne pošte 1950, Kumanovo.     8197 

Pibernik Ciril, Ljubljana, osebno 
Izkaznico, reg. št. 35445/51, ser. štev. 
r-0057755, izdano v Ljubljani.   8129 

Pinter Jože, Bled, Grad 188, oseb- 
np izkaznico, reg. št 21318, ser. štev. 
0814728. 7912 

Pinčulie Janez, Dol. Pirošdca 25, 
Cerklje ob Krki, osebno izkaznico, 
reg. št. 26638, ser. št. 0404948.      7993 

Pišorn Pavla, Maribor, Radvanj- 
ska 52, osebno izkaznico, reg. štev. 
45929, ser. št 0048216, izdano v Ma- 
riboru. 8155 

Poglajen Matija, Drganja »eia 25, 
p. Straža, osebno izkaznico, ser. št. 
0324793. 8220 

Pongrac Dezider, Prosenjakovcl 
52, osebno izkaznico. Kg. št. 26, ser. 
št 073269, zdamo v Mur. Soboti. 8113 

Povoden Marija, Ljubljana, Križ- 
na 28, osebno izkaznico, reg. štev. 
1540t ser. Št F-042485Q, izdano v Šo- 
štanju, in sindikalno knjižico, izdano 
v Topolščici. 8274 

Prijatelj Kari, Ljubljana, Poljan- 
ski nasip, .osebno izkaznice, reg. it 



Sran 316 URADNI LIST štev. 31 — 18. IX. 1953 

47297/51, ser. št F-0069707, izdano v 
Ljubljani. 8180 

Božič Slavka, Hotel »Zlatoroge, 
Bohinj, osebno izkaznico, reg. štev. 
96609 ser. štev. 0120919, izdano v 
Ljubljani. 8114 

Rus roj. Čepon, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št 82509/52, ser. štev. 
F-0104819, izdano v Ljubljani.   8198 

Sajko Juri, kovač, Makole, osebno 
Izkaznico, reg. štev. 2156, ser. štev. 
0789107, izdano v Poljčanah.      7994 

Salomon Zorko, Ljubljana, Reslje- 
va 24, osebno Izkaznico, reg. štev. 
95403/51, ser. št F-0117713. izdano v 
Ljubljani. 8222 

bamuda Viktor, Ljubljana, Na 
Navje, osebno izkaznico, reg. štev. 
84081/52, ser. št. F-0108391 in amater- 
sko vozniško dovoljenje. Izdano v 
Ljubljani. 8130 

Semrajec Marija, Tomačevo št. 24, 
osebno izkaznico, reg. št. 55618/50, 
ser. štev. F-0011928, izdano v Ljub- 
ljani. 8131 

Sansoni Margareta, Ljubljana, 
Rožna dolina, osebno izkaznico, reg. 
št. 3227/51, izdano v Ljubljani.   8168 

Sardinšek Katarina, Z. E. Holmec, 
Prevalje, osebno izkaznico, številka 
13552. 8231 

Simonič Friderik, Maribor, Melj- 
eki hrib 4, osebno izkaznico, reg. št 
40214, ser. št. 0369978. izdano v Ma- 
riboru. 8149 

Smolar Edvard, Trbovlje 1, Ribi- 
čeva 25, osebno izkaznico, reg. št. 
20013, ser. št. 0281323. 8050 

òtarina Ivan, Močilno 16, Radeče 
pri Zidanem mostu, osebno izkaz- 
nico, reg. št 35804, ser. št. F-749114, 
Izdano v Trbovljah. 7945 

Stražiščar Marija, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. Št. 91868/51, izda- 
no v Ljubljani. 8169 

šaherl Karolina, Maribor, Stalin- 
grajska 26, osebno izkaznico, reg. št. 
604, ser. št. 0090514, izdano v Mari- 
boru. 8151 

Šikonja Amalija, Mala vas pri Je- 
zici, osebno izkaznico, reg. št 21588/ 
51, ser. št. F-0043S9S In sindikalno 
izkaznico, izdano v Ljubljani.   8181 

Skalič Erika, Sebeborci 1, osebno 
izkaznico, reg. št 17157, ser. štev. 
0097867. 7946 

škerjanec Ciril, Ljubljana, oseb- 
no Izkaznico, reg. št. 85359/52, ser. 
žtev. F-0107669, izdano v Ljub- 
ljani. 8182 

španger Vekoslav, upokojenec, 
Veržej, osebno izkaznico, reg, štev. 
7951, àer. št 0232261. 8051 

šuler Ivan, Legen 108, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 20414, izdamo v Slo- 
yenj Gradcu. 8117 

šuligoj Viktor, Vlžmarje 8, p. št. 
Vid nad Ljubljano, osebno Izkazni- 
ca, reg. štev. 13521/51, ser. štev. 
F-0035831, izdano v Ljubljani.   8223 

šušteršič Anica, Mihalovci 52, p. 
Ivanjkovci,   osebno   izkaznico,   reg. 

št. 16479, ser. št. 0240789, Izdano v 
Ljutomeru. 8139 

Tehniška visoka šola v Ljtibljani, 
evidenčno tablico tovornega avto- 
mobila znamke >TAM< Praga, štev. 
S-143. 8132 

Tofa Režeb, Ljubljana, Pražakova 
11, osebno izkaznico, reg. št 63980/ 
51, ser. št. F-0086290, izkaznico Zveze 
borcev in sindikalno izkaznico, iz- 
dano v Ljubljani. 8170 

Dr. Tomažič Gabriel, Ljubljana, 
Žitnikova 17, osebno izkaznico, reg. 
štev. 14469/50, ser. št. 0036779. izdano 
v Ljubljani. 8199 

Tovornik Rudi, Gunclje št. 1, Št. 
Vid nad Ljubljano, vojaško knjižir 
co, izdano od Vojnega odseka v 
Ljubljani. 8133 

Trbižan Stanislava, šutna 24, 
Kamnik, osebno izkaznico, reg. štev. 
25821, ser. št 0471731, izdano od OLO 
Ljubljana okolica. 8236 

Uhi Ferdo, Maribor, Koroška 10, 
osebno izkaznico, reg. št. 1464, ser. 
št. 008776, izdano v Mariboru.    8154 

Uran Franc, Zgornja Kapla 14, 
osebno izkaamico, reg. št. 44772, ser. 
št 0196888, izdano od OLO Maribor 
okolica. 8207 

Uranič Franc, Ljubljana, Hradec- 
kega 84, osebno izkaznico, reg. Štev. 
70486/51, izdano v Ljubljani.     8200 

Vedenik Robert, tekstilni tehnik, 
Sv. Pavel pri Preboldu 86, osebno 
izkaznico št. 3641. 7973 

Velie Fatima, Ljubljana, Ekono- 
mija Vič, osebno izkaznico, reg. št. 
1641, ser. št. 0576054, izdano v Velika 
Kladuša, NRBiH. 8225 

Veteršek Jože, rudar, Jesenovo 31, 
p. Izlake, osebno izkaznico, reg. št. 
20836, ser. štev. 0734146, izdano v 
Trbovljah. 7889 

Vinkler Kari, Krčevina 55, p. Ptuj, 
osebno izkaznico, reg. št. 3Ì134, ser. 
št. 0256844, izkaznico OF, odločbo o 
pokojnini. 7974 

Vnuk Franc, Botkovci U, Juršinci 
pri Ptuju, osebno izkaznico, reg. št. 
32393, ser. št. 9276103. 7577 

Weiss Minka, Ljubljana, Pot na 
Rakovo jelšo 64, osebno izkaznico, 
ser. štev. 057618, izdano v Novem 
mestu. 8224 

Weiss Simon, Rošpoh 194 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. štev. 
51867, ser. št. 052786, izdano v Mari- 
boru. 8140 

Zapletal Tone. Rače 1 pri Mari- 
boru, prometno knjižico za motorno 
kolo znamke »Zundappc št. 256810, 
evidenčna št. S-04230, izdano v Ma- 
riboru. 8153 

Zupančič Ivan, Ajdovec 3, Dvor, 
osebno izkaznico, serijska Številka 
0312215. 8123 

Žagar Anton, Ljubljana, Križna 
ul. 19, osebno izkaznico, Teg. štev. 
85237/52, ser. Št. F-O107547, izdano 
v Ljubljani. 8183 

Želodec Jožef, kovaški vajenec, 
Mežica 12, osebno izkaznico št 3580, 
izdano v Slovenj Gradcu. 7914 

Živortnik Ferdo, Maribor, Stu- 
denci, Obrežna 5, osebno Izkaznico, 
reg. št. 36955, ser. št. 0198174, izdano 
od OLO Maribor okolica. 8144 

Žižek Stanko, Maribor, Pobrežje, 
Črnogorska 4, osebno izkaznico, reg. 
št. 52777, ser. št. 0033697, izdano v 
Mariboru. 8148 

Redakcija 3>Nove proizvodnje«, obzornik napredka v 
tehniki in gospodarstvu v Ljubljani, Gregorčičeva 23, poštni 
predal 331, je za leto 1953 izdala >Gospodarski koledar«, 
ki je zaradi vsebine, objavljenih tabel, razpredelnic, pre- 
glednic, napotkov in opozoril koristen in potreben vsakemu 
poslovnemu človeku. 

Tudi za leto 1954 bo izšel 

»GOSPODARSKI   KOLEDAR«, 
ki bo najboljši strokovni priročnik in svetovalec, na kar že 
sedaj opozarjamo vsa industrijska, obrtna, trgovinska ter 
gostinska podjetja, ustanove, zadruge itd. 

Prednaročniki plačajo za 1 izvod »Gospodarskega kole- 
darja 1954« le 150 din. 

Naročite torej pri redakciji >Nove proizvodnje«, Ljub- 
ljana, poštni predal 331, tekoči račun pri NB 601-T-160: 
1. potrebno število  izvodov >Gospodarskega  koledarja«, 
2. oglas v tem koledarju, 3. uvrstitev vašega naslova v 
seznam podjetij, in nakažite ustrezno vsoto. 

Izdaja  »Uradni  Uit  LRS« — Direktor  In  odgovorni   urednik;  dr. Eastko   Močnik  —  tuka  tiskarna  »Tonata  TomUt»- 
v Ljubljani 
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KONČNE DOLOČBE 

197. člen 

Izvršni svet Ljudske skupščine LRS izda navo- 
dila za izvrševanje tega zakona. 

198. člen 
Ta zakon začne veljati takoj. 

Štev. LS 146/1—53. 
Ljubljana, dne 18. septembre 1953. 

Izvrsni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik Ljudske skupščine: 

Dr. Ferdo Kozak l.r. 

Predsednik Izvršnega sveta: 

Miha Marinko l.r. 

99. 

UKAZ 

Na podlagi 11. točke 72. člena ustavnega za- 
kona o temeljih' družbene in politične ureditve 
in o organih oblasti Ljudske republike Slovenije 
razglaša Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske 
republike Slovenije zakon o spremembah in do- 
polnitvah zakona o okrajnih ljudskih odborih, ki 
ga je sprejela Ljudska skupščina Ljudske repu- 
blike Slovenije na svoji seji dne 16. septembra 
1953 in Id se glasi: 

ZAKON 
o spremembah in dopolnitvah zakona 

o okrajnih ljudskih odborih 

1. člen 
Tretji odstavek 4. člena zakona o okrajnih 

'judsldh odborih se spremeni tako, da se glasi: 
,im „Zbor proizvajalcev sestavljajo odborniki, ki 
Bi neposredno volijo tisti delavci in uslužbenci, 

delajo na območju okraja v proizvodnji, pre- 
vozništvu in trgovini, in sicer v takšnem raz- 
Inerju, kot eo udeležena gospodarska področja pri 
8*upnem družbenem produktu okraja." 

2. člen 
6. člen zakona se spremeni tako, da se glasi: 
»Okrajni ljudski odbor se voli za štiri leta. 
Ljudska skupščina LR Slovenije ima pravico, 

da zaradi posebnih razmer podaljša največ za 
en<> leto mandat vseh okrajnih ljudskih odborov 
v Ljudski republiki Sloveniji in tudi da sklepa 
£ razpisu splošnih volitev v okrajne ljudske od- 
°re ali samo v okrajne zbore aH samo v zbore 

Proizvajalcev vseh okrajnih ljudskih odborov, še 
Preden poteče njihov mandat. Ce se pred pote- 
°m,v

Inandame dobe okrajnih ljudskih odborov 
azpisejo splošne volitve samo v okrajne zbore ali 

8••'° V •"••• proizvajalcev okrajnih ljudskih 
°?D°rov, traja mandatna doba na novo izvoljenih 
Krainih zborov oziroma zborov proizvajalcev do 

poteka mandata okrajnih ljudskih odborov. 

Nihče ne more biti hkrati voljen za odbornika 
okrajnega zbora in za odbornika zbora proizva- 
jalcev istega ljudskega odbora." 

3. člen 
62. člen zakona se spremeni tako, Ha se glasi: 
„Zbor proizvajalcev ima najmanj tri četrtine* 

a največ toliko odbornikov kot okrajni zbor. 
V teh mejah' se določi število odbornikov 

zbora proizvajalcev s statutom okrajnega ljud- 
skega odbora. 

Okrajni ljudski odbor določi s pritrditvijo 
Izvršnega sveta Ljudske skupščine LR Slovenije, 
koliko odbornikov volijo posamezne proizvajal- 
ske skupine." 

4. čfen 

115.   člen  zakona  se  spremeni  tako,  da   se 
i: 
„Odbornik ne more biti uslužbenec admini- 

stracije nobenega ljudskega odbora na območju 
okraja in tudi ne sodnik ali uslužbenec organa za 
notranje zadeve ali javnega tožilstva." 

5. člen 

5. točka 120. člena zakona se dopolni tako, 
da se glasi: 

„5. ce sprejme službo v administraciji katerega 
koH ljudskega odbora na območju okraja ali ce 
sprejme službo sodnika ali službo pri organu za 
notranje zadeve ali javnem tožilstvu." 

6. člen 
Prvi odstavek 121. člena zakona se spremeni 

tako, da se glasi: 
„Odborniku zbora proizvajalcev preneha man- 

dat tudi takrat, če preneha njegovo delovno raz- 
merje oziroma članstvo v gospodarski organizaciji 
na območju okraja ali na gospodarskem področju, 
v katerem je bil izvoljen, aH če preneha biti 
sindikalni oziroma zadružni funkcionar in ne 
postane zopet proizvajalec v ustrezni proizvajalsld 
skupini." 

7. člen 

Kjer je v zakonu omenjen Prezidij Ljudske 
skupščine LRS, se namesto tega glasi „Izvršni 
svet Ljudske skupščine LR Slovenije." 

8. člen 

Ta zakon začne veljati takoj. 

Štev. LS 147/1—53. 
Ljubljana, dne 18. septembra 1953. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik Ljudsko skupščine: 

Dr. Ferdo Kozak l.r. 

Predsednik Izvršnega sveta: 

Miha Marinko l.r. 
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100. 

UKAZ 
Na podlagi 11. točke 72. člena ustavnega za- 

kona o temeljih družbene in politične ureditve 
in o organih oblasti Ljudske republike Slovenije 
razglaša Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske 
republike Slovenije zakon o spremembah in do- 
polnitvah zakona o ljudskih odborih mest in 
mestnih občin, Id ga je sprejela Ljudska skup- 
ščina Ljudske republike Slovenije na svoji seji 
dne 16. septembra 1953 in ki se glasi: 

ZAKON 
o spremembah in dopolnitvah zakona o ljudskih 

odborih mest in mestnih občin 

1. člen 
Tretji odstavek 7. člena zakona o ljudskih' od- 

borih mest in mestnih občin se spremeni tako, 
da se glasi: 

„Zbor proizvajalcev sestavljajo odborniki, ki 
jih neposredno volijo delavci in uslužbenci, ki 
delajo na območju mesta v proizvodnji, prevoz- 
ništvu in trgovini, in sicer v takšnem razmerju, 
kot so udeležena gospodarska področja pri skup- 
nem družbenem produktu mesta." 

2. člen 
10. člen zakona se spremeni tako, da se glasi: 
„Mestni ljudski odbor se voli za štiri leta. 
Ljudski odbor mestne občine se voli za tri leta. 
Ljudska skupščina LR Slovenije ima pravico, 

3a zaradi posebnih razmer podaljša največ za 
eno leto mandat vseh ljudskih odborov mest in 
mestnih občin v Ljudski republiki Sloveniji in 
tudi da sklepa o razpisu splošnih volitev v ljud- 
ske odbore mest in mestnih občin ali samo v 
mestne zbore ali samo v zbore proizvajalcev 
mestnih ljudskih odborov, še preden poteče nji- 
hov mandat. Ce se pred potekom mandatne done 
mestnih ljudskih odborov razpišejo splošne vo- 
litve samo v mestne zbore ali samo v zbore pro- 
izvajalcev mestnih ljudskih odborov, traja man- 
datna doba na novo izvoljenih mestnih zborov 
oziroma zborov proizvajalcev do poteka mandata 
mestnih ljudskih odborov. 

Nihče ne more biti hkrati voljen za odbornika 
mestnega zbora in za odbornika zbora proizva- 
jalcev istega ljudskega odbora." I 

3. člen 
63. člen zakona se spremeni tako, da se glasi: 
„Zbor proizvajalcev ima najmanj tri četrtine, 

a največ toliko odbornikov kot mestni zbor. 
V teh mejah se določi število odbornikov 

zbora proizvajalcev s statutom mestnega ljud- 
skega odbora. 

Mestni ljudski odbor določi s pritrditvijo Iz- 
vršnega sveta Ljudske skupščine LR Slovenije, 

koliko odbornikov volijo posamezne proizvajalske 
skupine." 

4. člen 
125. člen zakona se spremeni tako, da •• 

glasi: 
„Odbornik mestnega ljudskega odbora ne mo- 

re biti uslužbenec administracije nobenega ljud- 
skega odbora na območju mesta, odbornik ljud- 
skega odbora mestne občine pa uslužbenec admi- 
nistracije nobenega ljudskega odbora na območju 
okraja, v katerega sestav spada mestna občina. 
Odbornik mestnega ljudskega odbora in ljudskega 
odbora mestne občine tudi ne more biti sodnik 
aH uslužbenec organa za notranje zadeve ali 
javnega tožilstva." 

5. člen 
5. točka 130. člena zakona se dopolni tako, 

da se glasi: 
„5. če sprejme službo v administraciji kate- 

rega koli ljudskega odbora na območju mesta 
oziroma okraja, v katerega sestav spada mestna 
občina, ali če sprejme službo sodnika ali službo 
pri organu za notranje zadeve ali pri javnem 
tožilstvu." 

6. člen 
Prvi odstavek 131. člena zakona se spremeni 

tako, da se glasi: 
„Odborniku zbora proizvajalcev preneha man- 

dat tudi takrat, če preneha njegovo delovno raz- 
merje oziroma članstvo v gospodarski organizaciji 
na območju mesta ali na gospodarskem področju, 
v katerem je bil izvoljen, ah če preneha biti 
sindikalni oziroma zadružni funkcionar in ne 
postane zopet proizvajalec v ustrezni proizvajal- 
ski skupini" 

7. člen 
Kjer je v zakonu omenjen Prezidij Ljudske 

skupščine LRS, se namesto tega glasi: „Izvršni 
svet Ljudske skupščine LR Slovenije". 

8. člen 
Ta zakon začne veljati takoj. 

Štev. LS 148/1—53. 
Ljubljana, dne 18. septembra 1953. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik Ljudske skupščine: 

Dr. Ferdo Kozak 1. r. 
Predsednik Izvršnega svet«: 

Miha Mirinko 1. r. 
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aa se oocine OKorja vas, ••••••  Y ••^• 
in Store odcepijo od okraja Celje okolica 

priključijo mestu Celju kot posebne občine 

101. 

UKAZ -    < 

Na podlagi 11. točke 72. člena ustavnega za- 
kona o temeljih družbene in politične ureditve 
in o organih oblasti Ljudske republike Slovenije 
razglaša Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske 
republike Slovenije zakon o spremembi zakona o 
razdelitvi Ljudske republike Slovenije na mesta, 
okraje in občine, ki ga je sprejela Ljudska skup- 
ščina Ljudske republike Slovenije na svoji seji 
dne 16. septembra 1953 in ki se glasi: 

ZAKON 
o spremembi zakona o razdelitvi Ljudske repu- 

blike Slovenije na mesta, okraje in občine 

1. člen 
7. člen zakona o razdelitvi Ljudske republike 

Slovenije na mesta, okraje In občine (Uradni list 
LIÌS, št 11/52) se ob' upoštevanju sprememb, 
izvršenih z uredbo o dopolnitvi imena takih na- 
selij, Id imajo enako se glaseča imena, (Uradni 
Hst LRS, št. 2/53) in uredbo o razglasitvi novih 
naselij in o združitvi naselij (Uradni Ust LRS, 
št. 2/53) glede okraja Celje okolica spremeni 
tako, da se občine Skofja vas, Šmartno v Rožni 
dolini 
^ se pnKi 
v sestavi mesta. 

2. člen 
5. člen zakona se spremeni tako, da se glasi: 
,>c) Mesto Celje 

obsega ožje mestno območje in občine Skofja vas, 
^Oiartno v Rožni dolini in Store. 

Ožje mestno območje mesta Celje 
°bsega tele katastrske občine in naselja: 

Celje: Celje (del) 
Košnica: Košnica, Polule 
Lisce: Celje (del),  Miklavžev hrib',  Lisce 
Mcdlog: Babno, Lava, Lopata, Ložnica, 

Medlog- 
Ostrožno:  Dobrova, Lokrovec,  Ostrožno 
Spodnja Hudinja: Celje (del), Nova vas, 

Spodnja Hudinja, Zgornja Hudinja 
Teharje (del): Cret 
Tremor j c (del): Tremerje 
Trnovlje (del): Trnovlje pri Celju (del) 
Zagrad: Pečovnik, Zagrad, Zavodna 
Občina Skofja vas 

obsega tele katastrske občine in naselja: 
Arclin: Arčlin, Lahovna, Lešje, Prekorje, 

Runtole, Vojnik okolica (del) 
Skofja vas: Sv. Marjeta, Skofja vas, 

Zadobrova 
Smiklavž: Bovše, GUnsko, Gradišče, Lipovec, 

Pristava, Razgor, Smiklavž 
Trnovlje (del): Leskovec, Ljubecna, Trnovlje 

pri Celju (del), Začret, Žepina 
Občina Šmartno v Rožni dolini 

obsega tele katastrske občine in naselja: 
Brezova: Brezova, Konjsko, Loče 
Kožni vrh: Jezerce pri Smartnem, Otemna, 

Rožni vrh 

•*    Rupe: Pepelno, Rupe, Zavrh pri Galiciji (del) 
-    Sv. Jungert: Gorica pri Smartnem, 

Sv. Jungert 
Šmartno: Slatina, Sni^rtno v Rožni dolini 
2elezno (del): Galicija (del), Zavrh pri 

Galiciji (del) 
Občina Store 

obsega tele katastrske občine in naselja: 
Bukovžlak: Bukovžlak, Slance, Vrhe 
Gc ičica (del): Ogorevc 
Kresnike: Pecovje, Store 
Prožin: Prožinska vas 
Sv. Lovrenc: Kompole, Laška vas, St.  Janž 

nad Storami 
Svetina (del): Glažuta, Javornik, Kanjuce, 

Svetina, Svetli dol 
Teharje (del): Oeenca, Teharje, Zvodno" 

3. člen 
Odborniki okrajnega zbora okrajnega ljud- 

skega odbora Celje okolica, ki so bili izvoljeni na 
območju Skofja vas, Šmartno v Rožni dolini in 
Store postanejo z dnem, ko začne ta zakon veljati, 
odborniki mestnega zbora mestnega ljudskega 
odbora Celje. 

4. člen 
Ta zakon začne veljati takoj. 

Štev. LS 149/1—53. 
Ljubljana, dne 18. septembra 1953. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik Ljudeke skupščine: 
Dr. Ferdo Kozak 1. r. 

Predsednik Izvrineg* sveta: 
Miha Marinko l.r. 

102. 

UKAZ 
- Na podlagi 11. točke 72. člena ustavnega zatona o 
temeljih družbene in politične ureditve in o organih 
oblasti Ljudske republike Slovenije razglasa Izvršni 
svet Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah 
in odpoklicu odbornikov ljudskih odborov, ki ga je 
sprejela Ljudska skupščina Ljudske republike Slove- 
nije na svoji seji dne 16. septembra 1953 in ki se glasi: 

ZAKON 
o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah in 

odpoklicu odbornikov ljudskih odborov 
PRVO   POGLAVJE 

TEMELJNE DOLOČBE O VOLITVAH 
IN ODPOKLICU 

1. Volitve 
1. člen 

Odbornike v občinske ljudske odbore ter v okrajne 
in mestne zbore volijo po določbah tega zakona na 
podlagi splošne, enake in neposredne volilne pravice 
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državljani Federativne ljudske republike Jugoslavije, 
ki imajo na območju občine, okraja ali mesta volilno 
pravico po zakonu o volilnih imenikih. 

Pravico, biti voljen v občinski ljudski odbor in v 
okrajni oziroma mestni zbor, ima vsak državljan Fe- 
derativne ljudske republike Jugoslavije, ki ima volil- 
no pravico. 

2. člen 
Odbornike v zbore proizvajalcev okrajnih oziroma 

mestnih ljudskih odborov volijo neposredno proizva- 
jalci v proizvodnji, prevozništvu in trgovini. 

Pravico, voliti odbornike v zbor proizvajalcev, ima 
vsak proizvajalec, ki pripada proizvajalski skupini, 
v kateri se voli odbornik, če ima volilno pravico po za- 
konu o volilnih imenikih. 

Odbornike za zbor proizvajalcev volijo proizvajalci 
vsak v svoji proizvajalski skupini, in sicer: 

1. v skupini industrije, trgovine in obrti: delavci in 
uslužbenci, ki delajo v industriji, rudarstvu, gozdar- 
stvu, gradbeništvu, prevozništvu, poštni, telegrafski in 
telefonski službi, trgovini, gostinstvu, pri komunalnih 
delih in v obrtništvu ter obrtniki; 

2. v skupini kmetijstva: kmetje, ki so člani kme- 
tijskih zadrug, in člani njihovih gospodarstev, ki se 
ukvarjajo s kmetijstvom, delavci in uslužbenci kme- 
tijskih posestev, delavci in uslužbenci kmetijskih za- 

• drug in drugi kmetijski delavci. 
V zbor proizvajalcev se voli od skupnega števila 

članov zbora proizvajalcev v vsaki proizvajalski sku- 
pini toliko odbornikov, kot ustreza razmerju, s kate- 
rim je posamezna proizvajalska skupina udeležena pri 
skupnem družbenem produktu okraja oziroma mesta, 
kot je določen v tekočem okrajnem oziroma mestnem 
družbenem planu. 

Znotraj vsake proizvajalske skupine se volijo od- 
borniki po pravilu: en odbornik na enako število pro- 
izvajalcev. 

Za odbornika zbora proizvajalcev je lahko voljen 
vsak proizvajalec iz tiste proizvajalske skupine, v ka- 
teri se voli odbornik, če ima volilno pravico po zakonu 
o volilnih imenikih. Za odbornika zbora proizvajalcev 
je lahko voljen tudi sindikalni oziroma zadružni funk- 
cionar, ki so ga proizvajalci izvolili za funkcionarja. 

3. člen 

Kandidate za odbornike občinskega ljudskega od- 
bora in okrajnega oziroma mestnega zbora lahko pred- 
lagajo volivci na zborih volivcev in tudi določeno šte- 
vilo volivcev po določbah tega zakona. 

Kandidate za odbornike zbora proizvajalcev okraj- 
nega oziroma mestnega ljudskega odbora lahko pred- 
lagajo proizvajalci na zborih volivcev v gospodarskih 
organizacijah in tudi določeno število proizvajalcev 
po določbah tega zakona. 

4. Člen 
Odborniki ljudskih odborov se volijo po volanih 

enotah. 
5. člen 

• Nihče ne more biti kandidat za odbornika istega 
ljudskega odbora v več kot eni volilni enoti. 

Nihče ne more biti hkrati odbornik in tudi ne kan- 
didat za odbornika obeh zborov istega ljudskega od' 
bora. 

6. člen 
Za odbornika je izvoljen kandidat, ki je dobil • 

volilni enoti največ glasov. 

7. člen 
Ce je izvoljen za odbornika uslužbenec admini- 

stracije kateregakoli ljudskega odbora na območju 
okraja ali mesta, sodnik ali uslužbenec organa za 
notranje zadeve ali javnega tožilstva, preneha biti 
sodnik oziroma uslužbenec, ko je njegov mandat veri- 
ficiran. 

2. Odpoklic 

8. den 
Volivci lahko odpokličejo odbornika, ki ne uživa 

več njihovega zaupanja. 

9. člen 
Pravico odpoklicati odbornika ljudskega odbora 

imajo volivci volilne enote, v kateri je bil odbornik 
izvoljen. 

10. člen 
Pravico sprožiti postopek za odpoklic odbornika 

občinskega ljudskega odbora ter odbornika okrajnega 
in mestnega zbora imajo zbori volivcev ter skupina 
volivcev. 

Pravico sprožiti postopek za odpoklic odbornika 
zbora proizvajalcev imajo zbori volivcev v gospodar- 
skih organizacijah ter skupina proizvajalcev. 

Pravico iniciative za sklicanje zborov volivcev, 
da se sproži postopek za odpoklic odbornika, ima ob- 
činski ljudski odbor oziroma zbor okrajnega ali mest- 
nega ljudskega odbora. 

11. člen 
Odbornik je odpoklican, če je za odpoklic glasova- 

la večina vseh volivcev z območja volilne enote, v 
kateri je bil odbornik izvoljen. 

IS. člen 
Odpoklicanemu odborniku preneha mandat z dnem, 

ko je njegov odpoklic izglasovan. 
Ce je odbornik odpoklican, se razpišejo nadomest- 

ne volitve za volilno enoto, v kateri je bil izvoljen. Od- 
poklicani odbornik ne more kandidirati pri teh vo- 
litvah. 

3. Skupne določbe o volitvah in odpoklicu 

18. člen 
Volivci glaeujejo osebno. Nihče ne more glasovati 

po pooblaščencu. 
Glasovanje pri volitvah in odpoklicu je tajno. Gla- 

suje se > glasovnicami. 

14. »en 
Nobenemu državljanu, ki je vpisan v volilni ime- 

nik, se ne sme vzeti glasovalna pravica in tudi ne 

preprečiti glasovanje. 
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Pet dni pred volitvami oziroma pred glasovanjem 
o odpoklicu in tri dni po tem državni organi in uradne 
osebe ne smejo klicati volivcev, razen Ce je očitno, da 
to volivca ne bo oviralo pri izvrševanju volilne pra- 
vice. 

15. člen 

Svoboda pri odločanju volivcev in tajnost glaso- 
vanja se ne smeta omejevati. 

Noben državni organ in nobena uradna oseba ne 
sme v nobenem primeru poklicati volivca na odgovor 
zaradi glasovanja in tudi ne od njega zahtevati, naj 
Pove, za koga je glasoval ali zakaj ni glasoval oziroma 
ali je glasoval za odpoklic ali proti odpoklicu. 

16. člen 

Volitve in postopek o odpoklicu vodijo volilne ko- 
misije in volilni odbori. 

Volilni organi so pri svojem delu neodvisni od vseh 
drugih državnih organov in delajo po zakonu in po 
drugih na podlagi zakona Izdanih predpisih. 

17. člen 

Določbe tega zakona, ki veljajo za občinske ljudske 
odbore, veljajo tudi za ljudske odbore mestnih občin, 
kolikor nI v tem zakonu za mestne občine s posebnimi 
Pravicami izrecno drugače določeno. 

DRUGO    POGLAVJE 

Razpis volitev 

18. člen 

Splošne volitve odbornikov ljudskih odborov iste 
»topnje razpiše za vse območje ali za del območja 
sudske republike Slovenije Izvršni svet Ljudske 
skupščine LRS z odlokom, in sicer tako, da se opravijo 
na3pozneJe v dveh mesecih po razpisu volitev. 

Ce preneha mandat posameznemu okrajnemu ali 
"ustnemu ljudskemu odboru oziroma posameznemu 
^>oru, razpiše volitve ljudski odbor sam, za občinski 
4udski odbor pa okrajni oziroma mestni zbor. Ljudski 
°dbor, ki razpiše volitve, sporoči to Izvršnemu svetu 
Ljudske skupščine LRS. Volitve se morajo opraviti 
^pozneje v dveh mesecih po prenehanju mandata. 

Ce preteče mandat ljudskemu odboru, se morajo 
volitve razpisati in opraviti pred potekom dobe, za 
«atero je bil ljudski odbor izvoljen. 

19. člen 

Ce Izvršni svet Ljudske skupščine LRS razpusti 
JUdski odbor oziroma njegov zbor, razpiše volitve v 
n°vl ljudski odbor oziroma zbor z istim odlokom, s 
katerim razpusti ljudski odbor oziroma njegov zbor 
ln sicer tako, da se opravijo najpozneje v dveh mesecih 
Po razpustu. 

20. člen 
Ce -- posameznemu odborniku preneha mandat, raz- 

pre volitve z odlokom ljudski odbor, čigar član je bil 

odbornik, in sicer tako, da se opravijo najpozneje v 
dveh mesecih po prenehanju mandata. 

21. člen 
Volitve odbornikov v občinske ljudske odbore ter 

v okrajne in mestne zbore so v nedeljo. 
Volitve odbornikov v zbore proizvajalcev so lahko 

ob različnih dneh po proizvajalskih skupinah. 
Ce so razpisane volitve hkrati v okrajni oziroma 

mestni zbor in v zbor proizvajalcev okrajnega oziroma 
mestnega ljudskega odbora, morajo biti volitve za oba 
zbora opravljene v osmih dneh. 

Dan volitev se določi z odlokom o razpisu volitev. 

f 22. člen 

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 razpisane 
volitve. 

TRETJE   POGLAVJE 

Volilni organi 

23. člen 
Volilne komisije so: 
1. Republiška volilna komisija s sedežem v 

Ljubljani; 
2. okrajne volilne komisije s sedežem na območju 

okraja in mestne volilne komisije s sedežem na ob- 
močju mesta za volitve v vse ljudske odbore ln za 
postopek pri odpoklicu odbornikov vseh ljudskih 
odborov na območju okraja oziroma mesta. 

Volilne komisije so stalne. 
Kjer se v tem zakonu govori o okrajni volilni ko- 

misiji, je mišljena s tem tudi mestna volilna komisija. 

24. člen 

Republiško volilno komisijo sestavljajo predsednik, 
tajnik in pet članov. Imenuje jih Izvršni svet Ljudske 
skupščine LRS. 

Okrajno volilno komisijo sestavljajo predsednik, 
tajnik in trije člani. Imenuje jih Republiška volilna 
komisija. 

Predsedniku, tajniku in vsakemu članu volilne ko- 
misije se Imenuje namestnik. 

Za predsednika Republiške volilne komisije in nje- 
govega namestnika se imenuje sodnik Vrhovnega so- 
dišča LRS, za predsednika'okrajne volilne komisije in 
njegovega namestnika pa sodnik okrajnega ali okrož- 
nega sodišča. 

Imenovanje in spremembe volilnih komisij se ob- 
javijo v Uradnem listu LRS. v 

26. člen 

Republiška volilna komisija Ima tele naloge: 
1. skrbi za tehnične priprave volitev, zlasti za volilni 

material (glasovalne skrinjice, glasovnice in drugo); 
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2. daje navodila okrajnim volilnim komisijam v 
zvezi z izvajanjem volitev; 

3. nadzoruje delo okrajnih volilnih komisij; 
4. opravlja druge naloge po določbah tega zakona. 

26. člen 

Okrajna volilna komisija ima tele naloge: 

1. izvršuje tehnične priprave volitev; 
2. imenuje volilne odbore za vodstvo glasovanja pri 

volitvah oziroma odpoklicu odbornikov; 
3. nadzoruje delo volilnih odborov; 
4. potrjuje kandidature za volitve odbornikov; 
5. ugotavlja volilne izide in razglaša, kateri kan- 

didati so bili na njenem območju izvoljeni za odbor- 
nike; ugotavlja izide glasovanja o odpoklicu odbor- 
nikov; 

6. daje poročila o izidu volitev in glasovanja o 
odpoklicu na svojem območju; 

7. opravlja druge naloge po določbah tega zakona. 

27. člen 

Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori. Volilni 
odbor skrbi za pravilnost in tajnost glasovanja. 

Volilni odbor sestavljajo predsednik in dva člana; 
vsak ima namestnika. 

Pri volitvah v občinski ljudski odbor in v okrajni 
oziroma mestni zbor morata biti dva člana volilnega 
odbora in njihova namestnika z območja občine 
oziroma mesta, kjer je volišče. 

Predsednik in člani volilnega odbora za volitve 
odbornikov v zbor proizvajalcev ter njihovi namestniki 
se imenujejo izmed proizvajalcev z območja volilne 
enote, v kateri je volišče. 

Volilna komisija izda predsedniku volilnega odbora 
odločbo o imenovanju volilnega odbora; predsednik 
mora to sporočiti članom volilnega odbora in namest- 
nikom. 

28. člen 

Člani volilnih komisij in volilnih odborov in njihovi 
namestniki so lahko samo državljani, ki imajo volilno 
pravico. 

Clan volilne komisije oziroma volilnega odbora ne 
more biti, kdor je predlagan kot kandidat za odbor- 
nika. Ce je predlagan kot kandidat, preneha biti član 
ali namestnik člana volilne komisije oziroma volil- 
nega odbora. 

Odbornik, o čigar odpoklicu se glasuje, ne more 
b'ri član ali namestnik člana volilne komisije ali 
volilnega odbora, ki vodi glasovanje o odpoklicu. 

29. člen 

Volilna komisija in volilni odbori sklepajo veljavno, 
če je navzočih več kot polovica članov. Sklepe spre- 
jemajo z večino glasov navzočih članov. 

30. člen 

Ljudski odbori in drugi državni organi morajo 
pomagati volilnim komisijam in volilnim odborom pri 
opravljanju njihovih nalog. 

Državni organi ter gospodarske in družbene organi- 
zacije morajo dati volilni komisiji na njeno zahtevo 
vse podatke, ki jih potrebuje pri svojem delu. 

ČETRTO   POGLAVJE 

VOLITVE ODBORNIKOV V OBČINSKI LJUDSKI 
ODBOR IN V OKRAJNI OZIROMA MESTNI ZBOR 

1. Votline enote 

31. člen 

Za volitve občinskega ljudskega odbora se dolo- 
čijo 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 v eno volilno enoto. 
Ne smejo pa se združevati v eno volilno enoto posa- 
mezni deli krajev z drugimi kraji in tudi ne deli 
različnih krajev med seboj. . 

V eni volilni enoti se voli en odbornik ali več 
odbornikov. V mestni občini s posebnimi pravicami se 
lahko volijo v eni volilni enoti največ trije odborniki. 

32. člen 

Število odbornikov, ki se 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. 

33. člen 

Mesto se deli pri volitvah v mestni zbor na volilne 
enote. 

Ce so v sestavu mesta občine, volijo volivci z ob- 
močja takih občin odbornike v občinski ljudski odbor 
in v mestni zbor. Volilne enote v takih občinah se 
določijo pri volitvah v občinski ljudski odbor po do- 
ločbah 31. člena, pri volitvah v mestni zbor pa po do- 
ločbah 32. člena tega zakona. 

V primerih iz prednjih dveh odstavkov se dolo- 
čijo volilne enote tako, da se v vsaki volilni enoti voli 
praviloma po en odbornik, največ pa trije. 

34. člen 

Za volitve odbornikov v okrajni oziroma mestni 
zbor določi volilne enote in število odbornikov, ki se 
v teh enotah volijo — okrajni oziroma mestni zbor; 

za volitve odbornikov občinskega ljudskega odbora 
— občinski ljudski odbor. 

Število odbornikov, ki se volijo v posamezni volilni 
enoti, se določi po razmerju med številom prebival- 
stva na območju volilne enote in med celotnim šte- 
vilom prebivalstva na območju ljudskega odbora, • 
sicer tako, da voli vsakega odbornika približno enako 
število volivcev v vseh volilnih enotah. Število prebi- 
valcev se ugotovi po podatkih zadnjega popisa prebi- 
valstva; upoštevati pa je treba tudi, koliko se je P° 
uradnih statističnih podatkih število prebivalstva med- 
tem povečalo. ' 

Ce Izvršni svet Ljudske skupščine LRS razpusti 
okrajni   ali mestni   ljudski   odbor   ali ljudski odbor 
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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 zbor. 

Sklep o določitvi volilnih enot in števila odbor- 
nikov, ki se volijo v posamezni volilni enoti, razglasi 
organ, ki je sklep sprejel, najpozneje pet dni po raz- 
pisu volitev. Ta sklep se razglasi na razglasnih deskah 
ljudskih odborov, kjer bodo volitve, in tudi na 
krajevno običajni način. 

Vsaka volilna enota mora imeti svojo zaporedno 
Številko. 

Z. Predlaganje kandidatov 

a) Po zborih volivcev 

35. Člen 

Zbori volivcev, na katerih se predlagajo kandidati 
za odbornike, se sklicujejo praviloma tako, da se skliče 
za območje vsake volilne enote en zbor volivcev. 

V posebnih primerih lahko okrajna volilna ko- 
misija na predlog občinskega oziroma mestnega ljud- 
skega odbora v petih dneh po razpisu volitev odloči, da 
se skliče v eni volilni enoti več zborov volivcev in do- 
toci območje za vsakega teh zborov volivcev. Razglas 
o tem pošlje občinskemu ljudskemu odboru, da ga 
razglasi na občinski razglasni deski. 

36. člen 

Zbor volivcev skliče predsednik občinskega oziroma 
ttiestnega ljudskega odbora, na katerega območju se 
Vrši zbor. 

Če predsednik občinskega ali mestnega ljudskega 
odbora ne skliče zbora volivcev v 30 dneh od dneva, 
ko so bile razpisane volitve, ga skliče okrajna volilna 
komisija v nadaljnjih petih dneh. 

Sklicanje zbora volivcev se razglasi na običajni 
oačin, najpozneje pa tri dni pred pričetkom zbora, z 
navedbo dnevnega reda zbora. 

Cas in kraj zbora se določi tako, da se omogoči 
O-Udeležba kar največjemu številu volivcev. 

37. člen 
Zbor volivcev, ki Je sklican zaradi predlaganja 

kandidatov za odbornike, se lahko opravi, če je 
navzočih najmanj desetina vseh volivcev z območja, za 
katero je zbor sklican, najmanj pa 50 volivcev. 

Ce se zbor volivcev ne more opraviti zaradi tega, 
*er ni navzoče potrebno število volivcev, skliče nov 
zbor volivcev organ, ki je upravičen za sklicanje zbora. 

Pravico odločati na zboru volivcev imajo samo 
tisti, ki imajo volilno pravico in prebivajo na območ- 
3U> za katero je zbor sklican. 

38. člen 

Predsednik občinskega oziroma mestnega ljudskega 
odbora ali odbornik, ki ga on določi, začne zbor vo- 
Uvcev in ga vodi do izvolitve predsedstva zbora. Ce je 
»klicala zbor volivcev okrajna volilna komisija, začne 
lbor in ga VCKji do izvolitve predsedstva zbora odbor- 
j~* občinskega oziroma mestnega ljudskega odbora, 
** ga določi okrajna volilna komisija, 

Delo zbora volivcev vodi predsedstvo zbora, ki ga 
volivci izvolijo na zboru iz svojih vrst Predsedstvo 
zbora sestavljajo predsedujoči in dva člana. 

Zbor volivcev izvoli izmed sebe tudi dva overitelja 
zapisnika. 

39. člen 

Po izvolitvi predsedstva pojasni predsedujoči na- 
men tega zbora volivca . in način njegovega dela; pri 
tem obrazloži določbe 40. do 45. člena tega zakona. 
Nato določi zbor volivcev na predlog predseduiočega 
dnevni red; dnevni red mora obsegati: 

1. volitev kandidacijske komisije; 
2. predlaganje kandidatov po volivcih; 
3. obravnavanje predloga kandidacijske komisije 

za določitev kandidatov in glasovanje o predlogu. 

40. člen 

Zbor volivcev izvoli, izmed prisotnih volivcev kan- 
didacijsko komisijo. Njena naloga je, da na podlagi 
predlogov volivcev poda zboru volivcev končni predlog 
za določitev kandidatov. 

Kandidacijsko komisijo sestavlja sedem do petnajst 
članov. 

Pravico predlagati kandidacijsko komisijo ima 
najmanj deset volivcev. 

Po končanem predlaganju se glasuje o izvolitvi kan- 
didacijske komisije. O predlaganih listah se glasuje 
v celoti, m sicer javno. 

Izvoljena Je tista kandidacijska komisija, ki je 
dobila največje število glasov. 

Kandidacijska komisija izvoli izmed sebe pred- 
sednika. : < 

41. Hen 

Kandidate za odbornike ima pravico predlagati vsak 
volivec, in sicer jih lahko predlaga toliko, kolikor je 
treba izvoliti v volilni enoti odbornikov. Predlogi se 
dajejo ustno. 

42. člen 

Clan kandidacijske komisije, ki ga volivci predla- 
gajo za kandidata, preneha biti član komisije, če privoli, 
da bo kandidat Ce se zaradi tega skrči število članov 
komisije pod sedem, se namesto odpadlih članov 
izvolijo drugi. 

43. Men 

Ko je predlaganje kandidatov končano, se kandi- 
dacijska komisija umakne, pretrese predloge volivcev 
In sestavi predlog za določitev kandidatov, vendar sa- 
mo izmed kandidatov, ki so jih predlagali volivci. 

Predlog kandidacijske komisije mora obsegati naj- 
manj dvakrat toliko kandidatov, kot je treba v volilni 
enoti Izvoliti odbornikov. 

r 44. člen 

Ko kandidacijska komisija konča delo, sporoči pred- 
sednik ali kakšen drug član kandidacijske komisije 
zboru volivcev predlog komisije za določitev kandida- 
tov in ga utemelji za vsakega predlaganega kandidata. 

Zbor volivcev potem obravnava predlog kandida- 
cijske komisije Ce med obravnavanjem kdo navede 
razloge proti kakšnemu kandidatu, ki ga je predlagala 
kandidacijska komisija, ali če predlaga drugega kan- 
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didata, mora kandidacijska komisija preizkusiti na- 
vedene radoge in predloge ter predložiti zboru voliv- 
cev svoj končni predlog. Tudi ta predlog lahko obse- 
ga samo kandidate, Id so jih predlagali volivci. 

Zbor volivcev glasuje posebej o vsakem kandidatu, 
• ga je predložila kandidacijska komisija. Glasuje se 
z dviganjem rok. 

Od tistih kandidatov, ki jih je predložila kandida- 
cijska komisija, je sprejet vsak tisti kandidat, za kate- 
rega je glasovala večina navzočih volivcev. 

45. člen 

Ce zbor volivcev ne sprejme v celoti predloga kan- 
didacijske komisije, se na istem zboru volivcev izvoli 
nova kandidacijska komisija. 

Za ves nadaljnji postopek' veljajo določbe prejšnjih 
členov. 

46. člen 

O delu zbora volivcev se piše zapisnik. Zapisnik 
podpišejo predsedujoči, zapisnikar in oba overitelja. 

Predsednik občinskega oziroma mestnega ljudskega 
odbora mora preskrbeti zapisnikarja. Zbor volivcev 
pa lahko izvoli za zapisnikarja tudi koga drugega. 

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, očetovo ime in rojstno ime članov predsed- 
stva, zapisnikarja in overiteljev zapisnika; koliko 
volivcev je vpisanih v volilnem imeniku na območju 
te volilne enote; koliko volivcev je navzočih na zboru; 
dnevni red; izvoljeno kandidacijsko komisijo; predloge 
za kandidate; predlog kandidacijske komisije za dolo- 
čitev kandidatov; kateri kandidati so bili sprejeti; kako 
je bil ugotovljen izid glasovanja in druge za delo zbora 
volivcev pomembne okoliščine. 

47. člen 

Na zboru volivcev sprejeti predlog kandidature 
mora obsegati: 

1. ime ljudskega odbora, v katerega se voli, in dan 
volitev; 

2. volilno enoto, za katero se predlaga kandidatura; 
3. kraj, dan in območje zbora volivcev, na katerem 

je bil predlog kandidature sprejet; 
4. priimek, očetovo in rojstno ime in prebivališče 

kandidatov. 
Predlog kandidature, kj jo določi zbor volivcev, 

mora obsegati najmanj dvakrat toliko kandidatov, kot 
je treba v volilni enoti izvoliti odbornikov. 

Predlog kandidature podpišeta predsedujoči na 
zboru volivcev in predsednik kandidacijske komisije 
Poleg podpisov je treba navesti njihov priimek, oče- 
tovo in rojstno ime in prebivališče. Njuni podpisi mo- 
rajo biti overjeni od pristojnega organa za overitve 
ali od ljudskega odbora občine, kjer je bil zbor 
volivcev. 

48. člen 

Predlogu kandidature je treba priložiti: 
1. pismeno privolitev vsakega kandidata v kandi- 

daturo; privolitev mora biti overjena od pristojnega 
organa za overitve; 

2. potrdilo pristojnega občinskega oziroma mest- 
nega ljudskega odbora za vsakega kandidata, da je 
vpisan v volilnem imeniku; to potrdilo se lahko da na 
samem predlogu kandidature; 

3. zapisnik o delu zbora volivcev. 

b) Po skupini državljanov 

49. člen 

Predlog kandidature, ki jo predloži v potrditev 
skupina državljanov, mora biti podpisan od najmanj 
desetine vseh volivcev, ki so vpisani v volilnem ime- 
niku na območju volilne enote, za katero se kandidatura 
predlaga. Ne glede na to, koliko je v volilni enoti vo- 
livcev, pa zadostuje, da podpiše predlog kandidature 
TOO volivcev, vendar najmanj 30 volivcev pri volitvah 
za občinski ljudski odbor oziroma najmanj 50 volivcev 
pri volitvah za okrajni oziroma mestni zbor. 

Predlog kandidature, ki jo predlaga skupina držav- 
ljanov, mora obsegati najmanj toliko kandidatov, kot 
je treba v volilni enoti izvoliti odbornikov. 

50  člen 

Predlog kandidature mora obsegati: 

1. ime ljudskega odbora, v katerega se voli, in dan 
, volitev; 

2. volilno enoto, za katero se vlaga predlog kandi- 
dature; 

3. priimek, očetovo in rojstno ime in prebivališče 
kandidatov. 

Predlog morajo podpisati vsi predlagatelji z navedbo 
priimka, očetovega imena, rojstnega imena in prebiva- 
lišča. Njihovi podpisi morajo biti overjeni od pristoj- 
nega organa za overitve ali od ljudskega odbora ob- 
čine, na katere območju je volilna enota, za katero se 
predlagajo kandidati. 

51. člen 

Predlogu kandidature je treba priložiti: ^ 

1. pismeno privolitev vsakega kandidata v kandi- 
daturo; privolitev mora biti overjena od pristojnega 
organa za overitve; 

2. potrdilo pristojnega občinskega oziroma mest- 
nega ljudskega odbora za vsakega kandidata, da je 
vpisan v volilnem imeniku; to potrdilo se lahko da na 
samem predlogu kandidature; 

3. potrdilo občinskega oziroma mestnega ljudskega 
odbora ali komisije za volilne imenike, da imajo pod- . 
pisniki kandidature volilno pravico v volilni enoti, za 
katero je vložena kandidatura. To potrdilo lahko da 
ljudski odbor ob overitvi podpisov (drugi odstavek 
50. člfta tega zakona). 

52. člen 

Isti volivec sme biti predlagatelj samo za eno kan- 
lidaturo, ki jo vloži skupina državljanov. Če podpiše 
kdo kot predlagatelj dva ali več predlogov, velja njegov 
podpis samo na tistem predlogu, ki je bil najprej 
predložen v potrditev. 
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3. Potrjevanje kandidatur 

53. člen 

Predlogi kandidatur se predlože pristojni okrajni 
volilni komisiji v potrditev najpozneje 21 dni pred 
dnevom volitev. 

Za vlagatelje predloga se štejejo podpisniki pred- 
loga kandidature zbora volivcev oziroma prvi trjje 
Podpisniki predloga kandidature skupine državljanov. 

54. člen 

Ko prejme okrajna volilna komisija predlog kandi- 
dature, preskusi takoj, ali je sestavljen po določbah 
tega zakona in ali je bil vložen pravočasno. 

Ce najde volilna komisija samo formalne pomanjk- 
ljivosti, zahteva v 24 urah od vlagateljev, naj pomanjk- 
ljivosti v treh dneh odpravijo. 

Ce je bil predlog kandidature vložen šele po preteku 
Predpisanega roka, ga volilna komisija zavrne in 
sporoči to v 24 urah vlagateljem s pismeno odločbo. 

55. člen 

Ce volilna komisija ugotovi, da polovica ali več na 
llstj predlaganih kandidatov nimajo pravice biti 
voljeni, zavrne predlog in izda o tem vlagateljem od- 
ločbo najpozneje v 24 urah. 

Ce komisija ugotovi, da eden ali več kandidatov 
''»majo pravice biti voljeni, zavrne predlog glede njih 
*o izda v 24 urah vlagateljem o tem odločbo. Predla- 
Satelji imajo pravico, da najpozneje deset dni pred 
dnevom volitev predlagajo namesto zavrnjenih kan- 
didatoy druge kandidate. 

Ce je za isto osebo vložena kandidatura v več kot 
etU volilni enoti, ali kandidatura za odbornika okraj- 
na oziroma mestnega zbora in za odbornika zborn 
Proizvajalcev okrajnega oziroma mestnega ljudskega 
°dbora, zavrne okrajna volilna komisija kandidaturo, 
^1 3e pozneje vložena, in sporoči to v 24 urah vlaga- 
njem kandidature. Predlagatelji zavrnjene kandida- 
Ure imajo pravico, da najpozneje deset dni pred dne- 
°m volitev predlagajo namesto zavrnjenega kandidata 

đru8ega kandidata. 
Ce v primerih iz drugega in tretjega odstavka tega 

ena predlagatelji namesto zavrnjenih kandidatur v do- 
enem roku ne predlagajo drugih kandidatov in za- 
* tega število kandidatov, ki so predlagani na po- 

^ezni  kandidaturi,  pade  pod tisto število,  kot je 
a v volilnj enoti voliti odbornikov, zavrne okrajna 

j.   Ina k°mlsija predlog kandidature in izda vlagate- 
rok* ° ^• ^10200 najpozneje v 48 urah po preteku 

a, določenega za predlaganje novih kandidatov. 

56. člen 
e je predlog kandidature v redu ali če vlagatelji 

ajane pomanjkljivosti v določenem jim roku odpra- 
J°. izda volilna komisija v 48 urah odločbo, s katero 

v°trdi kandidaturo. V tej odločbi mora biti tudi po- 

ln k^0' k^ ^e komisÜa Predlog kandidature sprejela 
ateri je ta predlog po vrstnem redu. 

volil       ^  °   P°trditvi   kandidature   pošlje   okrajna 
••• komisija vlagateljem kandidature. 

57. člen 
Ce je bil predlog kandidature vrnjen vlagateljem 

z zahtevo, naj odpravijo formalne pomanjkljivosti in 
to v določenem jim roku storijo, se šteje, da je bil 
predlog kandidature vložen takrat, ko je bil prvič pred- 
ložen volilni komisiji. To velja tudi, če vlagatelji 
predloga v primerih iz drugega in tretjega odstavka 
55. člena namesto zavrnjenih kandidatov predlagajo 
v določenem roku nove kandidate. 

58. člen 
Ce umre kandidat s potrjene kandidature, ki so jo 

predlagali volivci na zboru volivcev, lahko volivci na 
zboru volivcev namesto umrlega kandidata predlagajo 
okrajni volilni komisiji v potrditev drugega kandidata 
po določbah 37. do 45. člena tega zakona. 

Ce umre kandidat s potrjene kandidature, ki jo je 
predlagala skupina državljanov, lahko predlagatelji 
potrjene kandidature namesto umrlega kandidata pred- 
lagajo okrajni volilni komisiji v potrditev drugega 
kandidata po določbah 49. do 52. člena tega zakona. 
Med podpisniki nove kandidature mora biti najmanj 
Ive tretjini tistih predlagateljev, ki so podpisali predlog 
kandidature za umrlega kandidata. 

Predlog za potrditev novega kandidata namesto 
umrlega mora biti vložen najpozneje 10 dni pred 
dnevom volitev. 

59. člen 
Zbor volivcev lahko umakne potrjeno kandidaturo, 

ki so jo predlagali volivci na zboru volivcev. 
Skupina državljanov lahko umakne potrjeno kan- 

didaturo, ki jo je vložila. Umik kandidature velja, če 
podpišeta izjavo o umiku kandidature najmanj dve 
tretjini podpisnikov predloga kandidature. 

Zbor volivcev oziroma skupina državljanov lahko 
najpozneje 10 dni pred dnevom volitev namesto umak- 
njene kandidature predlaga okrajni volilni komisiji v 
potrditev drugo kandidaturo po določbah 37. do 45. 
Mena oziroma po določbah 49. do 52. člena tega zakona. 

Med podpisniki nove kandidature, ki jo predlaga 
skupina državljanov, mora biti najmanj dve tretjini 
tistih, ki so podpisali prvotni predlog kandidature. 

60. člen 
Ce umre kakšen kandidat s potrjene kandidature v 

zadnjih 10 dneh pred dnevom volitev ali če so bile za- 
grnjene ali umaknjene vse kandidature in ni nobene 
potrjene kandidature, se opravijo volitve drugo nasled- 
njo nedeljo na podlagi Se veljavnih in morebitnih 
novih potrjenih kandidatur. 

Predlog kandidature za novega kandidata namesto 
umrlega in predlog za potrditev novih kandidatur na- 
mesto zavrnjenih ali umaknjenih se lahko vloži v tem 
primeru najpozneje 10 dni pred dnevom volitev, do- 
ločenim po prvem odstavku tega člena. Za predlaganje 
kandidatov veljajo določbe prvega in drugega odstavka 
58. oziroma 59. člena. 

Okrajna volilna komisija obravnava take predloge 
po določbah 53. do 56. člena tega zakona kot zelo nujne. 

4. Objavljanje in razglašanje kandidatur 

61. člen 
Okrajna volilna komisija mora razglasiti vsako po- 

trjeno kandidaturo takoj, ko jo potrdi, najpozneje pa 
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15 dni pred dnevom volitev na svoji razglasnl deski 
V primerih iz 58. člena, tretjega odstavka 59. člena in 
drugega odstavka 60. člena tega zakona mora razglasiti 
pozneje potrjeno kandidaturo najpozneje pet dni pred 
dnevom volitev. 

Razglas kandidature mora obsegati: za katere vo- 
litve in za katero volilno enoto je kandidatura potrjena 
ter priimek, očetovo ime, rojstno ime in prebivališče 
kandidata. 

62. člen 
Okrajna volilna komisija poskrbi za to, da bodo raz- 

glasi potrjenih kandidatur razobešeni najpozneje pet 
dni pred dnevom volitev v vseh krajih volilne enote. 

Vsakemu občinskemu oziroma mestnemu ljudskemu 
odboru se pošlje najmanj po en izvod razglasa vsake 
potrjene kandidature za vsako volišče najpozneje pet 
dni pred dnevom volitev. 

5. Volišča In volilni material 
63. člen 

Odborniki občinskega ljudskega odbora in odborniki 
okrajnega in mestnega zbora se volijo na voliščih; 
volišča določi okrajna volilna komisija po predlogu 
občinskega ljudskega odbora oziroma mestnega zbora 
najpozneje 15 dni pred dnevom volitev. 

Za vsako volišče na območju občine oziroma mesta 
se določi zaporedna številka. 

Najmanj pet dni pred volitvami razglasi volilna 
komisija, kje bodo volišča in kateri volivci bodo gla- 
sovali na posameznih voliščih. 

64. člen 
Volišča se določijo tako, da glasuje na posameznem 

volišču približno 300 volivcev. V bolnišnicah, sanato- 
rijih, porodnišnicah, invalidskih domovih in podobnih 
zavodih, v katerih Je nad 25 volivcev, so posebna 
volišča. 

Za vsako volišče se določi poseben prostor. 
V sobi, kjer se glasuje, se uredi vsaj eden, po 

možnosti pa več prostorov, ki so tako oddeljeni, da ne 
more nihče iz ostalega dela prostora videti, kako 
volivec izpolnjuje glasovnico. 

65. člen 
Vlagatelji vsake potrjene kandidature smejo naj- 

pozneje tri dni pred dnevom volitev priglasiti okrajni 
volilni komisiji po enega predstavnika kandidature in 
njegovega namestnika za vsako volišče in tudi po 
enega predstavnika in njegovega namestnika za 
okrajno volilno komisijo. Predstavnik oziroma njegov 
namestnik je lahko samo oseba, ki ima volilno pravico. 

Predsednik volilne komisije izda najpozneje 48 ur 
po prejemu priglasitve vsakemu priglašenemu pred- 
stavniku kandidature in njegovemu namestniku po- 
trdilo, da sme biti navzoč pri glasovanju in pri delu 
volilnega odbora na volišču, za katero je priglašen, 
oziroma pri delu okrajne volilne komisije; nima pa 
pravice odločati. 

66. člen 
Občinski oziroma mestni ljudski odbor določi spo- 

jrazumno z volilnim odborom v bližini volišča primerno 

mesto, kjer se razobesijo izpiski iz razglasov potrjenih 
kandidatur za tisto volilno enoto. To mesto je treba 
dati predstavnikom list na razpolago najpozneje 48 ur 
pred dnevom volitev. 

67. člen 
Okrajna volilna komisija pripravi ob sodelovanju 

okrajnega oziroma mestnega ljudskega odbora pravo- 
časno za vsako volilno enoto potrebno število glaso- 
valnih skrinjic, tiskanih glasovnic in drug volilni 
material. 

68. člen 
Glasovnica obsega: 
1. ime ljudskega odbora, v katerega se voli, dan 

volitev in navedbo volilne enote; 
2. število odbornikov, ki jih je treba voliti v volilni 

enoti; 
3. priimek, očetovo ime in rojstno ime vseh kandi- 

datov iz vseh potrjenih kandidatur za volilno enoto. 
Kandidati so na glasovnici našteti v enakem redu kot 
na razglasih potrjenih kandidatur. Pred imenom vsa- 
kega kandidata se vpiše zaporedna številka. Na gla- 
sovnici so najprej našteti kandidati s kandidature 
zbora volivcev, nato pa ločeno kandidati s kandidature 
skupine državljanov. 

Če je dvoje ali več kandidatur, ki so jih predlagale 
skupine državljanov, se naštejejo imena kandidatov 
na glasovnici po tistem vrstnem redu, kot so bile kan- 
didature potrjene. 

Okrajna volilna komisija overi vsako glasovnico s 
svojim pečatom; če ga nima, pa s pečatom okrajnega 
ali mestnega ljudskega odbora, kjer je sedež komisije. 

69. člen 
Na dan pred volitvami se zberejo ob petnajsti uri 

predsednik in člani volilnega odbora v poslopju, kjer 
se bo glasovalo, in prevzamejo proti potrdilu od ob- 
činskega oziroma mestnega ljudskega odbora: glasoval- 
no skrinjico, potrebno število glasovnic, overjeni izpir 
sek iz volilnega Imenika, v katerem so vpisani volivci 
iz območja tega volišča, overjene razglase o potrditvi 
kandidatur in drugo, kar je potrebno. 

Volilni odbor mora prešteti glasovnice in pregle- 
dati glasovalno skrinjico. Nato postavi skrinjico na 
mesto, kjer se bo drugI dan glasovalo, pred skrinjico 
pa obesi razglase potrjenih kandidatur. 

70. člen 
Ko volilni odbor pripravi vse, kar je potrebno za 

glasovanje, napravi o tem zapisnik. 
Zapisnik podpišejo člani volilnega odbora in navzoči 

predstavniki kandidatur; zapisnik velja tudi, če g« 
predstavniki kandidatur ne podpišejo. Nato zapre vo- 
lilni odbor okna, zaklene glasovalni prostor in zape- 
čati vrata. Ključ vzame predsednik volilnega odbora. 
Nato postavi volilni odbor stražo. Straža ne sme do 
drugega jutra ob 7. url nikogar in z nobenim izgovorom 
pustiti v glasovalni prostor. 

6. Glasovanje 
71. člen 

Na dan volitev ob 7. uri so zbere volilni odbor pre« 
vrati glasovalnega prostora, se prepriča, ali so pečati 
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na vratih v redu, odklene vrata, pregleda, ali je vse 
v redu, in napravi zapisnik o tem, v kakšnem stanju 
Je našel glasovalni prostor. Zapisnik podpišejo vsi 
člani volilnega odbora in navzoči predstavniki kandi- 
datur. Nato razglasi predsednik volilnega odbora, da 
se prične glasovanje. 

72. člen 

Ves čas glasovanja morajo biti navzoči vsi člani 
volilnega odbora oziroma njihovi namestniki. Ce pred- 
stavnik kakšne kandidature zapusti volišče, se to vpi- 
Se v zapisnik, glasovanje se pa nadaljuje brez njega. 

73. 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 nevar- 
nim orožjem razen Ljudske milice, kadar jo pokliče 
Predsednik volilnega odbora. 

74. člen 

Volivec glasuje osebno na volišču, na katerega ob- 
močju je vpisan v volilnem imeniku. Predsednik in 
«ani volilnega odbora, njihovi namestniki, predstav- 
ni kandidatur in njihovi namestniki smejo glasovati 
na volišču, kjer delajo, četudi niso vpisani v izpisku 
• volilnega imenika za to vohžče, če'predložijo po- 
bilo, da so vpisani v volilnem imeniku na območju 
•JUdskega odbora, v katerega se voli. Potrdila se 
zložijo zapisniku. 

75. člen 

V sobo, kjer se glasuje, vstopajo volivci drug za 
jfrugim. V sobi, kjer se glasuje, ne sme biti hkrati več 
k°t deset volivcev. 

Vsak volivec mora na predsednikovo vprašanje 
Slasno povedati svoj priimek, očetovo ime, rojstno ime 
ln Poklic, v krajih, kjer je več volišč, pa tudi svoje sta- 
nQvanje. Predsednik po potrebi volivca legitimira al: 
na drug način dožene njegovo istovetnost 

Nato predsednik pogleda v volilni imenik, ali je 
volivec v njem vpisan. Ce je vpisan, obkroži predsed- 

* njegovo zaporedno številko v izpisku iz volilnega 
cenika kot znak, da je glasoval. 

Zatem pojasni predsednik volivcu, kako se glasuje, 
"ju izroči glasovnico. 

76. člen 

Člani volilnega odbora morajo volivcu na njegovo 

in 

zahtevo ponovno pojasniti, kako se glasuje. Posebno 
°rajo paziti, da volivca nihče ne ovira, ko izpolnjuje 
sovnico,   in   da je tajnost  glasovanja   popolnoma 

ugotovljena. 
a  volišču je prepovedana   vsakršna   agitacija za 

p°samezne kandidate. 

77. člen 

dol ?     d0bi voIivec glasovnico, gre v prostor, ki je 
ocen za izpolnjevanje glasovnic. 

Glasovnica se izpolni tako, da volivec obkroži 
zaporedne številke tistih kandidatov, za katere želi 
glasovati. 

Volivec lahko glasuje največ za toliko kandidatov, 
kot je treba v volilni enoti izvoliti odbornikov, in sicer 
le za tiste kandidate, katerih imena so vpisana na 
glasovnici. Pripisovanje novih kandidatov nima 
veljave. 

Ko volivec izpolni glasovnico, jo prepogne na po- 
lovico, tako da so imena kandidatov na notranji strani, 
pokaže volilnemu odboru, da ima eamo eno glasovnico, 
in jo odda v glasovalno skrinjica 

Ko Je volivec glasoval, mora oditi z volišča. Za 
volišče se štejeta poslopje in njegovo dvorišče. 

78. člen 
Nepismeni volivec ali volivec, ki zaradi kakšne 

telesne hibe ne bi mogel glasovati tako, kot je določeno 
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 m vpiše to v zapisnik. 

79. člen 

Volilni odbor ne sme odreči glasovanja nikomur, 
tì je vpisan v Izpisku iz volilnega imenika za to vo- 
lišče, in tudi ne osebam iz 74. člena tega zakona. Če 
ima kakšen član volilnega odbora ali predstavnik 
kandidature glede posameznih volivcev kakšne pri- 
pombe, se to vpiše v zapisnik. Ce hoče glasovati kakšen 
volivec, na čigar ime je že kdo glasoval, se njegov pri- 
imek, očetovo ime, rojstno ime, poklic in prebivališče 
vpišejo v zapisnik, glasovati pa mu volilni odbor ne 
dovoli. 

80. člen 

Glasovanje traja nepretrgoma do 19. ure. Samo za- 
radi nereda sme volilni odbor glasovanje odložiti, 
dokler se ne napravi red. Zakaj je bilo glasovanje pre- 
kinjeno in za koliko časa, se vpiše v zapisnik. 

Ob 19. uri se volišče 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. Ce je 
bilo glasovanje zaradi nereda prekinjeno za več kot 
eno uro, se za toliko časa podaljša, kolikor je bilo 
prekinjeno nad eno uro. 

81. člen ' 
O glasovanju se piše zapisnik; vanj se vpišejo vsi 

pomembni dogodki na volišču. 
Vsak član volilnega odbora iu vsak predstavnik 

kandidature lahko zahteva, da se vpišejo v zapisnik 
posamezne okoliščine, njegovo posebno mnenje in nje- 
gove pripombe k zapisniku. Zapisnik morajo podpisati 
vsi člani volilnega odbora. Podpišejo ga tudi navzoči 
predstavniki kandidatur. Ce predstavniki zapisnika ne 
podpišejo, velja tudi brez njihovih podpisov. 

7. Ugotavljanje izida glasovanja na voliiču 

82. člen 

Ko se glasovanje konča, prešteje volilni odbor ne- 
uporabljene glasovnice, jih da v poseben omot in omot 
zapečati. 
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Nato ugotovi volilni odbor po izpisku iz volilnega 
Imenika in po potrdilih (74. člen tega zakona) skupno 
Število volivcev, ki so glasovali. Potem odpre glaso- 
valno skrinjico in prešteje oddane glasovnice tako: 
predsednik ali član volilnega odbora jemlje glasovnice 
posamič iz glasovalne skrinjice in z vsake glasovnice 
glasno prebere imena kandidatov, za katere je volivec 
glasoval in izloča neveljavne glasovnice. Drugi član 
volilnega odbora zapisuje za vsakega kandidata po- 
sebej, koliko je dobil glasov, in koliko glasovnic je 
neveljavnih. Tretji član zbira prebrane glasovnice; 
neveljavne glasovnice odlaga posebej. 

Predsednik pokaže vsako glasovnico predstavniku 
kandidature, če to zahteva. 

Glasovnice, na katerih je obkrožena zaporedna šte- 
vilka pred imenom več kandidatov, kot je treba izvo- 
liti odbornikov, ter neizpolnjene, zamazane ali tako 
izpolnjene glasovnice, da se z njih ne da zanesljivo 
dognati, za katere kandidate je volivec glasoval, so 
neveljavne. 

Ce se pokaže razlika med številom .glasovalcev po 
izpisku iz volilnega imenika in glasovalcev, ki so gla- 
sovali s potrdilom (74. člen tega zakona), ter številom 
glasov po oddanih glasovnicah, velja izid glasovanja 
po glasovnicah. 

88. člen *^ 

Ce je na glasovnici obkroženih manj številk, kakor 
je treba v volilni enoti izvoliti odbornikov, velja, da 
je volivec glasoval samo za tiste kandidate, pri ka- 
terih je obkrožil številko. 

84. člen 

Ko dožene volilni odbor izid glasovanja, napravi 
o tem poseben zapisnik. Vanj vpiše: koliko je na ob- 
močju tega volišča volilnih upravičencev po izpisku 
iz volilnega imenika; koliko volivcev je glasovalo po 
Izpisku iz volilnega imenika, koliko jih je glasovalo 
s potrdilom (74. člen tega zakona) in koliko jih je gla- 
sovalo skupno po glasovnicah; koliko glasov je dobil 
vsak posamezni kandidat; koliko glasovnic je bilo ne- 
veljavnih. V zapisnik se vpišejo tudi posebna mnenja 
članov volilnega odbora. 

Zapisnik podpišejo člani volilnega odbora in na- 
vzoči predstavniki kandidatur. Zapisnik velja tudi, če 
ga predstavniki ne podpišejo. 

Vsak član volilnega odbora in vsak predstavnik 
lahko da k zapisniku svoje pripombe. 

Predstavnikom kandidatur izda volilni odbor potr- 
dilo o Izidu glasovanja, če to zahtevajo. Predsednik 
volilnega odbora javno razglasi izid glasovanja pred 
poslopjem, kjer se je glasovalo.      \ 

86. člen 

Nato da volilni odbor v omot vse zapisnike, izpisek 
Iz volilnega Imenika, potrdila, na podlagi katerih so 
volivci glasovali (74. člen), uporabljene glasovnice in 
zapečateni omot z neuporabljenimi glasovnicami. 
Omot zapečati in naslovi na okrajno volilno komisijo. 

Volilni odbor pošlje omot z volilnimi spisi najhitreje 
in po najkrajši poti okrajni volilni komisiji, in sicer 
na način, ki ga določi okrajna volilna komisija. 

Volilni odbor vrne takoj po končanem delu, naj- 
pozneje pa prihodnji dan, drug volilni material ljud- 
skemu odboru, od katerega ga je dobil; ljudski odbor 
mu da o tem potrdilo. 

8. Ugotavljanje volilnih izidov 

86. člen 
Izid volitev v vse ljudske odbore ugotavljajo 

okrajne volilne komisije na podlagi volilnih spisov. 

87. člen 
Okrajna volilna komisija ugotovi najprej za vsako 

volilno enoto posebej, koliko je glasovalo vseh volivcev 
skupaj, koliko je dobil vsak kandidat glasov in koliko 
glasovnic Je bilo neveljavnih. Nato ugotovi komisija, 
kateri kandidati so po 6. členu tega zakona izvoljeni 
za odbornike v posamezni volilni enoti. 

Za vsako volilno enoto se dodeli toliko odborniških 
mandatov, kolikor je bilo treba v tej volilni enoti 
Izvoliti odbornikov. 

Ce Je dvoje aH več kandidatov v volilni enoti do- 
bilo enako število glasov, bodisi za edini ali za zadnji 
odborniški mandat, se opravijo za tako odborniško 
mesto ponovne volitve. 

88. člen 
Predstavniki kandidatur imajo pravico biti navzoči 

pri delu volilne komisije, ko ugotavlja volilni izid za 
volilno enoto, za katero je bila predlagana kandida- 
tura, za katero so priglašeni kot predstavniki pri 
volilni komisiji. 

89. člen 
Okrajna volilna komisija napravi o svojem delu 

zapisnik. Vanj vpiše za vsako volilno enoto posebej: 
koliko je bilo kandidatov v vsej volilni enoti ter pri- 
imek, očetovo ime, rojstno ime in prebivališče vsakega 
kandidata; koliko odbornikov je bilo treba izvoliti 
skupno in po voliščih; koliko glasov je bilo oddanih 
za vsakega kandidata in koliko glasovnic je bilo ne- 
veljavnih; priimek, očetovo ime, rojstno ime in prebi- 
vališče kandidatov, ki so izvoljeni za odbornike. 

Vsak član volilne komisije in vsak predstavnik 
kandidature lahko zahteva, da se vpišejo v zapisnik 
njegovo posebno mnenje In pripombe. 

Zapisnik podpišejo vsi člani volilne komisije in 
navzoči predstavniki kandidatur. Zapisnik velja tudi, 
če ga predstavniki ne podpišejo. 

90. člen 
Okrajna volilna komisija izda vsakemu izvoljenemu 

odborniku potrdilo, da je izvoljen in v kateri volito* 
enoti je izvoljen. 

91. člen 
Okrajna volilna komisija izroči ljudskemu odboru, 

za katerega so bile volitve, volilne spise in poročilo o 
tem, koliko glasov je dobil v vsaki volilni enoti vsak 
kandidat, kateri kandidati so izvoljeni za odbornike in 
koliko glasovnic je bilo neveljavnih. 

Ljudski odbor razglasi poročilo volilne komisije na  . 
svoji razglasni deski in na krajevno običajni način- 
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Volilne spise, ki se tičejo volitev občinskega ljud- 
skega odbora, odda občinski ljudski odbor v hrambo 
pristojnemu okrajnemu oziroma mestnemu ljudskemu 
odboru. 

PETO   POGLAVJE 

VOLITVE ODBORNIKOV V ZBOR PROIZVAJALCEV 
1. Porazdelitev števila odborniških mest, volilne enote 

92. Člen 
Skupno število odbornikov, ki jih je treba izvoliti 

v zbor proizvajalcev, se razdeli na prolzvajalski sku- 
pini iz 2. člena tega zakona glede na razmerje, s 
katerim je posamezna proizvajalska skupina udele- 
žena pri skupnem družbenem produktu okraja oziroma 
roesta, kot je določen po tekočem okrajnem oziroma 
cestnem družbenem planu. 

Ce se na način, naveden v prvem odstavku, ne po- 
razdeli na proizvajalski skupini celotno število od- 
porniških mest, se preostalo odborniško mesto dodeli 
Usti proizvajalski skupini, ki ima največji ostanek. 

Ce bi kateri proizvajalski skupini po prvem odstav- 
ku ne pripadel niti en mandat, se ji dodeli en mandat 
ne glede na odstotek udeležbe pri družbenem produktu 
okraja oziroma mesta. V tem primeru se vsa druga 
zborniška mesta dodelijo drugi proizvajalski skupini 

Sklep o razdelitvi odborniških mest na posamez- 
ne proizvajalske skupine izda okrajni oziroma mestni 
4udskl odbor, mora ga pa predložiti Izvršnemu svetu 
sudske skupščine LRS v potrditev. 

93. člen 
Odborniki zbora proizvajalcev se volijo po volilnih 

^otah v okviru vsake proizvajalske skupine. Volilno 
^°oto sestavlja ena aH več gospodarskih organizacij. 
v Vsaki volilni enoti se voli eden ali več odbornikov, 
Vendar največ pet. 

94. člen 
Volilne enote za volitve odbornikov zbora proizva- 

Mcev in število odbornikov, ki jih je treba izvoliti v 
saki volilni enoti, določi zbor proizvajalcev okraj- 
na oziroma mestnega ljudskega odbora  tako: 

Najprej določi količnik ^za porazdelitev odborniških 
est   na   gospodarske   organizacije   oziroma   volilne 

note znotraj  vsake proizvajalske  skupine.  Količnik 
izračuna tako, da se skupno število proizvajalcev v 

d h*  teh skupin deli   s Številom   odborniških mest, 
°loČenih za proizvajalsko skupino. 

Gospodarska organizacija, ki šteje najmanj toliko 
roizvajalcev, kot znaša količnik, je samostojna vo- 
na en°ta; v njej se voli toliko odbornikov, kot ustre- 
razmerju med količnikom in številom proizvajalcev 
organizacije. Ce odpade na tako gospodarsko orga- 
ni o veC kot pet odborniških mesti se razdeli na 

^0Je ali več volilnih enot, ki jih sestavljajo Dosa- 
Zb

Zni   obrati   ali   oddelki   gospodarske   organizacije. 
SDoH   proizvaJalcev  določi  volilne  enote znotraj   go- 

arske organizacije v   sporazumu   z  gospodarsko organizacijo • 

p   . e kakšna gospodarska  organizacija nima toliko 
Vaj^

vajalcev, kot znaša količnik, združi zbor proiz- 
ev dvoje ali  več gospodarskih organizacij  iste 

gospodarske panoge oziroma proizvajalske skupine v 
eno volilno enoto na podlagi sporazumnega predloga, 
če tega ni, pa po zaslišanju prizadetih gospodarskih 
organizacij. V taki volilni enoti se voli en odbornik, 
največ pa dva. 

Ce bi po določbah prejšnjih dveh odstavkov vsa 
odborniška mesta, ki odpadejo na posamezno proizva- 
jalsko skupino, ne bila razdeljena, se preostala od- 
borniška mesta dodelijo po vrsti tistim volilnim eno- 
tam, ki imajo največji ostanek nad količnikom. 

Sklep o določitvi volilnih enot se objavi za vsako 
volilno enoto posebej v vseh obratih in delavnicah 
gospodarskih organizacij, ki sestavljajo volilno enoto. 

95. člen 
Za gospodarske organizacije, katerih delavci in 

uslužbenci imajo pravico, voliti odbornike za zbor pro- 
izvajalcev, se- štejejo tudi gospodarski zavodi, ki se 
ukvarjajo s proizvodnjo, prevozništvom ali trgovino 
ali opravljajo poštno, telegrafsko in telefonsko službo, 

Določbe tega zakona, ki urejajo položaj gospodar- 
skih organizacij v volilnem postopku, veljajo tudi za 
obrtne obrate in delavnice. 

96. člen 
Samostojne enote gospodarskih organizacij (obrati, 

delavnice, podružnice itd.), ki so krajevno ločene od 
sedeža gospodarske organizacije, so ob pogojih iz 
tretjega ali petega odstavka 94. člena samostojna vo- 
lilna enota. Ce ne morejo biti samostojna volilna 
enota, se združijo v eno volilno enoto s sosednjimi 
gospodarskimi organizacijami po četrtem odstavku 94. 
člena tega zakona. 

2. Predlaganje kandidatov 

a)  Po zborih volivcev v gospodarskih  organizacijah 

Đ7. člen 
Zbori volivcev, na katerih se predlagajo kandidati 

za odbornike zbora proizvajalcev, se opravijo po go- 
spodarskih organizacijah ustrezne proizvajalske 
skupine. 

Zbor volivcev v gospodarski organizaciji sestavlja- 
jo vsi delavci in uslužbenci v tej organizaciji oziroma 
vsi člani kmetijske zadruge in člani njihovih gospo- 
darstev, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, ter delavci in 
uslužbenci zadruge. V gospodarskih organizacijah, v 
katerih je zaposlenih oziroma včlanjenih več kot 300 
proizvajalcev, se lahko opravijo zbori volivcev po po- 
sameznih obratih, oddelkih in drugih • poslovnih eno- 
tah. Proizvajalci gospodarske organizacije, v kateri 
je zaposlenih ali včlanjenih manj kot 50 proizvajalcev, 
sestavljajo skupen zbor volivcev s proizvajalci drugih 
gospodarskih organizacij iz iste volilne enote. 

Najpozneje pet dni po razglasitvi odločbe o raz- 
delitvi okraja oziroma mesta na volilne enote določi 
okrajna volilna komisija na predlog občinskega ljud- 
skega odbora oziroma mestnega ljudskega odbora 
(zbora proizvajalcev), v katerih gospodarskih organi- 
zacijah ali enotah gospodarskih organizacij bodo zbori 
volivcev za predlaganje kandidatov za odbornike 
zbora proizvajalcev ter za katere gospodarske organi- 
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zacije in v kateri ođ njih bodo skupni zbori volivcev. 
Odločba o tem se objavi za vsako volilno enoto po- 
sebej v vseh obratih in delavnicah gospodarskih 
organizacij, ki sestavljajo volilno enoto. 

| 98. člen 

Zbor volivcev v gospodarski organizaciji skliče 
predsednik delavskega sveta gospodarske organizacije, 
predsednik upravnega odbora kmetijske zadruge, v 
gospodarskih organizacijah, ki nimajo delavskega sve- 
ta, pa predsednik upravnega odbora oziroma vodja 
gospodarskega zavoda ali poslovne enote, za katero se 
•kliče poseben zbor volivcev. 

Ce je zbor volivcev skupen za več gospodarskih 
organizacij, ga skliče predstavnik tiste gospodarske 
organizacije, v kateri bo zbor. 

Sklic zbora volivcev v gospodarski organizaciji se 
objavi najpozneje tri dni pred zborom v vseh obratih 
in delavnicah gospodarske organizacije oziroma v po- 
slovnih enotah zadruge z navedbo dnevnega reda. 

Ce upravičeni predstavnik gospodarske organizacije 
ne skliče zbora volivcev najpozneje v tridesetih dneh 
po razpisu volitev, ga skliče v nadaljnjih petih dneh 
okrajna volilna komisija. 

99. člen 

Zbor volivcev za predlaganje kandidatov za od- 
bornika zbora proizvajalcev se lahko opravi, če je 
navzočih najmanj desetina vseh proizvajalcev, ki 
imajo pravico, udeležiti se zbora volivcev v gospodarski 
organizaciji, za katero je sklican zbor, najmanj pa 50 
proizvajalcev. Ce je manj kot 100 proizvajalcev, ki 
imajo pravico, udeležiti se zbora volivcev, ki se skliče 
skupno za eno aH več gospodarskih organizacij, se 
lahko opravi zbor samo, če je navzočih najmanj tretjina 
vseh proizvajalcev, ki imajo pravico udeležiti se zbora. 

Ce se zbor ni mogel opraviti zato, ker na zbor ni 
prišlo potrebno število volivcev, skliče upravičeni or- 
gan nov zbor volivcev. 

Pravico, udeležiti se zbora volivcev v gospodarski 
organizaciji in pravico glasovati imajo samo delavci 
in uslužbenci, ki so zaposleni v gospodarski organiza- 
ciji, oziroma člani kmetijske zadruge, za katero je 
sklican zbor, člani njihovih gospodarstev, ki se ukvar- 
jajo s kmetijstvom ter delavci in uslužbenci zadruge 
To pravico imajo proizvajalci, ki imajo volilno pravico 
po zakonu o volilnih imenikih. 

100. člen 

Zbor volivcev začne predstavnik gospodarske or- 
ganizacije, ki ga je sklical, in ga vodi do izvolitve 
predsedstva zbora. 

Vodja gospodarske organizacije, v kateri se opravi 
zbor volivcev, oziroma predsednik upravnega odbora 
kmetijske zadruge mora poskrbeti za zapisnikarja; 
zbor pa lahko izbere za zapisnikarja tudi koga drugega. 

101. člen 
Na podlagi sklepa zbora volivcev v gospodarski or- 

ganizaciji se sestavi predlog kandidature, ki obsega: 
1. navedbo, da se vlaga predlog kandidature za 

volitve odbornikov v zbor proizvajalcev, ter navedbo 
proizvajalske skupine, volilne enote in dneva volitev; 

2. navedbo, da je bil predlog kandidature postav- 
ljen na zboru volivcev v gospodarski organizaciji, kje 
in kdaj je bil zbor volivcev ter v kateri gospodarski 
organizaciji in za katere gospodarske organizacije se 
je opravil zbor; 

3. priimek, očetovo in rojstno ime in stanovanje 
vsakega na zboru volivcev določenega kandidata z 
navedbo gospodarske organizacije, v kateri je zaposlen 
ali včlanjen. 

Predlog kandidature, ki jo določi zbor volivcev, 
mora obsegati najmanj dvakrat toliko kandidatov, kot 
je treba v volilni enoti izvoliti odbornikov. 

102. člen 
Predlogu kandidature je treba priložiti: 
1. pismeno privolitev vsakega kandidata v kan- 

didaturo; privolitev mora biti overjena od pristojnega 
organa za overitve; 

2. potrdilo gospodarske organizacije oziroma občin- 
skega ali mestnega ljudskega odbora za vsakega kan-, 
didata, da je vpisan v volilnem imeniku za volitve 
odbornikov v zbor proizvajalcev ustrezne proizvajal- 
ske skupine, če je kandidat sindikalni oziroma za- 
družni funkcionar, pa potrdilo ustrezne sindikalne 
oziroma zadružne organizacije, da so ga proizvajalci 
izvolili za funkcionarja; to potrdilo se lahko da tudi 
na samem predlogu kandidature; 

3. zapisnik o zboru volivcev. 

b) Po skupini proizvajalcev 

103. člen 
Predlog kandidature za odbornike zbora proizva- 

jalcev lahko vloži skupina proizvajalcev, zaposlenih 
ali včlanjenih v gospodarskih organizacijah, ki sestav- 
ljajo volilno enoto, za katero se vloži kandidatura. 

Predlog kandidature mora obsegati toliko kandi- 
datov, kot je treba v volilni enoti izvoliti odbornikov. 

Predlog kandidature mora biti podpisan od naj- 
manj 100 proizvajalcev. Ce je v gospodarskih orga- 
nizacijah, ki sestavljajo volilno enoto, zaposlenih ali 
včlanjenih manj kot 400 proizvajalcev, mora biti pred- 
log podpisan od najmanj desetine proizvajalcev, venr 
dar najmanj od desetih. 

104. Člen 
Predlog kandidature skupine proizvajalcev mora 

obsegati: 
L navedbo, da se vlaga predlog za volitve odbor- 

nikov za zbor proizvajalcev, in navedbo proizvajalske 
skupine, volilne enote in dneva volitev; 

2. priimek, očetovo in rojstno ime in stanovanje 
vsakega kandidata z navedbo gospodarske organizacije, 
v kateri je zaposlen ali včlanjen; 

3. podpise predlagateljev z navedbo priimka, oče* 
tovega in rojstnega imena, poklica In stanovanja ter 
gospodarske organizacije, v kateri je vsak od njih za- 
poslen oziroma včlanjen; podpisi predlagateljev mo- 
rajo biti overjeni od organa, pristojnega za overitve, 
ali od občinskega ljudskega odbora. 

106. člen 
Predlogu kandidature, ki ga vloži skupina proizva- 

jalcev, je treba priložiti: 
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1. pismeno privolitev vsakega kandidata v kandi- 
daturo; privolitev mora biti overjena od organa, pri- 
stojnega za overitve; 

2. potrdilo gospodarske organizacije oziroma ob- 
činskega aH mestnega ljudskega odbora za vsakega 
kandidata, da je vpisan v volilnem imeniku za volitve 
odbornikov v zbor proizvajalcev ustrezne proizvajalske 
skupine, če je kandidat sindikalni oziroma zadružni 
funkcionar, pa potrdilo sindikalne oziroma zadružne 
organizacije, da so ga proizvajalci izvolili za funkcio- 
narja; 

3. potrdilo gospodarske organizacije oziroma občin- 
skega ali mestnega ljudskega odbora za vsakega pod- 
pisnika predloga, da je vpisan v volilnem imeniku za 
volitve odbornikov v zbor proizvajalcev v volilni enoti, 
za katero se vlaga predlog kandidature. 

Potrdilo Iz 2. in 3. točke se lahko da tudi na samem 
Predlogu kandidature. 

106. člen 

Zbori volivcev v gospodarski organizaciji in skupine 
Proizvajalcev morajo predložiti predloge kandidatur 
okrajni volilni komisiji najpozneje 21 dni pred dnevom 
volitev v potrditev. 

Podpisniki predloga zborov volivcev oziroma prvi 
triJe podpisniki predloga skupine proizvajalcev se šte- 
jejo za vlagatelje predloga kandidature. 

3. Volišča in colilni material 

107. člen 

, Pri volitvah odbornikov zbora proizvajalcev se 
zasuje na posebnih voliščih v gospodarskih organi- 
2aeijah. Volišča določi okrajna volilna komisija po 
Predlogu gospodarskih organizacij najpozneje 15 dni 

,Pred dnevom volitev. 
V" vsaki gospodarski organizaciji, v kateri je za- 

poslenih ali včlanjenih najmanj 25 proizvajalcev, ki 
•"^jo volilno pravico, se določi eno volišče ali več, 

k° da voli približno 300 volivcev na enem volišču. 
Za glasovanje proizvajalcev gospodarskih organi- 

ci} iste proizvajalske skupine, v katerih je zaposlenih 
manJ kot 25 proizvajalcev, ki imajo volilno pravico, 
Se določi skupno volišče. 

Ce Je v eni gospodarski organizaciji več volišč, dobi 
ysako volišče zaporedno številko. 

Okrajna  volilna  komisija  razglasi  najpozneje pet 
nl Pred dnevom volitev v vseh obratih in delavnicah 

gospodarskih organizacij, ki sestavljajo volilno enoto, 
Je bodo volišča in kateri volivci bodo glasovali na 
Posameznih voliščih. 

108. člen 

a se ugotovi volilna pravica za volitve odbornikov 
zbor proizvajalcev, se sestavi v vsaki gospodarski 

^ganizaciji, v kateri je zaposlenih ali včlanjenih več 
°   25 Proizvajalcev, volilni imenik. Sestavi ga ko- 

del       Za sestavo volilnega  imenika, ki  jo imenuje 
odb^SkÌ SVet' k^er nl delavskega sveta, pa upravni 

r oziroma voditelj gospodarske organizacije. 

Za proizvajalce gospodarskih organizacij z območja 
občine ali mesta, v katerih je zaposlenih ali včlanjenih 
manj kot 25 proizvajalcev, sestavi skupni volilni Imenik 
komisija za sestavo volilnega imenika, ki jo Imenuje 
občinski oziroma mestni ljudski odbor. Skupni volilni 
imenik se sestavi za vsako proizvajalsko skupino po- 
sebej. 

Komisije za sestavo volilnih imenikov se imenujejo 
v treh dneh po razpisu volitev. Komisijo sestavljajo 
predsednik In dva člana. Komisije morajo izdelati vo- 
lilne imenike najpozneje v desetih dneh po razpisu 
volitev. 

109. Člen 
V gospodarski organizaciji, v kateri je dvoje ali 

več volišč, Izdela komisija za sestavo volilnega imeni- 
ka izpisek iz volilnega imenika za vsako volišče pose- 
bej in ga pošlje volilnemu odboru. 

Komisija za sestavo volilnega imenika iz drugega 
odstavka 108. člena izdela izpisek iz skupnega volil- 
nega imenika za vsako volišče in ga pošlje volilnemu 
odboru. 

110. člen 
Glasovnica za volitve odbornikov za zbor proizva- 

jalcev mora poleg podatkov iz 68. člena tega zakona 
obsegati tudi proizvajalsko skupino, v kateri se voli. 

4. Glasovanje 

111. člen 
Volilni odbor v sporazumu z gospodarsko organi- 

zacijo lahko določi, da se začne glasovanje pred 7. uro 
ali da se konča po 19. uri, če je to potrebno, da se omo- 
goči glasovanje delavcem iz delovnih posad, vendar ne 
pred 4. uro zjutraj in ne po 22. uri zvečer. 

5. Uporaba določb četrtega poglavja 

r 112. člen 
če v določbah tega poglavja ni drugače določeno, 

se pri volitvah odbornikov zbora proizvajalcev pri- 
merno uporabljajo določbe četrtega poglavja o pred- 
laganju kandidatov, potrjevanju in razglašanju kandi- 
datur, o voliščih in volilnem materialu, o glasovanju, 
o ugotavljanju izida glasovanja in volitev in o dodelitvi 
mandatov. 

SESTO   POGLAVJE 

PONOVNE IN NADOMESTNE VOLITVE 

1. Ponovne volitve 

113. člen 

Ponovne volitve se opravijo: 
1. če okrajna volilna komisija razveljavi volitve 

zaradi nepravilnosti pri/volitvah; 
2. Če je v volilni enoti dobilo dvoje ali več kan- 

didatov enako število glasov za edino ali za zadnje 
odborniško mesto; v drugem primeru se opravijo po- 
novne volitve samo za zadnje odborniško mesto- 

3. če se pri verifikaciji mandatov razveljavi izvo- 
litev kakšnega kandidata. 
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114. člen 
Ponovne volitve po 1. točki prejšnjega člena se 

opravijo samo na voliščih, kjer so bile ugotovljene 
nepravilnosti pri volitvah, ponovne volitve po 2. in 
3. fcočki pa na vseh voliščih volilne enote. 

Pri ponovnih volitvah se glasuje na podlagi že po- 
trjenih kandidatur in na podlagi morebitnih novih 
potrjenih kandidatur. 

Predlogi kandidatur za nove kandidate se vložijo 
najpozneje 10 dni pred dnevom volitev. 

Pri ponovnih volitvah po 2. točki prejšnjega člena 
se glasuje samo za tiste kandidate, ki so dobili enako 
število glasov. 

Kandidat za odbornika s potrjene kandidature ob 
ponovnih volitvah lahko umakne privolitev za kan- 
didaturo. 

115. člen 

Ponovne volitve razpiše okrajna volilna komisija 
Ponovne volitve za odbornike občinskega ljudskega 

odbora in za odbornike okrajnega oziroma mestnega 
zbora se opravijo drugo naslednjo nedeljo, ponovne 
volitve za odbornike zbora proizvajalcev pa v roku 
sedem do štirinajst dni potem, ko so bile volitve raz- 
veljavljene (1. in 3. točka 113. člena) oziroma po ugo- 
tovitvi, da noben kandidat ni bil izvoljen (2. točka 
113. člena). 

116. člen 

Dan ponovnih volitev razglasi okrajna volilna. ko- 
misija najpozneje pet dni pred dnevom volitev. Ob- 
enem razglasi kandidature, ki so bile že prej potrjene; 
če so bile vložene in potrjene nove kandidature, raz- 
glasi tudi te. 

2.   Nadomestne volitve 

117. 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, prenehal 
mandat 

Nadomestne volitve se morajo opraviti najpozneje 
v dveh mesecih potem, ko je bilo odborniško mesto 
izpraznjeno. 

3. Uporaba določb četrtega in petega poglavja 

118. člen 

Ce v tem poglavju ni drugače določeno, se za po- 
novne in nadomestne volitve primerno uporabljajo do- 
ločbe četrtega in petega poglavja. 

SEDMO    POGLAVJE 

ODPOKLIC ODBORNIKOV LJUDSKIH  ODBOROV 

1. Predlaganje odpoklica 

a) Po zborih volivcev 

119. člen 

Postopek za odpoklic odbornika občinskega ljud- 
skega odbora oziroma okrajnega ali mestnega zbora 
se začne na predlog zbora volivcev samo, če se je 

udeležila zbora volivcev najmanj tretjina vseh voliv- 
cev, vpisanih v volilnem imeniku na območju volilne 
enote, v kateri je bil odbornik izvoljen. 

Postopek za odpoklic odbornika zbora proizvajalcev 
se začne na predlog zborov volivcev v gospodarskih 
organizacijah samo, če se je udeležila zborov volivcev 
najmanj tretjina vseh proizvajalcev, ki so zaposleni 
oziroma včlanjeni v gospodarskih organizacijah, ki so 
sestavljale pri volitvah volilno enoto, v kateri je bil 
odbornik izvoljen. 

120. člen 

Občinski ljudski odbor oziroma zbor okrajnega ali 
mestnega ljudskega odbora lahko sklene z večino gla- 
sov na seji navzočih članov, da se skličejo zbori vo- 
livcev zaradi sprožitve postopka za odpoklic odbor- 
nika občinskega ljudskega odbora oziroma zbora 
okrajnega ali mestnega ljudskega odbora. 

Na podlagi sklepa ljudskega odbora oziroma zbora 
mora okrajna volilna komisija najpozneje v 30 dneh 
sklicati vse zbore volivcev z območja ustrezne volilne 
enote, da sklepajo o tem, ali naj se sproži postopek za 
odpoklic odbornika. 

121. člen 

Sklicanje posameznega zbora volivcev, ki naj skle- 
pa o tem, ali naj se sproži postopek za odpoklic od- 
bornika občinskega ljudskega odbora oziroma zbora 
okrajnega ali mestnega ljudskega odbora, lahko pred- 
laga najmanj 50 volivcev z območja, za katero naj se 
skliče zbor. Predlog pošljejo predsedniku občinskega 
oziroma mestnega ljudskega odbora. 

Sklicanje zbora volivcev v gospodarski organiza- 
;iji, ki naj sklepa o tem, ali naj se sproži postopek za 
odpoklic odbornika zbora proizvajalcev, lahko pred- 
aga najmanj 50 volivcev, ki so zaposleni ali včlanjeni 

v katerikoli od gospodarskih organizacij, ki so sestav- 
ljale volilno, enoto, v kateri je bil odbornik izvoljen, 
in v kateri naj se skliče zbor. Predlog pošljejo pred- 
sedniku delavskega sveta gospodarske organizacije 
oziroma predsedniku upravnega odbora kmetijske za- 
druge, če gospodarska organizacija nima delavskega 
sveta, pa predsedniku upravnega odbora oziroma vo- 
ditelju gospodarskega zavoda ali poslovne enote, za 
katero naj se skliče zbor. 

Predlog za sklicanje zbora volivcev mora biti 
pismen. 

12-2. člen 

Na predlog volivcev skliče zbor volivcev predsednik 
ljudskega odbora oziroma predstavnik gospodarske 
organizacije, ki mu je poslan predlog za sklicanje zbora. 

Če predsednik ljudskega odbora oziroma predstav- 
nik gospodarske organizacije zbora volivcev ne skliče 
najpozneje v 15 dneh potem, ko je dobil predlog, £a 

lahko skličejo volivci sami, ki so predlagali sklicanje 
zbora. To morajo pismeno sporočiti okrajni volil11' 
komisiji. 

123. člen 

Predsednik občinskega oziroma mestnega ljudske- 
ga odbora, ki je sklical zbor volivcev, ali odbornik, ki 
ga on določi, oziroma predstavnik gospodarske orga* 
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nizacije, ki je sklical zbor volivcev, začne zbor in vodi 
njegovo delo do izvolitve predsedstva. 

Ce je sklicala zbor volivcev okrajna volilna komi- • 
sija po drugem odstavku 120. člena tega zakona, začne 
zbor in ga vodi do izvolitve predsedstva zbora odbor- 
nik občinskega ali mestnega ljudskega odbora, ki ga 
določi okrajna volilna komisija. 

Ce je sklicala zbor skupina volivcev, začne zbor in 
ga vodi do izvolitve predsedstva volivec, ki ga do- 
ločijo volivci, ki so sklicali zbor. 

124. člen 

Po izvolitvi predsedstva pojasni predsedujoči na- 
men zbora in pozove enega izmed predlagateljev ozi- 
roma njegovega predstavnika, naj utemelji predlog, 
da naj se začne postopek za odpoklic odbornika. 

Nato se predlog obravnava. Ko je obravnava kon- 
čana, se glasuje o tem, ali naj se predlaga uvedba 
Postopka za odpoklic ali ne. 

Glasuje se z dviganjem rok. 
Predlog za uvedbo postopka za odpoklic je sprejet, 

če je zanj glasovala večina navzočih volivcev oziroma 
Proizvajalcev. 

125. člen 
Ce predlog ni bil sprejet, isti volivci oziroma proiz- 

vajalci predloga za uvedbo postopka za odpoklic, ne 
m°rejo ponoviti pred potekom enega leta od dneva, ko 
te zbor volivcev njihov predlog odklonil. 

126. člen 

O delu zbora volivcev se piše zapisnik; podpišejo 
ga Predsedujoči, zapisnikar in overitelji zapisnika. 

Zapisnik obsega zlasti: kraj in uro piričetka in kon- 
Ca zbora;   navedbo   območja   oziroma   gospodarskih 
0rganizacij, za katere je bil sklican zbor volivcev, na 
frgar predlog je bil sklican zbor, kdo ga je sklical in 
kdo pričel; priimek, očetovo ime in rojstno ime članov 
Predsedstva zbora, zapisnikarja in overiteljev zapls- 
n*ka; priimek, očetovo ime in rojstno ime odbornika, 
Cigar odpoklic se predlaga, z navedbo ljudskega odbo- 
ra oziroma zbora, ki mu pripada; skupno število vo- 

.   lvcev, vpisanih v volilnem imeniku za območje, za 
faterò je bil sklican zbor volivcev, oziroma skupno 
tevilo   proizvajalcev,   ki imajo pravico udeležiti   se 
°ora; število navzočih volivcev, oziroma proizvajal- 
ci izid glasovanja o predlogu za uvedbo postopka za 

Poklic in razloge za uvedbo tega postopka, če je bil 
Podlog sprejet; kako je bil ugotovljen izid glasova- 
la; druge okoliščine, ki so pomembne za delo zbora. 

127. člen 
Ce je zbor volivcev sprejel predlog za uvedbo po- 

st°Pka za odpoklic odbornika, se sestavi predlog za 
°dpoklic. 

Predlog sestavi predsedstvo zbora. Zbor pa lahko 
°či za to tri druge na zboru navzoče volivce. 
Predlog za uvedbo postopka za odpoklic podpišejo 

aii Predsedstva zbora oziroma trije drugi volivci, 
Jih določi zbor; njihovi podpisi morajo biti overjeni 
organa,, pristojnega za overitve, ali od ljudskega od- 

ra občine oziroma mesta, na katerega območju je 
11 2bor volivcev.  ' 

b) Po skupini volivcev oziroma skupini proizvajalcev 

128. člen 

Ce predlaga uvedbo postopka za odpoklic odbornika 
občinskega ljudskega odbora ali odbornika okrajnega 
oziroma mestnega zbora skupina volivcev, mora pred- 
log podpisati najmanj tretjina vseh ' volivcev, ki so 
vpisani v volilnem imeniku na območju volilne enote, 
v kateri je bil izvoljen odbornik, ki naj se odpokliče. 

Podpisi predlagateljev morajo biti overjeni od or- 
gana, pristojnega za overitve, ali od občinskega ljud- 
skega odbora. 

Predlog za uvedbo postopka za odpoklic mora ob- 
segati poleg drugega, kar je predpisano v 130. členu 
tega zakona, tudi potrdilo občinskega oziroma mest- 
nega ljudskega odbora, da so predlagatelji vpisani v 
volilnem imeniku. 

Predlogu za uvedbo postopka za odpoklic mora biti 
priloženo potrdilo okrajne volilne komisije o skupnem 
•številu volivcev v volilni enoti. 

129. člen 

Predlog za uvedbo postopka za odpoklic odbornika 
zbora proizvajalcev, ki ga vloži skupina proizvajaloev, 
mora podpisati najmanj tretjina skupnega števila 
proizvajalcev ustrezne proizvajalske skupine, ki so za- 
posleni oziroma včlanjeni v gospodarskih organizaci- 
jah, ki so sestavljale pri volitvah volilno enoto, v ka- 
teri je bil izvoljen odbornik, ki naj se odpokliče. 

Predlog za uvedbo postopka za odpoklic, ki ga vlaga 
skupina proizvajalcev, mora poleg drugega, kar je 
predpisano v 130. členu tega zakona, obsegati za vsa- 
kega podpisnika predloga tudi potrdilo občinskega ozi- 
roma mestnega ljudskega odbora, da je vpisan v volil- 
nem imeniku, in potrdilo gospodarske organizacije ali 
občinskega oziroma mestnega ljudskega odbora, da je 
na območju ustrezne volilne enote zaposlen oziroma 
včlanjen kot proizvajalec v gospodarski organizaciji 
ustrezne proizvajalske skupiae. 

Predlogu za uvedbo postopka za odpoklic je treba 
priložiti potrdilo pristojne okrajne volilne- komisije o 
skupnem številu proizvajalcev ustrezne proizvajalske 
skupine, zaposlenih oziroma včlanjenih v gospodarskih 
organizacijah na območju volilne enote. 

2. Vsebino predloga in komu se predlog pošlje 

130. člen 

Predlog za odpoklic mora obsegati. 

1. priimek, očetovo ime, rojstno ime, poklic in prebi- 
vališče odbornika, katerega odpoklic se predlaga, ter 
navedbo ljudskega odbora oziroma zbora ljudskega 
odbora, katerega član je; 

2. navedbo volilne enote, v kateri je bil odbornik 
izvoljen; 

3. zakaj se predlaga odpoklic. 
Poleg podpisa vsakega podpisnika predloga za od- 

poklic je treba navesti priimek, očetovo ime, rojstno 
ime, poklic in prebivališče podpisnika; če vloži predlog 
za odpoklic skupina proizvajalcev, je treba za vsakega 



Stran 458 URADNI LIST Štev. 31 - 18. IX. 19531 

podpisnika navesti tudi, kje je vpisan v volilnem ime- 
niku. 

Predlog za odpoklic mora biti pismen. 

131. člen 

Predlog za odpoklic odbornika občinskega ljudske- 
ga odbora se pošlje okrajni volilni komisiji, predlog za 
odpoklic odbornika okrajnega aH mestnega ljudskega 
odbora pa Republiški volilni komisiji po okrajni vo- 
lilni komisiji. 

Okrajna volilna komisija pošlje takoj Republiški 
volilni komisiji vse predloge za odpoklic odbornika 
okrajnega ali mestnega ljudskega odbora. 

3. Preskus predloga; razpis glasovanja o odpoklicu 

132. člen 

Pristojna volilna komisija preskusi, ali je predlog 
za odpoklic sestavljen v skladu z določbami tega za- 
kona, ne preskuša pa utemeljenosti predloga za od- 
poklic. 

Ce so v predlogu samo formalne pomanjkljivosti, 
volilna komisija vrne predlog vlagateljem ter jim do- 
loči rok, v katerem morajo pomanjkljivosti odpraviti. 

Volilna komisija zavrne predlog, če niso Izpolnjeni 
drugi pogoji 127. do 130. člena tega zakona ali če vla- 
gatelji v določenem jim roku ne odpravijo formalnih 
pomanjkljivosti; o tem obvesti z odločbo vlagatelje 
predloga. 

Za vlagatelje predloga se štejejo podpisniki pred- 
loga. Ce je predlog vložila skupina volivcev ali skupina 
proizvajalcev, se štejejo za vlagatelje predloga prvi 
trije podpisniki. 

Î33. člen 

Ce je predlog za odpoklic odbornika v redu ali če 
vlagatelji odpravijo pomanjkljivosti v določenem roku, 
ga pristojna volilna komisija potrdi in razpiše glaso- 
vanje o odpoklicu v volilni enoti, v kateri Je bil od- 
bornik izvoljen Volilna komisija razpiše glasovanje o 
odpoklicu najpozneje za tridesetj dan po prejemu 
predloga. 

Odločba o razpisu glasovanja obsega: priimek, oče- 
tovo ime, rojstno ime in prebivališče odbornika, o čigar 
odpoklicu se bo glasovalo, navedbo volilne enote, v 
katerj bo glasovanje o odpoklicu, in dan, določen za 
glasovanje. 

Glasovanje o odpoklicu je v nedeljo. 

134. člen 

Odločbo o razpisu glasovanja o odpoklicu odbornika 
pošlje pristojna volilna komisija občinskemu ljudske- 
mu odboru oziroma zboru okrajnega ali mestnega ljud- 
skega odbora, ki mu odbornik pripada, in odborniku 
Republiška volilna komisija pošlje odločbo tudi okraj- 
ni volilni komisiji. 

Odločbo o razpisu glasovanja o odpoklicu razglasi 
volilna komisija v Uradnem listu LRS najpozneje pet- 
najst dni pred dnevom, določenim za glasovanje. 

4. Glasovanje o odpoklicu; 

ugotavljanje izida glasovanja 

135. člen 

O odpoklicu odbornika ljudskega odbora se glasu- 
je na voliščih v območju volilne enote, v kateri je bil 
odbornik izvoljen. 

Okrajna volilna komisija mora najpozneje 7 dni 
pred dnevom, ki je določen za glasovanje o odpoklicu, 
določiti volišča in za vsako volišče postaviti volilni od- 
bor, ki bo vodil glasovanje o odpoklicu. 

136. člen 

Okrajna volilna komisija mora razglasiti, da je do- 
ločeno glasovanje o odpoklicu. 

Razglas mora obsegati: priimek, očetovo ime in 
rojstno ime ter prebivališče odbornika, o čigar odpo- 
klicu se bo glasovalo; navedbo ljudskega odbora ozi- 
roma zbora, katerega član je, navedbo volilne enote, v 
kateri se bo glasovalo o odpoklicu, in dan glasovanja. 

Okrajna volilna komisija poskrbi za to, da se obja- 
vijo razglasi o določitvi glasovanja o odpoklicu odborni- 
ka najpozneje 7 dni pred dnevom glasovanja v vseh 
krajih volilne enote, v kateri je bil odbornik izvoljen. 

137. člen 

Najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja o od- 
poklicu lahko odbornik, o čigar odpoklicu se glasuje, 
in vlagatelji predloga za odpoklic priglasijo volilni 
komisiji po enega predstavnika in njegovega namest- 
nika za vsako volišče. Predlagani predstavniki in na- 
mestniki morajo imeti volilno pravico. Predsednik vo- 
lilne komisije izda najpozneje 48 ur po prejemu pri- 
glasitve potrdilo vsakemu priglašenemu predstavniku 
fn namestniku, da je lahko navzoč pri delu odbora za 
glasovanje o odpoklicu. 

Odborniki, o katerih odpoklicu se glasuje, In pred- 
lagatelji odpoklica lahko priglasijo svojega predstav- 
nika In njegovega namestnika tudi za udeležbo pri de- 
lu volilne komisije. 

138. člen 

Na vsakem volišču se postavi glasovalna skrinjica. 
Na skrinjico se pritrdi odločba o razpisu glasovanja o 
odpoklicu. 

139. člen 

Predsednik volilnega odbora izroči vsakemu voliv- 
cu glasovnico. 

Na glasovnici mora biti primek, očetovo ime, roj" 
stno ime, poklic in prebivališče odbornika, o čigar odpo- 
klicu se glasuje, pod njegovim imenom pa morajo biti 
druga pod drugo napisane besede: »za odpoklic« • 
»proti odpoklicu«. 

Ce volivec glasuje za odpoklic odbornika,' obkroži 
besedi *za odpoklic«, če pa glasuje proti odpoklicu» 
obkroži besedi »proti odpoklicu«. 

Glasovnica, ki na njej niso obkrožene besede »2* 
odpoklic« oziroma »proti odpoklicu«, ali ki je sicer ta- 
ko izpolnjena, da se ne da zanesljivo ugotoviti, ali Ie 

glasoval volivec za odpoklic ali proti odpoklicu, je ne- 
veljavna. 
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140. člen 

Ko je glasovanje končano, prešteje volilni odbor 
glasovnice in ugotovi Število glasovnic »za odpoklic«, 
število glasovnic »proti odpoklicu« in število neveljav- 
nih glasovnic. 

Volilni odbor napravi o svojem delu zapisnik. Vanj 
vpiše skupno število volivcev, vpisanih v volilnem 
imeniku, oziroma v izpisku iz volilnega imenika, šte- 
vilo glasovnic »za odpoklic«, glasovnic »proti odpokli- 
cu« in število neveljavnih glasovnic. 

Nato razglasi predsednik volilnega odbora izid gla- 
sovanja pred poslopjem, v katerem se je glasovalo. 

Volilni odbor pošlje najhitreje in po najkrajši poti 
zapisnik o glasovanju z glasovnicami in z vsem drugim 
volilnim materialom pristojni okrajni volilni komisiji 
^ko, kot to določi Republiška volilna komisija. 

141. člen 

Okrajna volilna komisija ugotovi na podlagi zapis- 
nikov volilnih odborov: koliko je vseh volivcev v vo- 
Nlnl enoti; koliko volivcev je glasovalo za odpoklic, 
koliko volivcev je glasovalo proti odpoklicu in koliko 
glasovnic je neveljavnih. Na podlagi tega ugotovi, ali 
Ie odbornik odpoklican. Te podatke vpiše komisija v 
zapisnik o svojem delu. 

142. člen 

Okrajna volilna komisija objavi izid glasovanja na 
oglasni deski okrajnega oziroma mestnega ljudskega 
°^°ora in pismeno naznani izid glasovanja odborniku, 
0 cigar odpoklicu se Je glasovalo. 

Volilna komisija pošlje takoj mandatno-imunitetni 
*°nilslji ljudskega odbora oziroma zbora, katerega od- 

°rnlk je odpoklican, poročilo o svojem delu z vsemi 
SMsii ki se nanašajo na postopek v zvezi z odpoklicem. 

Ce mandatno-imunitetna komisija ugotovi, da je 
"il Postopek za odpoklic pravilen in da je z odpokli- 
cem prenehal odbornikov mandat, predlaga ljudskemu 
°"°•••, naj razpiše nadomestne volitve. 

s. Uporaba določb četrtega in petega poglavja 

143. člen 
Določbe četrtega in petega poglavja tega zakona o 

elu volilne komisije in volilnega odbora, o volilnem 
aterlalu, o postopku pri glasovanju in o razglasitvi 

,   ilnih izidov se primerno uporabljajo tudi v postop- 
u o odpoklicu,   kolikor ni v tem poglavju drugače 

d°ločeno. 

OSMO    POGLAVJE 

VARSTVO VOLILNE PRAVICE 

Ï. Ugovori in pritožbe 

144. člen 
. Zaradi nepravilnosti Pri delu zborov volivcev, na 
•, erin so bili predlagani kandidati za volitve odbor- 
n k°v ali je bil predlagan odpoklic odbornika, in zaradi 
^Pravilnosti pri delu volilnega odbora pri volitvah 

kl Pri glasovanju o odpoklicu odbornika, ima vsak 
In .at ozlroma odbornik, katerega odpoklic se pred- 
st \   in Vsalc volivec pravico, vložiti ugovor pri £ri- 

°Jnl okrajni volilni komisiju 

Zaradi nepravilnosti prj delu volilnega odbora pri 
volitvah ali pri glasovanju o odpoklicu odbornika ima 
vsak kandidat oziroma odbornik, o čigar odpoklicu se 
glasuje, ter vsak član volilnega telesa pravico vložiti 
ugovor pri pristojni okrajni volilni komisiji. Zaradi 
nepravilnosti pri delu zborov volivcev v gospodarskih 
organizacijah, na katerih so bili predlagani kandidati 
za volitve odbornikov ali je bil predlagan odpoklic 
odbornika, ima vsak kandidat oziroma odbornik, kate- 
rega odpoklic se predlaga, in vsak proizvajalec, ki ima 
pravico sodelovati na zboru volivcev, pravico, vložiti 
ugovor pri pristojni okrajni volilni komisiji 

Ce dožene okrajna volilna komisija na podlagi ugo- 
vorov, ki so bili podani pred potekom roka, določenega 
ca predložitev predlogov kandidatur v potrditev, tak- 
šne nepravilnosti pri delu zbora volivcev, ki so ali ki 
bi lahko bistveno vplivale na določitev kandidature po 
zboru volivcev, razveljavi delo zbora volivcev, na ka- 
terem so se dogodile takšne nepravilnosti, in odredi, 
da se v določenem roku skliče nov zbór volivcev. 

145. člen 
Zoper odločbo okrajne volilne komisije, s katero je 

bil zavrnjen predlog kandidature, imajo vlagatelji 
kandidature pravico do pritožbe na okrožno sodišče. 
Pritožba mora biti vložena v 48 urah po prejemu od- 
ločbe. Okrožno sodišče mora izdati odločbo o pritožbi 
v 48 urah po prejemu pritožbe. 

Zoper odločbo Republiške oziroma okrajne volilne 
komisije, s katero je bil zavrnjen predlog za odpoklic 
odbornika, imajo vlagatelji pravico do pritožbe na 
Vrhovno sodišče LRS (senat za upravne spore). Pritož- 
ba mora biti vložena v treh dneh po prejemu odločbe. 

146. člen 
Zoper vsako odločbo okrajne volilne komisije, ra- 

zen zoper odločbe iz prejšnjega člena, ima vsak kandi- 
dat in vsak volivec pravico do pritožbe na Republiško 
volilno komisijo oziroma na občinski ljudski odbor ozi- 
roma na zbor okrajnega ali mestnega ljudskega odbo- 
ra, za katerega so bile volitve. Ti tudi lahko opozorijo 
ljudski odbor oziroma zbor ljudskega odbora na ne- 
pravilnosti pri delu volilnega odbora ali zbora voliv- 
cev glede predlaganja kandidatov. 

Odbornik, o čigar odpoklicu se je glasovalo, in vsak 
volivec ima pravico, vložiti zoper odločbo okrajne vo- 
lilne komisije v zvezi z odpoklicem pritožbo na Re- 
publiško volilno komisijo oziroma na pristojni ljudski 
odbor oziroma zbor, katerega član je bil odbornik, či- 
gar odpoklic je bil predlagan. 

Pritožba se vloži do dneva volitev oziroma do dne- 
va glasovanja o odpoklicu pri Republiški volilni ko- 
misiji, pozneje pa pri pristojnem ljudskem odboru ozi- 
roma zboru. 

Pritožba na ljudski odbor oziroma zbor mora biti 
vložena najpozneje do sestanka verifikacijske komisije 
oziroma  do  sestanka  mandatno-imunitetne  komisije. 

2. Kazenske določbe 

147. člen 
Kaznivo dejanje stori in se kaznuje z denarno ka- 

znijo ali z zaporom do enega leta: 
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1. kdor s podkupovanjem vpliva na volivca, da bi 
pri volitvah ali odpoklicu odbornika ljudskega odbora 
glasoval ali ne glasoval za določenega kandidata ozi- 
roma glasoval za odpoklic ali proti odpoklicu odbornika, 
ali da bi sploh ne glasoval, ali da bi podpisal predlog 
kandidature ali predlog za odpoklic ali da bi odrekel 
svoj podpis; 

2. volivec, ki več kot enkrat glasuje ali poizkuša 
glasovati pri volitvah za isti ljudski odbor oziroma 
zbor ali pri glasovanju o odpoklicu; 

3. kdor pri volitvah ali pri glasovanju o odpoklicu 
glasuje ali poizkuša glasovati namesto drugega pod 
njegovim imenom; 

4. kdor v nasprotju z določbo 73. člena tega 
zakona pride na volišče z orožjem ali nevarnim 
orodjem; kdor brez naročila predsednika volilnega 
odbora ukaže, da se pripelje oborožena sila na voli- 
šče, ali Pa jo pripelje sam brez predsednikovega 
naročila; 

5. kdor uniči, prikrije, poškoduje ali odnese kakšne 
listine o volitvah ali o glasovanju o odpoklicu ali 
kakršenkoli predmet, ki je namenjen za volitve oziro- 
ma za glasovanje o odpoklicu. 

148. člen 

Kaznivo dejanje stori in se kaznuje z denarno 
kaznijo do 20.000 dinarjev ali E kaznijo zapora do 
dveh mesecev: 

1. kdor se pri glasovanju nespodobno vede; 
2. kdor potem, ko Je glasoval ali ko se dožene, da 

ni vpisan v volilni Imenik, na opomin predsednika 
volilnega odbora noče oditi z volišča; 

3. kdor ovira delo volilnega odbora ali volilne ko- 
misije; 

4. član volilnega odbora ali, volilne komisije in 
vsaka druga oseba, ki na kakršenkoli način prekrši 
tajnost glasovanja. 

149. člen 

k,a kaznivo dejanje ponarejanja, kršitve proste 
odločitve volivcev, oviranja uradne osebe pri oprav- 
ljanju uradne dolžnosti, žalitve ali obrekovanja člana 
predsedstva zbora volivcev ali Slana volilnega odbora 
ali volilne komisije pri izvrševanju njihove uradne 
dolžnosti in za vsako drugo kaznivo dejanje, ki je 
določeno v kazenskem zakoniku in je storjeno v zvezi 
z volitvami ali odpoklicem odbornikov ljudskih odbo- 
rov, se kaznuje storilec po določbah kazenskega 
zakonika. 

MO. »en 

Dejanja, ki so kazniva po tem zakonu ki so stor- 
jena na volišču, vpiše volilni odbor v ivoj zapisnik 
z navedbo storilčevega priimka, očetovega imena, 
rojstnega imena, poklica in prebivališča. 

Ko okrajna volilna komisija konča svoje delo, na- 
znani na podlagi zapisnikov vsa kazniva dejanja jav- 
nemu tožilou, da sproži postopek, 

Končne določbe , 

161. člen 

Izvršni svet Ljudske skupščine LRS izda navodila 
za izvrševanje tega zakona. 

162. člen 

Ta zakon začne veljati takoj. 

Štev. LS 150/1—53 
Ljubljana, dne 18. septembra 1953. 

Izvršni svet 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 
Predsednik 

Ljudske skupščine: 
Dr. Ferdo Kozak I. r. 

Predsednik 
Izvršnega sveta: 

Miha Marinko 1. r, 

103. 

Na podlagi 10. točke 72. člena ustavnega zakona 
o temeljih družbene In politične ureditve in o organih 
oblasti Ljudske republike Slovenije v zvezi z odlokom 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije z dne 
16. septembra 1953 o razpustu Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije izdaja Izvršni svet Ljud- 
ske skupščine Ljudske republike Slovenije 

ODLOK 
o razpisu volitev ljudskih poslancev za Ljudsko 

skupščino Ljudske republike Slovenije 

1. Volitve ljudskih poslancev za Republiški zbor 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije bodo 
v nedeljo, dne 22. novembra 1953. 

2. Volitve ljudskih poslancev v Zbor proizvajalcev 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije bodo 
v času od 23. do 28. novembra 1953. 

Republiška volilna komisija določi, katerega dne 
v tem roku se bodo opravile volitve v posamezni pro- 
izvajaL&ki skupini. 

3. Ta odlok velja takoj. 

Štev. U-56/53. 
Ljubljana, dne 17. septembra 1953. 

Izvršni svet 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Miha Marinko 1. r. 

•. 

Na podlagi prvega odstavka 18. člena zakona ° 
volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih odborov T 

zvezi s sklepom Ljudske skupščine Ljudske republik6 

Slovenije z dne 16. septembra 1953 o razpisu volitev v 

zbore proizvajalcev okrajnih in mestnih ljudskih <>"" 
borov izdala IavrSni svet Ljudske skupščine Ljudsk® 
republike Slovenije 

ODLOK 
o razpisu volitev v zbore proizvajalcev okrajnih ,n 

mestnih ljudskih odborov 

1. Razpdžejo   se   volitve   v   zbore proizvajalce 
okrajnih in mestnih ljudskih odborov  na vsem ° 
••••• Ljudske republike Slovenije. 

2. Volitve bodo v času od 1. do 8. novembra •>'    , 
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Pristojni okrajni in mestni ljudski odbori določijo 
za svoja območja, katerega dne v tem roku se bodo 
opravile volitve v posamezni proizvajalski skupini. 

3. Ta odlok velja takoj. 
Št. U-57/53. 
Ljubljana, dne 17. septembra 1953. 

Izvršni svet 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Miha Marinko 1. r. 

105. 
Ma podlagi 43. člena zakona o pravicah in dolžno- 

stih ter o volitvah in odpoklicu ljudskih poslancev 
4udske skupščine Ljudske republike Slovenije izdaja 
Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske republike 
Slovenije 

ODLOČBO 
o imenovanju Republiške volilne komisije za volitve 

ljudskih poslancev za Ljudsko skupščino Ljudske 
republike Slovenije 

1. Za volitve ljudskih poslancev za Ljudsko skup- 
ščino Ljudske  republike Slovenije, ki bodo  dne 22, 
Novembra oziroma v času od 23. do 28. novembra 1953, 
?? imenuje Republiška volilna komisija, ki jo sestav- 
ljajo-. 
Predsednik: 

dr. Hočevar Franc, predsednik Vrhovnega sodišča 
LR Slovenije, Ljubljana, 

u*mestnik : 
dr. Tominšek  Teodor,  sodnik  Vrhovnega sodišča 

.     LR Slovenije, Ljubljana, 
tajni k : 

df. .Globevnik Jože, svetnik Sekretariata za zakono- 
dajne zadeve pri Izvršnem svetu Ljudske skup- 
ščine LR Slovenije, Ljubljana, 

"^toestnik: 
Ravnik Evgen, višji referent Sekretariata za za- 
konodajne  zadeve  pri   Izvršnem  svetu  Ljudske 

»    skupščine LR Slovenije, Ljubljana, 
clani ; 

*• Lubej  France, član Glavnega odbora SZDL Slo- 
žnije, Ljubljana, 
namestnik : Dimec Srečko, uslužbenec pri Glavnem"" 
odboru SZDL Slovenije, Ljubljana, 

• Cerne Franc, član republiškega sveta Zveze sindi- 
katov Slovenije, Ljubljana, 
namestnik:  Boštjančič Franc,  član  Republiškega 
sveta Zveze sindikatov Slovenije, Ljubljana, 

' ?er?ot ^••°> član Izvršnega odbora Glavne za- 
družne zveze LR Slovenije, Ljubljana, 
'"»mestnik: Jecel Franc, revizor Glavne zadružne 
2Veze L

v
R Slovenije, Ljubljana, 

• dr. Kušej Gorazd, univerzitetni profesor, Ljub- 
ljana, 
namestnik: Kužnik Henrik, predsednik senata za 
Prekrške pri Državnem sekretariatu LR Slovenije 

5  z.a notranje zadeve, Ljubljana, 
• "r, Vodopivec Katja, pomočnik direktorja Zavoda 

*a statistiko in evidenco LR Slovenije, Ljubljana, 
narnestnik: Markič Stane, organizacijski sekretar 
*-K. Ljudske mladine Slovenije, Ljubljana. 
2- Ta odločba velja takoj. 
Štev. U-55/53 
Ljubljana, dne 17. septembra 19ö~->. 

Predsednik: 
Miha Marinko 1. r, 

106. 
Na podlagi 24. člena zakona o volitvah, in odpo- 

klicu odbornikov ljudskih odborov izdaja Izvršni svet 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

ODLOČBO 
o imenovanju Republiške volilne komisije za volitve 
odbornikov   ljudskih   odborov   v   Ljudski   republiki 

Sloveniji 
1. Za volitve odbornikov ljudskih odborov-v Ljud- 

ski republiki Sloveniji se imenuje Republiška volilna 
komisija, ki jo sestavljajo: 
predsednik: 

dr. Hočevar Franc, predsednik Vrhovnega sodišča 
LR Slovenije, Ljubljana, 

namestnik : 
dr. Tominšek Teodor, sodnik Vrhovnega sodišča 
LR Slovenije, Ljubljana, 

tajnik: 
dr. Globovnik Jože, svetnik Sekretariata za za- 
konodajne zadeve pri Izvršnem svetu Ljudske 
skupščine LR Slovenije, Ljubljana, 

namestnik : 
Ravnik Evgen, višji referent Sekretariata za za- 
konodajne zadeve pri Izvršnem svetu Ljudske 
skupščine LR Slovenije, Ljubljana, 

Slan i : 
1. Lubej France, član Glavnega odbora SZDL Slo- 

venije, Ljubljana, 
namestnik: Dimec Srečko, uslužbenec pri Glav- 
nem odboru SZDL Slovenije, Ljubljana, 

2. Cerne Franc, član Republiškega sveta Zveze sin- 
dikatov Slovenije, Ljubljana, 
namestnik: Boštjančič Franc, član Republiškega 
sveta Zveze sindikatov Slovenije, Ljubljana, 

3. Bernot Živko, član  Izvršnega odbora Glavne za- 
družne zveze LR Slovenije, Ljubljana, 
namestnik: Jecel Franc, revizor Glavne zadružne 
zveze LR Slovenije, Ljubljana, 

4. dr. Kušej Gorazd, univerzitetni profesor, Ljub- 
ljana, f 
namestnik: Kužnik Henrik, predsednik senata za 
prekrške pri Državnem sekretariatu LR Slovenije 

za notranje zadeve, Ljubljana, 
5. dr. Vodopivec Katja, pomočnik direktorja Zavoda 

za statistiko In evidenco LR Slovenije, Ljubljana, 
namestnik: Markič Stane, organizacijski sekretar 
CK Ljudske mladine Slovenije, Ljubljana. 
2. Ta odlo'Sba velja takoj. 
Ši U-54/53 

Ljubljana, dne 17. septembra 1933. 
Predsednik: 

Miha Marinko I. r. 

Pri primerjanju z izvirnikom se je ugotovilo, da 
je besedilo odloka o spremembi pravilnika za izvaja- 
nje zakona o stanovanjskih in poslovnih prostorih, ob- 
javljeno v Uradnem listu LRS, št. 37-88/53, zašla na- 
paka. Zato se daje tale 

popravek 
odloka o spremembi pravilnika za izvajanje zakona o 
stanovanjskih in poslovnih prostorih: 

V drugi vrsti 2. člena- morata namesto besed >te 
uredbe« stati pravilno besedi >tega odloka«. 

Besedilo 3. člena odloka se mora glasiti pravilno: 
»Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu 
LRS*. 

Iz sekretariata Izvršnega sveta Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije, dne 3. septembra 1953. 
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Odloki ljudskih odborov 
•566. 368 

V spomin na zgodovinske dni vsesplošne oboro- 
žene vstaje ljudstva Slovenskega Primorja proti faši- 
stičnemu nasilju in za socialno osvoboditev ter v po- 
častitev obletnic ustanovitve zmagovitih primorskih 
brigad in zgodovinskega sklepa II. zasedanja AVNOJ 
v Jajcu o priključitvi Slovenskega Primorja k Jugo- 
slaviji, je izdal okrajni ljudski odbor Gorica na slav- 
nostni seji dne 31. avgusta 1953 na podlagi I. odstavka 
15. člena in 108. 'člena zakona o okrajnih ljudskih od- 
borih (Uradni list LRS, št. 19/52) 

ODLOK 
o razglasitvi 6. septembra za ljudski praznik     ;Š 

okraja Gorica "] 

1. člen 
Šesti september s© razglasi za ljudski praznik 

okraja Gorica. 
2. člen 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Uradnem 
Metu LRS.< 

Št. 4702/1 
V Novi Gorici, dne 25. avgusta 1953. 

Predsednik OLO: 
Remec Mirko 1. r. 

367. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih in v zvezi s L členom 
uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o potnih 
in selitvenih stroških (Uradni list FLRJ, št. 29-233/53), 
je okrajni ljudski odbor Kočevje na seji okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 7. avgusta 1953 
»prejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o dnevnicah za službena 

potovanja 

1. člen 

Točka I odloka o dnevnicah za službena potova- 
nja z dne 12. II. 1953 (Uradni list LRS, št. 6-20/53) se 
spremeni in se glasi: 

>Za službena potovanja v mejah okraja Kočevje 
znaša dnevnica: 

1. za uslužbence od IV. plačilnega razreda 
navzgor 560 din 

2. za uslužbence od IX. do V. plačilnega 
razreda in za visokokvalific. delavce   490 din 

3. za druge uslužbence in delavce   .   .   .   420 din 

2. člen 
Ta odlok velja takoj. 

Štev. 136/8-53 
Kočevje, dne 7. avguste 1953. 

Predsednik OLO: 
Pirnat Janez 1. r. 

Na podlagi drugega odstavka 15., 64. in 10S. člena 
zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
št. 19-89/52), v zvezi z uredbo o dajanju poslovnih 
prostorov v najem (Uradni list FLRJ, št. 12-69/53) ter 
glede na določbe 3. in 8. člena temeljnega zakona o 
prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46-428/51), je okrajni 
ljudski odbor Murska Sobota na VI. skupni seji obeh 
zborov dno 20. avgusta 1953 sprejel 

ODLOK 
o dajanju poslovnih prostorov v najem na območja 

okraja Murska Sobota 

1. člen 
Najemne pogodbe, po katerih se dajejo poslovni 

prostori v najem po pogodbi med najemodajalcem 
in najemnikom, morajo biti sklenjene pismeno. To 
velja tudi za vse pogodbe, ki so bile sklenjene ustno 
pred uveljavitvijo uredbe o dajanju poslovnih pro- 
storov v najem. 

Po en izvod pogodbe, sklenjene pred 1. aprilom 
1953 ali po njem, se mora najpozneje do 1. septembra 
predložiti tistemu občinskemu ljudskemu odboru, na 
katerega območju je lokal. 

2. člen 
Za poslovni prostor velja vsak prostor, ki se upo- 

-, rablja oziroma je zgrajen ali urejen za poslovanje 
uradov, zavodov in podjetij za opravljanje obrti in 
drugih poklicev ali za skladišča. 

Za poslovne prostore se ne štejejo prostori, ki 
koristijo neposredno kmetijski produkciji. Vsi do se- 
daj veljavni predpisi o razdeljevanju poslovnih pro- 
storov so razveljavljeni. 

3. člen 
Če v najemnih pogodbah odpovedni rok ni dolo- 

čen, velja obojestranski dvomesečni odpovedni rok. 

4. člen 
Najemodajalec in najemnik morata najpozneje v 

15 dneh priglasiti občinskemu odboru vse spremembe 
glede višine najemnine za poslovne prostore. 

5. člen 
Z denarno kaznijo do 2000 dinarjev se kaznujete 

za prekršek najemodajalec in najemnik, če v pred- 
pisanem roku ne skleneta pismene pogodbe ali ne 

sporočita v določenem roku sprememb glede višin1-' 
najemnine. 

6. člen 
Ta odlok začne veljaü z dnem objave v »Urad' 

nem listu LRS«. 
št. L7166/2-53 
Murska Sobota,  dne 20. avgusta  1953. 

Predsednik OLO: 
Stefan šabjan 1. r. 
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369. 

V septembru 1943 se je začela splošna vstaja pri- 
morskega ljudstva, ki ga je italijanski fašizem zatiral 
25 let in mu odvzel vso svobodo. Takrat so se ustano- 
ve primorske brigade in IX. korpus kot udarna pest 
uačenega naroda. Začel se je oborožen boj proti 
okupatorju na vsem primorskem ozemlju. V tistih 
zgodovinskih trenutkih je Pokrajinski narodnoosvobo- 
dilni svet za Primorsko izrekel voljo, vsega prebival- 
stva, da se slovenski del takratne Julijske krajine pri- 
ključi Sloveniji in bodoči Federativni ljudski repu- 
bliki Jugoslaviji. 

Glede na to je izdal na podlagi 1. odstavka 15. 
člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list 
~RS, it. 19/52) okrajni ljudski odbor Postojna na 
skupni seji obeh zborov dne 1. septembra 1953 

ODLOK 
o razglasitvi 6. septembra za okrajni ljudski praznik 

okraja Postojna 

1. člen 
Sesti september se razglaša za ljudski praznik 

okraja Postojna. 
2. člen 

Ta odlok velja takoj. 
St. 7/37 
Postojna, dne 1. septembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Jelerčič Miro L r. 

5. člen 

Odlok stopi v veljavo z dnem objave v >Uradnem 
listu LRS<. 

370. 

Okrajni ljudski odbor Ptuj je na podlagi 15. čle- 
,| zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list 
J*S. štev. 19/52) po predlogu Sveta za gospodarstvo 

MD Ptuj na ločenih sejah obeh zborov sprejel dne 
'• septembra 1933 

ODLOK 
0 določitvi termina za trgatev grozdja žlahtnih sort 

na območju okraja Ptuj 

1. člen 
Val ?ara<^ kvalitetnega pridelka vina lastniki, uži- 
„al^.în zakupniki vinogradov ne smejo pričeti s tr- 
kajo grozdja žlahtnih sort pred 1. oktobrom vsa- 

2. člen 
. nadzorstvo, da zgoraj navedene osebe ne prične- 
QJJV? 

trganjem gtozùja pred določenim dnem, vršijo 
tee nS čudaki odbori, kateri so dolžni vsako kršitev 
pga   predpisa  prijaviti   sodniku   za   prekrške   OLO 

3. člen 
v s 5 ?* Za gospodarstvo OLO Ptuj se pooblašča, da 
„••^ oziroma deževnih letih, z odredbo določi dan 
Pretka trgatve. 

4. člen 

ne    y*enarnö kaznijo 3000 din se kaznuje, kdor prič- 
8 trgavijo pred določenim rokom. 

upravno kazenski prestopek je pristojen sod- 
's za prekrške pri OLO Ptuj. 

St. 1-4036/1-53 
Ptuj, dne 11. septembra 1953. 

Predsednik OLOz 
Janez Petrovič 1. r. 

371. 
Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 

okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19/52) in v zvezi z 2. členom uredbe o dajanju poslov- 
nih prostorov v najem (Uradni list FLRJ, št. 12/53) 
ter skladno z določbami 3. in 8. člena temeljnega za- 
kona' o prekrških (Uradni list FLRJ, št 46/51) je 
okrajni ljudski odbor Trbovlje na seji okrajnega zbo- 
ra proizvajalcev dne 15. avgusta 1953 sprejel 

ODLOK 
o dajanju poslovnih prostorov v najem na območju 

okraja Trbovlje 
1. člen 

Poslovni prostori se dajejo v najem na podlagi 
pogodbe med najemodajalcem in najemnikom, ki mo- 
ra biti sestavljena pismeno. 

2. člen 
Za vsa obstoječa najemna razmerja, ki so bila 

ustno dogovorjena, se morajo sestaviti pismene po- 
godbe v 15 dneh po uveljavitvi tega odloka. 

Po en izvod teh pogodb kakor tudi drugih pisme- 
nih najemnih pogodb, sklenjenih pred uveljavitvijo 
tega odloka, katerih veljavnost še traja, mora poslati 
najemodajalec pristojnemu občinskemu ljudskemu 
odboru v 10 dneh po sklenitvi pogodbe. V istem roku 
je treba poslati tudi po en izvod vseh najemnih po- 
godb, ki bodo sklenjena v prihodnje. 

3. člen 
Najemodajalec in najemnik morata vsako spre- 

membo glede višine najemnine za poslovne prostore 
kakor tudi najemnega razmerja sporočiti v 10 dneh 
občinskemu ljudskemu odboru. 

Občinski ljudski odbori morajo osnovati in vo- 
diti evideco o poslovnih prostorih in o najemnih po- 
godbah za poslovne prostore na svojem območju. 

4. člen 
Če se v najemni pogodbi dogovori višja najem- 

nina, kakor jo je najemnik po dosedanjih predpisih 
plačeval, mora najemodajalec to razliko vplačati kot 
prispevek v sklad, za vzdrževanje hiš, in sicer poleg 
prispevka, ki ga plačuje v isti sklad po določbah 
uredbe o zvišanju najemnin za stanovanjske in po- 
slovne prostore.       * 

5. člen 
Če v najemnih pogodbah odpovedni rok ni izrec- 

no dogovorjen, velja obojestransko trimesečni odpo- 
vedni rok. 

6. Člen 
Vsi do sedaj veljajoči predpisi o oblastvenem raz- 

deljevanju poslovnih prostorov so razveljavljeni. 

7. člen 
Z denarno kaznijo do 3000 dinarjev, se kaznujeta 

za prekršek: 
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a) najemodajalec in najemnik, 'če v predpisanem 
roku ne skleneta pismene najemne pogodbe ali ne 
sporočita spremembe glede višine najemnine za po- 
slovni prostor; 

b) najemodajalec, če ne predloži v predpisanem 
roku en izvod najemne pogodbe ali ne sporoči prene- 
hanja najemnega razmerja. 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem li- 

stu LRS<. 

Št. 3260/15-53 
TrboTlje, dne 15. avgusta 1953. 

Predsednik OLO: 
Martin Gosak 1. r. 

Pregled „Uradnega lista FLRJ„ 
Št   25 z dne 1?. julija  1953: 

175. Odlok o podeljevanju kredita zavodom za social- 
no zavarovanje. 

176. Odločba o popisu živine glede na številčno stanje 
na dan 30. junija 1953. 

177. Odločba o dovolitvi ustanovitve In dela Zvezi 
gospodarskih društev FLRJ. 

178. Odločba o dovolitvi ustanovitve in dela Turistični 
zvezi Jugoslavije, 

179. Odločba o dovolitvi razpečavanja časopisov, 
knjig in drugih spisov, tiskanih v tujini po »Ju 
goslovanski knjigi«. 

180. Odločba o izročitvi v promet priložnostne poštne 
znamke ob priliki izvolitve prvega predsednika 
Federativne ljudske  republike Jugoslavije. 

181. Odločba o jugoslovanskih standardih za presku 
sanje obdelovalnih strojev. 

Št 26 z dne 29. junija 1953: 

182. Uredba o prometu z žiti. 
183. Uredba o določanju pravice do pokojnine zava- 

rovancem — vojaškim vojnim invalidom. 
184. Uredba o organizaciji Jugoslovanske svobodne 

cone v Solunu. 
183. Uredba o Zvezni Investicijski upravi. 
186. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o 

davku od dobička iz deviznega poslovanja, 
187. Uredba o spremembi uredbe o ljudskem posojilu 

za petletni plan za razvoj narodnega gospodar- 
stva FLRJ. 

188. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o 
prejemkih državnih uslužbencev, ki službujejo v 
inozemstvu. 

189. Uredba o odpravi Višje šole za zunanjo trgovino. 
190. Odlok o odškodnini za zemljo, ki je postala 

splošno ljudsko premoženje» 
191. Odlok o določanju akontacije dohodnine kmetij- 

skih gospodarstev za leto 1953 in o rokih njenega 
plačevanja. 

192. Odlok o organih, ki so pristojni za odmero In 
pobiranje dohodnine. 

193. Odlok o delu deviznih sredstev, ki Jih morajo 
gospodarske organizacije prodajati Narodni banki 
FLRJ. 

194. Odlok o ustanovitvi republiških skladov za izrav- 
navo obremenitve v bolniški panogi socialnega 
zavarovanja. 

193. Odlok o ustanovitvi Komisije za izseljenska 
vprašanja. 

196. Odlok o polletni bilanci gospodarskih organizacij 
na dan 30. junija 1953. 

197. Odločba o načinu oblikovanja cen za žito, moko 
In kruh. 

198. Odločba o mletvi pšenice in rži. 
1°"   Odločba o obvezni piodaji mlatilnišk»1 merice. 
200. Odločba o dopolnitvi tarife za prevoz blaga v 

železniškem, rečnem In cestnem motornem pro- 
metu. 

201. Odločba o razveljavitvi odločbe o znižanju ta- 
rifnih postavk za prevoz kuriva, namenjenega za 
široko potrošnjo. 

202. Odločba o povečanju dela deviznih sredstev, ki 
ostanejo na prosto razpolaganje izvoznikom pol- 
izdelkov iz aluminija in aluminijevih zlitin. 

203. Odločba o izplačilu nadomestila za zaslužke v 
gospodarstvu ob letnem dopustu. 

204. Odločba o odpravi in likvidaciji poslovanja Za- 
voda  za  napredek   turizma  In   gostinstva  FLRJ. 

205. Odločba o dopolnitvi navodila k odločbi o zni- 
žanih prodajnih cenah za industrijske produkte, 
ki so namenjeni za kmetijsko produkcijo in 
ribištvo. 

206. Odločba o subvenciji trgovskim podjetjem za 
znižanje cen rjavega premoga in lignita za do- 
mačo porabo. 

207. Navodilo o odločbi o subvenciji trgovskim pod- 
jetjem za znižanje cen rjavega premoga ìD 
lignita za domačo porabo. 

208. Navodilo za sestavitev polletne bilance gospodar- 
skih organizacij za dobo januar—junij 1953. 

209. Odločba, da se vzamejo iz prometa priložnostne 
znamke, ki so bile izdane ob Dnevu armade 1951, 
in vse priložnostne poštne znamke iz leta  1952- 

210. Odločba o jugoslovanskih standardih za spiralne 
svedre. 

Popravek odločbe o dopolnitvi odločbe o stopnji šol 
in tečajev. 

Št 27 z dne 8. julija 1953: 

211. Obvezna razlaga prvega odstavka 27. člena za- 
kona o kmetijskem zemljiškem skladu splošnega 
ljudskega premoženja in o dodeljevanju zemlje 
kmetijskim organizacijam. 

212. Obvezna razlaga 2a člena zatona o nacionalizam 
ciji zasebnih gospodarskih podjetij v zvezi l 

2. členom splošnega zakona o obrtništvu. 
213. Obvezna razlaga prvega odstavka 1. člena zakona 

o javnem prvobranilstvu. 
214. Uredba o organizaciji In delovnem področju 

Sveta za narodno obrambo. 
215. Uredba o organizaciji in delu Uprave za državne 

materialne rezerve. 
216. Uredba o obveznem pošiljanju tiskov. 
217. Odlok o dopolnitvi odloka o posebnih pravica'1 

Imetnikov Karadjordjeve zvezde z meči 
218. Odlok o izplačevanju doseženega sklada za place' 
219. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe ° 

za'ïasni prepovedi uvoza nekaterih proizvodov. 

Izdaja »Uradni Ust USđ« — Direktor In odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik  - tiska .iskarna »Toneta TomSlča« - vs' 
v Ljubljani — Naročnina: letno 720 din — Posamezna Številka: 9 din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani 4 din več, P" 
Dotti 8 din veS -» Uredništvo In uprava: LJubljana, Erjavčeva ulica lia, postni predal 336 - Telefon uprave 23-57° 

Čekovni re čUD: 601-»T«-157 



'oStnlna plačana t gotovini 

Uto IX 

URADNI i^oi 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

V LJUBLJANI, dne 22. septembra 1953 Številka 32 

VSEB 
107, Odlok o določitvi skupnega števila poslancev, ki se vo- 

U]o v Zbor proizvajalcev Ljudske skupščine LHS, In o 
določitvi Števila poslancev, kl se volijo v posamezni pro- 
izvajalski skupini. 

°*. Odlok o določitvi skupnega števila poslancev, ki se volijo 
v Republiški zbor Ljudske skupščine LRS, in o določitvi 
števila poslancev, ki se volijo v posameznem okraju ozi- 
arne mestu. 

**- Odlok o razdelitvi ozemlja Ljudske republike Slovenije 
n« volilne enote za volitve poslancev Zbora proizvajalcev • 

• »Judske  skupščine  LRS. 
»• Odlok o razdelitvi ozemlja Ljudske republike Slovenije 

na volilne enote za volitve poslancev Republiškega zbora 
Ljudske skupščine LRS. 

INA: 

ill. Odločba o Imenovanju okrajnih In mestnih volilnih ko- 
misij za volitve odbornikov ljudskih odborov v LRS. 

•. Odločba o Imenovanju okrajnih in mestnih volilnih ko- 
misij za volitve ljudskih poslancev za Ljudsko skupščin* 
LRS. 

Odloki ljudskih odborov: 

378. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 16. volilni enoti 
gl. mèsta Ljubljane. 

373. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 38. volilni enoti 
mesta Maribora. * 

1W. 

Na podlagi 120. člena zakona e pravicah in dolž- 
j?s«h ter o volitvah in odpoklicu ljudskih poslancev 
j Iu^ske skupščine Ljudske republike Slovenije izdaja 

•"Tšni  svet  Ljudske  skupščine Ljudske  republike 
avenije 

ODLOK ,   ,(„\,„ 

• ^ločitvi skupnega števila poslancev, ki* se volijo 
Puhv     Pro'zvaJalceV Ljudske skupščine Ljudske re- 

"ke Slovenije, in o določitvi števila poslancev, ki 
* se volijo v posamezni proizvajalni skupini 

p L Upoštevajoč določbe 23. in 25. člena zakona o 
j:Avicah in dolžnostih ter o volitvah in odpoklicu 
lik   m    P°slancev Ljudske skupščine Ljudske repu- ifjdsfc    _       

e Slovenije in na podlagi uradnih podatkov o po- 
r*Jf Prebivalstva z dne 31. III. 1953 se skupno število 
do ofincev« ki bodo izvoljeni na volitvah v času od 23. 
sku v..novemira 1953 v Zbor proizvajalcev Ljudske 

p
2
s^ne Ljudske republike Slovenije, določi na 72. 

ske  ' ^e P" kupnem družbenem produktu Ljud- 
d^.^Publike Slovenije, kot je določen po zakonu o 
1953 e?em P^anu Ljudske Tepublike Slovenije za leto 
VW • *ežena proizivajalska skupina industrije, trgo- 
stva • 0ljrti z 82>1^> proizvajalska skupina kmetij- 
sk„DPva s 17>9%, se voli v Zbor proizvajalcev Ljudske 
skUn-S"n.e Ljudske republike Slovenije v proizvajalski 
Puoi    i .intIustrije, trgovine in obrti 59 poslancev, v 

^VaJalski skupini kmetijstva pa 13 poslancev. 
frgovi -• zna^a v proizvajalski skupini industrije, 
v Ljj}e, !n oljrü število proizvajalskega prebivalstva 
skuü" • 7? IePubliki Sloveniji 552.817, v proizvajalski 
JaJjsk^VmetiJstva Pa 595.720, se voli v prvi proizva- 
bivaj1 ,skuPini en Poslaiiec na 9369 proizvajalskega pre- 
Preb"    f ' V ^ruSJ skupini pa na 45.824 proizvajalskega 

• Ta odlok velm takoj. 
&t; U-52/33 
Ljubljana, dne 17. septembra 1933. 

Predsednik: • 
Miha Marinko 1. r, ' 

MO. 

Na podlagi 51. člena zakona o pravicah in dolžn©. 
stih ter o volitvah in odpoklicu ljudskih poslancev 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije izdaja 
Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske republike 
Slovenije 

ODLOK 

o določivi skupnega števila poslancev, ki se volijo x 
Republiški zbor Ljudske skupščine Ljudske republike 
Slovenije in o določitvi števila poslancev, ki se volijo 

«.. Y posameznem okraju oziroma mestu 

1. Upoštevajoč določbe 21. in 25.. člena zakona o 
pravicah in dolžnostih ter o volitvah in odpoklicu ljud- 
skih poslancev Ljudske skupščine Ljudske republike 
Slovenije in na podlagi uradnih podatkov o popisu 
prebivalstva z dne 31. IIL 1953 se določi skupno število 
poslancev, ki bodo izvoljeni na volitvah dne 22. no- 
vembra 1953 v Republiški zbor Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije, na 122. 

2. Od teh 122 poslancev bo izvoljenih: 
v mestu  Celju      .    .    . :. . ,.    .   r.j r. 5 
v okraju Celje okolica . .  i.   t.;«.:i. 9 
v okraju Črnomelj    .    . . ,.: ,.   ,.   i.  (. 2 
v okraju Gorica    .    .   t» i- ;•••••   >•    • & 
v okraju Kočevje .. .• lm- ,., i«.  • ;.      . ;.   3 
v okraju Kranj    ,.  t.  ?•  '•• *. • i* i * t       • » i.   7 
v okraju Krško   .  ,.  ;.- r.> ••i t• vf. . .   6 
v mestu Ljubljani.      .    . t.: :•   t- '•:   •. .. 11 
v okraju-Ljublljana okolica . > •   t« . j. 10 
v okraju Ljutomer   .    .    .j • • [•' t>; t«. L, 4 
v mestu Mairibor    .    .    «  •. ! !•     l» L«-' t. r.   6 

1 v okraju Maribor okolica   i. t«     !• • -< ? • i.   y. 

v okraju Murska Sobota .  •• !••   !• (•: i-' .   8 
v okraju Novo mesto   ,.j i.- ro f- i «i r. .   6 
v okraju Postojna     .   o •• •• -•• "-• r. .  4 
v okraju Ptuj    ...    .    .i r. -. .-.-• - .7 
v okraju Radovljica .   ••   . . .    -. .   4 

.   3 
v okraju Slovenj Graoec   . . 4 
y okraju Šoštanj      i.., i... ;.. fc.j    *- i... .«.; 1..-3 
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v okraju Tolmin    -  ,.,, t.t »., (.t j.» i.i i.i i.  3 
v okraju Trbovlje «.t I.I»«J »J • i-i i«i »•- 4 

3. •• odlok -velja lakoj. 
Št. U-53/53 

Ljubljana, <dne IZ. septembra Ì953. 
Predsednik; 

Miha Marinko 11. 

109. 

Na podlagi 122. člena zakona o pravicah in dolžno- 
stih ier o volitvah in odpoklicu ljudskih poslancev 
Ljudske skupščine Ljudske Tepirblike "Slovenije izdaja 
Izvrini svet Ljudske skupščine Ljudske republik« 
Slovenije 

ODLOK 
o razdelitvi ozemlja Ljudske republike Slovenije na 
volilne enoie za volitve poslancev Zbora .proizvajal- 
cev Ljudske skupščine Ljudske republike .Slovenije 

1. Za volitve poslancev Zbora proizvajalcev Ljud- 
ske skupščine Ljudske republike Slovenije, "ki bodo 
ođ 123. do "28. novembra 1953, se ozemlje "LjudsTce re- 
publike Slovenije razdeli za volitve poslancev v sku- 
pini industrije, trgovine An obrti na 59 volilnih enot, 
za volitve poslancev v skupini kmetijstva pa na 13 
volilnih enot 

2. P-osamezne volilne enote, ki se «zamčujejo z 
^zaporednimi 'tekočimi številkami se v .sporazumu z 
'okrajnimi vin -mestnimi ljudskimi odbori določijp iako: 

a) V    skupini    inA u stri je,   trgovine   in 
olirti 

I. Mesto del j e 

ima 3 volilne enote, ki obsegajo .gospodarske organi- 
zacije na naslednjih območjih: 

1. volilna lenota: območje občin: .Škofja -vas, amart- 
elo v 'Rožni dolini in '.Store, -ter del 
.ožjega mestnega-območja, in sicer: 
Spodnja Hudinja, .Zgornja Hudinja, 
Trnovlje (del), Cret, Zavodna in 
•Jožefov ihrib; 

•2. volilna enota-: obsega del ožjega mestnega >ób- 
•••••• in sicer: začenši na -meji-med 
Novo vasjo -in :Sp. Hudinjo sa Po- 
kopališki cesti s ;podaljškom po Be- 
žigrajski cesti .do Voglajne, *od tu 
gre .meja |po Voglajni do .mostu 
preko Voglajne •• Tèhaieki cesti, 
nato.pa ob hotelu ;» Pošta« v Ašker- 
čevi ulici in po •••• do JCojprivnice, 
dalje po Koprivnici do vzhodno od 
mosta na Drapšmovi césti, tako da 
zajame obrate (Tovarno tehtnic in 
Zitofond ter rgre iza kasarno .v Ga- 
berju, nato do izhodiščne točke na 

,   Pokopališki cesti;       / 
3. ^volilna enota:' obsega del ožjega mestnega .območja, 

kj ni zajeto TV d. -oziroma -2. wolilnl 
enMi. i. 

II. Okraj Celje .okolica 

Ima 3 volilne enote, ki obsegajo .gospodarske organi- 
zacije naslednjih občin: 

4. volilna enota:  Vransko,   Tabor,   Gomilsko,   Bra- 
slovčej Polzela, Prebold, Šempeter, 
Griže, Žalec, Petrovce; 

5. volilna enota: Loče, Slovenske Konjice, Zreče, Vi- 
tanje, .Strmec, Dobrna, Frankolovo, 
Vojnik, Dramlje, Šentjur, Ponikvai 

n. volilna enota; Laško., Rečica, Breze, Rimske T°" 
plice, Jurklošter, Planina, Lesiono, 
Kozje, Polje, Podčetrtek, Pristava, 
Zusem, Slivnica, Šmarje, Rogaška 
Slatina, Rogatec. 

III. Okraj Črnomelj 
sestavlja   1   volilno «enoto: 

7. volilna   enota:   gospodarske   organizacije  na   pb* 
•••••• okraja Črnomelj. 

IV. Okraj Gorica 
ima 3 volilne enote, ki obsegajo gospodarske orga- 
zacije naslednjih občin: 
B. volilna enota: Ajdovščina, Col, Crni vxh, Crnice, 

Vipava; 
•9. volilna «nota: -Cepovan, Dobrovo, Kojsko, •••• 

Kal nad Kanalom, Grgar, Nova Go- 
rica; 

10. volilna enota:   Branik,   Kostanjevica   na   Krasu, 
Miren,   Renče,  Šempeter, jSempas. 
Zali hrib. 

V. Okraj Kočevje 
sestavlja 1 volilno enoto: 

11. volilna enota:  gospodarske   organizacije   na   ob- 
moČju okraja Kočevje. 

VI. Okraj Kranj 
ima i volilne -enote, lei .obsegajo gospodarske .organi- 
zacije naslednjih občin: 
12. -volilna enota:  del   mestne  občine  Kranj   (des»1 

hreg Save) in občino Besnica; 
'13. volilna «nota: del mestne .občine JCranj (levi i»*** 

Save)  in  občine  Cerklje, Šenčur- 
Smlednik; 

14. volilna enota: Škof ja Loka, Zminec, 2iri, žele*' 
niki, Gorenja vas, 2abnica, Polj»' 
ne, Selca, Zali log, ßovodenj, Mav' 
čiče; 

.15. volilna enota: Tržič, Naklo, Gorice, Pjedoslj* 
Preddvor, Jezersko. 

mi. Okraj Krško 
.ima .2 volilni »enpti, Iti obsegata gospodarske prg»*1' 
zacije naslednjih občin: 

•ib. s«jliloa=enota: ističe, Bistrica, Bizeljsko, B** 
žice. Cerklje, Čatež, Dobova, & 
stanjevica, Podbočje, Velika Do»10 ' 
VMem-KriSko; 

*1T. «volilna -enota: Bianca, BoStanj, Brestanice, :Bu**7 
TCrmelj, Leskovee, Pišece.Todereo»' 
Raka, Senovo, Sevnica, Stude»*4" 
Tržišče. Veliki Trn, 2abnkorje. 

VIII. Ljubljana .mesto , 
ima 7 volilnih enot, ki obsegajo gospodarske °*0* 
zacije •• Jiaeledmjih območjih: 
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?°- volilna enota: 

8l- volilna enota: 

18. volilna enota: od železniškega prelaza na Titovi 
cesti, po Titovi cesti do Dalmati- 
nove ulice, po Dalmatinovi do Mi- 
klošičeve, po Miklošičevi do Prešer- 
novega trga, po Čopovi ulici do 
Kardeljeve ulice, po Kardeljevi 
ulici, Gradišču, Rimski cesti, po 
Tržaški cesti do 'križišča Tržaške 
ceste in železniške proge Ljubljana- 
Trst, nato po železniški progi nazaj 
do prelaza na Titovi cesti; 

t9. volilna enota: Titova cesta od železniškega pre- 
laza do Dalmatinove ulice, po Dal- 
matinovi do Miklošičeve, po Miklo- 
šičevi do Prešernovega trga, po Čo- 
povi do Kardeljeve ulice, po Kar- 
deljevi ulici, Gradišču, Rimski cesti, 
po Tržaški cesti do zahodne mestne 
meje, nato po mestni meji do Ljub- 
ljanice, po Ljubljanici do Zmaj- 
skega mostu, po Resljevi cesti na 
Trg Osvobodilne fronte, nato do že- 
lezniškega prelaza na Titovi cesti; 
od pritoka Ljubljanice na mestno 
ozemlje, po Ljubljanici do vzhodne 
mestne meje, celotna stran (ves juž- 
ni del Ljubljane, južno od Ljublja- 
nice) ; 
od Zmajskega mostu po Resljevi 
cesti do železniške proge Ljubljana- 
Zalog, nato po progi do vzhodne 
meje mesta z izjemo, da pade to- 
varna Saturnus in -Kemična tovar- 
na Moste V to volilno enoto, nato 
pa po Ljubljanici nazaj do Zmaj- 
skega mostu; 
od Aleševčeve ulice v Šiški po go- 
renjski progi mim« glavnega kolo- 
dvora do Zaloga, nato po vzhodni 
mestni meji do severne strani Ljub- 
ljane vštevši Jezico, Stožice in Sav- 
lje, nato po polju nazaj do Alešev- 
čeve ulice; 
od vogala Aleševčeve ulice, Celov- 
ška cesta po Aleševčevi ulici do 
prelaza na gorenjski železniški 
progi, dalje po progi do prelaza na 
Titovi cesti, nato po progi Ljub- 
ljana—Tret do križišča * Tržaško 
cesto, nato po Tržaški cesti do za^ 
hodne mestne meje, dalje po za- 
hodni mestni meij do Celovške ce- 
sate, nato po cesti do križišča z Ale- 
ševčevo ulico; 
od Aleševčeve ulice po Celovški 
cesti do »everne meetae meje potem 
po meji tako, da zajame Vižmarje, 
Brod, Tacen, Šmartno, nato pa po 
polju nazaj do Aleševčeve alice in 
po Aleševčevi ulici do križišča » 
Celovško cesto. 

* volilna enota: 

3- volilna enota: 

24. ynl! volilna enota: 

W IX. Okraj Ljubljana okolica 
•& ..   voülnih enot, ki obsegajo gospodarske organi- 

'Je na območju naslednjih občin: 
• T«ölna euota: Medvode, Dobrova, polhov Gradec, 

Horjul, Vrhnika, Rovte, Logatec;   # 

26. volilna enota:  Brezovica, Borovnica, Podpeč-Pre- 
serje, Ig, Škofljica, Šmarje, Podta. 

bor, Grosuplje, Višnja gora, Stična, 
Krka, Šentvid pri Stični; 

2?. volilna enota: Gabrovka, Šmartno pri Litiji, Pre- 
žganje, Litija, Vače, Kresnice, Dol- 
sko, Črnuče; 

28. volilna enota:  Domžale, Moravče, Lukovica, Bla- 
govica, Motnik, Tuhinj, Tuhinjska 
Srednja vas; 

29. volilna enota:  Kamniška   Bistrica,   Kamnik,   Ko- 
menda, Radomlje. Mengeš, Vodice. 

X. Okraj Ljutomer 
sestavlja 1 volilno enoto: > 

30. volina enota: gospodarske   organizacije   na   ob- 
močju okraja Ljutomer. 

XI. Mesto Maribor 
ima 5 volilnih enot, ki obsegajo gospodarske organi- 
zacije na območju: 

31. volilna enota:  mestna   meja   oh   reki   Pesnici   — 
meja Malega Rošpoha do meje med 
k. o. Rošpohom in Krčevino — proti 
jugu do Treh ribnikov — Ribniška 
ulica — Ulica heroja Staneta — 
proti zahodu Gregorčičeva — na jug 
Strossmajerjeva in Pristaniška do 
Drave — Drava do brvi — na jug 
Črtomirova ulica — preko železni- 
ških tirov na Murkovo ulico in En- 
gelsovo cesto do Lackove ceste — 
proti jugu na katastrsko mejo med 
Zgornjim in Spodnjim Radvanjem 
do jugozahodne točke mestne meje 
na Pohorju — proti severu mestna 
meja preko Drave do stika mestne 
meje s Pesnico; 

32. volilna enota:  severna mestna meja pri stiku  t 
železniško progo Šentilj Maribor •—' 
proti jugu železniška proga do Melj- 
ske ceste — proti zahodu Partizan- 
ska cesta do Ulice heroja Šlandra 
— na jug Ulica heroja Šlandra do 
Drave — na zahod reka Drava do 
Pristaniške ulice — na sever Prista- 
niška ulica in Strossmajerjeva ulica 
do Gregorčičeve ulice — Gregorči- 
čeva ulica na vzhod do Ulice heroja 
Staneta — na sever Ulica heroja 
Staneta — Ribniška ulica — ob 
Treh ribnikih po kolovozu do kata- 
strske meje med k. o. Krčevino in 
Rošpohom do mestne meje pri Ma- 
lem Rošpohu — na vzhod mestna 
meja do železniške proge Šentilj— 
Maribor; 

33. volilna enota:  mestna meja pri prehodu železni- 
ške proge Maribor—Šentilj na vzhod 
in, ne jug do Drave — na zahod po 
Dravi do Ulice heroja Slandra — na 
sever Ulica heroja Slandra do Par- 
tizanske ceste — na vzhod Parti- 
zanska cesta in Meljska cesta do že- 
lezniškega tira na sever železniški 
tir do mestne meje; 
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34. volilna enota: reka Drava od Tržaške ceste na 
vzhod do mestne meje — proti jugu 
mestna meja na Dravi do jugo- 
vzhodne točke — na zahod mestna 
meja do proge Maribor—Celje — 
na severozahod ob progi do Ptuj- 
ske ceste — Ptujska cesta in Trža- 
ške ceste — Ptujska cesta in Trža- 
ška cesta na sever do Drave; 

33. volilna enota: zahodna mestna meja na Pohorju 
proti severovzhodu meja med k, o. 
Zgornjim in Spodnjim Radvanjem 
do Lackove ceste — Engelsova ce- 
sta na severovzhod do Murkove 

\ ulice — Murkova ulica preko želez- 
niških tirov in Črtomirove ulice do 
Drave pri brvi — na vzhod Drava 
do Tržaške ceste, na jug Tržaška 
cesta in Ptujska cesta do železniške 
proge Maribor—Celje — na jug že- 
lezniška proga do mestne meje — 
na zahod mestna meja do zahodne 
točke na Pohorju. 

f 
XII. Okraj Maribor okolica 

ima 4 volilne enote, ki obsegajo gospodarske organi- 
zacije na območju naslednjih občin: 
36. volilna enota: Slovenska Bistrica; 
37. volilna enota: Brezno — Podvelka, Ribnica, Lov- 

renc na Pohorju, Ruše, Ožbalt; 
38. volilna enota:  Poljčane,   Oplotnica,   Šmartno   na 

Pohorju, Pragersko, Zgornja Pol- 
skava, Rače, Fram; 

39. volilna < ota: Selnica  ob  Dravi, Srednje, Zgor- 
nja Kungota, Šentilj v Slovenskih 
goricah, Pesnica, Jarenina, Jakob- 
ski dol, Veličina, Smarjeia, Maleč- 
nik, Velka, Zgornja Sčavnica, Ju- 
rovski dol, Drvanja, Gradišče, Cer- 
kven jak, Lenart, Duplek, Korena, 
Hoče, Pekre-Limbuš. 

XIII. Okraj Murska Sobota 
ima 2 volilni enoti, ki obsegata gospodarske organi- 
zacije na območju naslednjih občin: 
40. volilna enota:  Lendava, Gabrje, Polana, Turnišče, 

Dobro vnik; 
41. volilna enota:  Murska Sobota, Beltinci, Crenšovci, 

Bogojina, Martjanci, Prosenjakovci, 
Križevci, Salovci, Gornji Petrovci, 
Grad, Mačkova, Kuzma, Rogašovci, 
Cankova, Bodonci, Puconci, TiMna. 

XIV. Okraj Novo mesto 
lestavlja 1 volilno enoto: 
42. volilna enota:  gospodarske   organizacije   na   ob- 

močju okraja Ifevo mesto. 

XV. Okraj Postojna 
ima 3 volilne enote, ki obsegajo gospodarske organi- 
zacije na območju naslednjih občin: 
43. volilna enota: Begunje, Bloke, Cerknica, Dolane, 

Hruševje, Loška dolina, Planina, 
Postojna, Rakek; 

44. volilna enota:  Ilirska Bistrica, Jablanica, Jelšane, 
Knežak, JPivka, Prem, 

XVL Okraj Ptuj 
ima 2 volilni enoti, ki obsegata gospodarske organi- 
zacije na območju naslednjih občin: 
49. volilna enota: Cirkovci, Hajdina, Lešje, Lovrenc, 

Makole, Starše, Cirkulane, Lesko- 
vec, Podlehnik, Videm, Zavrč, Ze- 
tale; 

46. volilna enota: Desternik, Gorišnica, Grajena, 
Juršinci, Markovci, Ormož, Pod- 
gorci, Polenšak, Ptuj, Rogoznica, 
Središče, Trnovska vas; 

XVII. Okraj Radovljica 
ima 3 volilne enote, ki obsegajo gospodarske organi- 
zacije na območju naslednjih občin: 
4?. volilna enota: del mestne občine Jesenice in sicer 

del, ki ga omejuje Titova cesta od 
nadvoza do proge, železniška proga 
do Skladiščne ulice, Skladiščna 
ulica do trgovskega podjetja črta 
od trgovskega podjetja do Herma- 
novega mostu in Sava do brvi; 

48. volilna enota: obsega   ves   drugi   del   območja 
mestne občine Jesenice; 

49. volilna enota: Begunje, Bled, Bohinjska Bistrica, 
Črnivec, Dovje-Mojstrana, Gorje, 
Kranjska gora, Kropa, Podnart, Ra- 
dovljica, Srednja vas, Žirovnica. 

XVIII. Okraj Sežana 
sestavlja 1 volilno enoto: 
50. volilna enota: gospodarske   organizacije   na  ob- 

močju okraja Sežana. 

XIX. Okraj Slovenj Gradec 
ima 3 volilne enote, ki obsegajo gospodarske organi- 
zacije na območju naslednjih občin: 
51. volilna enota:  Črna, Mežica, Prevalje; 
52. volilna enota:  Ravne, Dravograd; 
53. volilna enota: Muta,   Vuzenica,   Radlje,   S1°V5?J 

Gradec, Podgorje, Šmartno, Mi- 
slinja; 

' XX. Okraj Šoštanj 
ima 2 volilni enoti, ki obsegata gospodarske organi- 
zacije na območju naslednjih občin: 
54. volilna enota: Velenje, Šoštanj; 

«65. volilna enota: Šmartno ob Paki, Mozirje, Nazarje, 
Gornji grad, Rečica ob Savinji. 
Ljubno, Luče, Solčava. 

XXI. Okraj Tolmin 
sestavlja 1 volilno enoto: 
56. volilna enota: gospodarske   organizaeije   na   on- 

močju .okraja Tolmin. 

XXII. Okraj Trbovlje 
ima 3 volilne enote, ki obsegajo gospodarske organi- 
zacije na območju naslednjih občin: 
57. volilna enota: Trbovlje; . 
58. volilna enota: Hrastnik, Radeče, Dol pri Hrast- 

niku, Loka pri Zidanem mostu. 
Podkum, Dole pri Litiji; 

59. volilna enota: Zagorje, Senožeti, PoKnik, Mlu*e> 
       Trojane, Gemšenik. 
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b) V  skupini  kmetijstva 

Posamezne volilne enote sestavljajo gospodarske 
organizacije na območju naslednjih okrajev in mest in 
sicer tako, da obsega: 

1- volilna enota:   mesto Celje in okraj Celje okolica; 
2. volilna enota:   okraja Črnomelj in Kočevje; 
3. volilna enota:  okraj Gorica; 
4. volilna enota:  okraji Kranj, Radovljica in Tolmin; 

'  5- volilna enota:  okraja Krško in Trbovlje; 
6. volilna enota:  mesto Ljubljana in okraj Ljubljana 

okolica; 
7. volilna enota:  okraj Ljutomer; 
8. volilna enota:  mesto  Maribor  in   okraj   Maribor 

okolica; 
9- volilna enota:  okraj Murska Sobota; 

10. volilna enota:  okraj Novo mesto; 
ti. volilna enota:  okraja Postojna in Sežana; 
12. volilna enota:  okraj  Ptuj; 
13. volilna enota: okraja Slovenj Gradec in Šoštanj. 

3. Odlok velja takoj. 
St. U-59/53 
Ljubljana, dne 17. septembra 1953. 

Izvršni svet 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Miha Marinko 1. r. 

110. 
Na podlagi 51. člena zakona o pravicah in dolžno- 

stih ter o volitvah in odpoklicu ljudskih poslancev 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije iz- 
daja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske repu- 
Mike Slovenije 

ODLOK 
0 razdelitvi ozemlja Ljudske republike Slovenije na 
v°Ulne enote za volitve poslancev Republiškega zbo- 

** Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 
1. Za volitve poslancev Republiškega zbora Ljud- 

je skupščine Ljudske republike Slovenije, ki bodo 
~J*e 22. novembra 1953, se ozemlje Ljudske republike 
Kenije razdeli na 122 volilnLh enot. 

2. Posamezne volilne enote, ki se označujejo z 
**P°rednimi  tekočimi  številkami, se v sporazumu z 
okrajnimi   in   mestnimi   ljudskimi   odbori   določijo 
talko ; 

I. Mesto Celje 
1In« 3 volume enote, ki obsegajo naslednja območja: 

!• molilna enota: I. in II. mestna četrt, Gabrje, Sp- 
Hudinja, Zg. Hudinja, Sp. Txnov- 
lje, Čret, Zavodno, Jožefov hrib, 
Zagrad, Pečovnik; 

a- volilna enota: III. in IV. mestna četrt, Dolgo po- 
lje, Nova vas, Dobrovo, Lokro- 
vec, Ostrožno, Lava, Ložnica, 
Babno, Medlog, Lopata, Lisce, Mi- 
klavžev hrib, Breg, Polule, Koš- 
nica, Tremerje; 

• volilna enota: del mestnega območja, ki ni za- 
zajeto pod 1. in 2. volilno enoto. 

H. Okraj Celje okolica 
;§** * voMnih enot, ki obsegajo območja naelednjtfh oetin; 

volila enota: Polzela,    Šempeter,    Žalec,    Pe- 
trovoaj 

5. volilna enota:  Vransko,  Tabor,  Gomilsko,  Pre» 
bold, Griže, Braslovče; 

6. volilna enota:  Vojnik, Strmec, Frankolovo, Do- 
brna, Vitanje; 

7. volilna enota:  Zreče, Slovenske Konjice, Loče; 
8. volilna enota:  Dramlje, Šentjur, Slivnica, Zusem; 
9. volilna enota:  Šmarje pri Jelšah, Ponikva, Pri- 

stava; 
10. volilna enota:  Rogaška Slatina, Rogatec; 
11. volilna enota:  Podčetrtek,   Kozje,  Lesiono,   Pla- 

nina, Jurklošter, Polje ob Sotli; 
12. volilna enota:  Rečica,   Laško,   Rimske   Toplice, 

Breze. 

III. Okraj Črnomelj 
ima 2 volilni enoti, ki obsegata območje naslednjih 
občin: 

13. volilna enota:  Metlika, Gradac, Semič; 
14. volilna enota:  Adlešiči,     Črnomelj,     Dragatuš, 

Predgrad, Vinica. 

IV. Okraj Gorica 
ima 6 volilnih enot, ki obsegajo območja naslednjih 
občin: 

15. volilna enota:  Ajdovščina, Branik; 
16. volilna enota: Šempeter, Zali hrib, Renče, Miren, 

Kostanjevica; 
17.volilna enota:  Col, Črni vrh, Vipava; 
18. volilna enota:  Nova Gorica, Črniče, Sempas; 
19. volilna enota:  Grgar,  Čepovan,  Kal  nad Kana- 

lom; 
20. volilna enota:  Dobrovo, Kojsko, Kanal. 

V. Okraj Kočevje 
ima 3 volilne enote, ki obsegajo območja naslednjih 
občin: 

21. volilna enota:  Kočevje, Kočevska Reka, Mozelj, 
Kostel, Osilnica; 

22. volilna enota:  Ribnica,  Dolenja   vas,  Sodražica, 
Loški potok, Draga; 

23. volilna enota:  Velike Lašče, Dobrepolje. 

VI. Okraj Kranj 
ima 7 volilnih enot, ki obsegajo območja naslednjih 
občin: 
24. volilna enota: del mesta Kranj: tereni Center, 

Orehek, Stražišče; 
25. volilna enota:  del mesta «Kranj: tereni Planina, 

Primskovo,   Rupa,   Struževo   ter 
občini Naklo in Predoslje; 

26. volilna enota:  Tržič, Gorice; 
27. volilna enota:  Jezersko,      Preddvor,      Cerklje, 

Smlednik, Šenčur; 
28. volilna enota:  Skofja Loka, Mavčiče, žabnica; 
29. volilna enota: Besnica, Selca, Železniki, Zali lag; 
30. volilna enota:  Zminec,   Poljane,    Gorenja    vas, 

Ziri, Sovodenj. 

VIL Okraj Krško 
Ima 6 volilnih enot, ki obsegajo območja naslednjih 
občin: 
31. volilna enota: Artiče, Pišece, Bizeljsko, Bistrica; 
32. volilna enota: Brežice, Velika dolina, Cat*«, Do- 

bovaj -—'  
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33. volilna enota:  Podbočje,     Kostanjevica,     Raka 
Bučka vas, Cerklje; 

34. volilna enota:  Leskovec,    Videm-Kržko,    Veliki 
Trn, Studenec; 

35. volilna enota:  Brestanica,     Podsreda,     Senovo, 
Bianca; 

36. volilna enota:  Sevnica,  Zabukovje,  Boštanj, Tr- 
žišče, Krmelj. 

VIII. Mesto Ljubljana 
ima 11 volilnih enot, ki obsegajo naslednja območja: 

37. volilna enota:  tereni  Tobačna   tovarna,   Trnovo 
in  Kolezija; 

38. volilna enota: tereni Poljane, Hrušica, Stepanja 
vas, Kodeljevo, Barje, Krim, Rud- 
nik, Lavrica; 

39. volilna enota:  tereni   Univerza,   Gradišče,   Ivan 
Cankar, del terena Ajdovščina (in 
sicer ves predel severno od Go- 
sposvetske ceste s. tem, da spada 
celotna Gosposvetska cesta v to 
volilno enoto); 

40. volilna enota: tereni ' Miklošič, Resljev teren, r 

del terena AjdovKSlna (in sicer 
ves predel severno od Gosposvet- 
ske ceste s tem, da spada celotna 
Gosposvetska. cesta v to volilno 
enoto) ; 

il. volilna enota: del terena Poljane (in sicer Po- 
ljanska cesia del, del Poljanskega 
nasipa do Ambroževega trga, Ko- 
pitarjeva ulica, Gestrinova ulica 
Barvarska steza), teren 24. talcev, 
Stara Ljubljana, Prule; 

42. volilna enota:  del terena Poljane I (in sicer Po- 
ljanska cesta h. št 16, 18, 20, 28, 
30,32, 33,36,39,41, 43,45,47,49,51, 
33, 55 in 5T), Poljanski nasip h. 
št. 40 ki Ambrožev trg v celoti, 
dalje tereni Tabor, Moste, Novi 
Vodmat,  Stari Vodmat; 

43. volilna enota: del terena Stadion, (in sicer ves 
predel terena severovzhodno od 
črte, ki jo tvori zgornji del Vodo- 
vodne ceste, Posavske ceste in 
spodnji del Titove ceste s tem, da 
spadajo vse hišne Številke ob na- 
vedenih ulicah, ki tvorijo mejo, v 
to volilno enoto), dalje tereni Slo- 
van, Bežigrad, Jarše, Zelena jama; 

44. volilna enota: 

45. volilna enota: 

46. voMna enota: 

47. volilna enoia: 

tereni Litostroj, Hinko Smrekar, 
Spodnja Šiška, del terena Stadion 
(in sicer preostali del iss 43. volil- 
ne enote), del terena Jezica (in 
sicer ves predel zapadno od Ti- 
tove ceste); 

tereni Milana Majcna, Vič, Trža- 
ška cesta, Kožarje, Rožna dolina; 
občina Šentvid ta terena Dravije 
ter Zgornja Šiška; 
občina Polje in terena Tomačevo 
ter ostali del terena Jezica vzhod- 
no od Titov« ceste; 

IX. Okraj Ljubljana okolica 
ima 10 volilnih enot, ki obsegajo območja naslednjih 
občin: 

48. volilna enota: Medvode,  Dobrova,  Polhov  Gra- 
dec, Horjul; 

49. volilna enota:  Vrhnika, Rovte, Logatec; 
50. volilna enota: Brezovica,   Podpeč-Preserje,   Bo- 

rovnica; 
51. volilna enota:  Ig,   Skolljica,   Šmarje,   Pódtabor, 

Grosuplje; 
52. volilna enota:  Višnja  gora,  Stična, Krka,  Šent- 

vid pri Stični; 
53. volilna enota: Gabrovka,    Šmartno    pri    Litiji, 

Prežganje, Litija; 
54. volilna enota:  Vače, Moravče, Kresnice. Dolsko, 

Črnuče; 
55. volilna enota: Domžale, Lukovica, Blagovica; 
56.1 volilna enota: Motnik, Tuhinj, Tuhinjska Sred- 

nja vas, Kamnik, Kamniška Bi- 
strica; 

57. volilna enota: Radomlje, Mengeš, Komenda, Vo- 
dice. 

X. Okraj Ljutomer 
ima 4 volilne enote, ki obsegajo območja naslednjih 
občin: 

58. volilna enota:  Apače, Gor. Radgona, Ivanjci; 
59. volilna enota: Radenci, Videm ob Sčavnici, Buč- 

kovd;' 
60. volilna enota: Križevci, Verze j, Ljutomer, Ras- 

križje; 
61. volilna enota: Cezanjevci,   Kostanj,   Vinski   vr- 

hovi, Ivanjkovci, Kog. 

XL Mesto Maribor 
ima 6 volilnih enot, ki obsegajo naslednja območja: 

62. volilna enota: Drava   v   podaljšku   Pristaniške 
ulice — po Dravi proti zapadu do 
mestne meje — po zapadni mestni 
meji — po severni mestni meji do 
Rošpoškega grebena — po grebe- 
nu Rošpoha do Piramide — od Pi- 
ramide v ravni črti do Ribniške 
ulice h. št 2 — po Ribniški ulici 
do Ulice heroja Staneta — Ulica 
heroja Staneta do Maistrove ulice 
— Maistrova ulica — Mladinska 
ulica do Tyrfeve ulice — po Tyr- 
ševi proti jugu do Slovenske ulice 
— Slovenska ulica proti zapadu 
do Strossmajerjeve ulice — Stros- 
smajerjeva ulica — Vodnikov trg 
— Pristaniška ulica do Drave; 

63. volilna enota: železnica  ob koncu Ulice, kneza 
Koclja — UMca kneza Koclja do 
Ulice talcev — Ulica talcev do 
Partizanske cesto — Parti*anska 
cesta proti vzhodu do Cafove vil; 
ce — Cafova ulica — Zrinjskeg« 
trg — Kersnikova nlioa proti se- 
veru do ASkerceve etoce — Ašker- 
čeva ulica na zahod do Canke** 
jeve ulice — Cankarjeva elica n» 
sever do Temžiceva ulice — Tom* 

/ 
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šičeva ulica na- zapad do Ribniške 
ulice — Ribniška ulica do h. št. 2 
— v ravni črti na Piramido — PÎ-- 
ramida—Rošpoški greben dosever- 
ne- mestne meje — severna mert- 
na meja proti vzhodu do vzhodne 
mestne meje — vzhodna mestna 
meja do Drave — Drava od že- 
lezniškega mostu — železnica da 
Ulica kneza Koclja; 

"*• volilna enota:  Drava    pri    železniškem,    mostu 
proti zapadu do podaljška Prista- 
niške  ulice —  Pristaniška  ulica 

6 — Vodnikov trg — Strossmajer- 
jeva ulica do Slovenske ulice — 
proti vzhodu Slovenska ulica do 
Tyrseve — Tyrseva na sever do 
Mladinske ulice — Mladinska uli- 
ca, na  vzhod do Maistrove  ulice 
— Maistrova ulica do Ulice hero- 
ja Staneta — na sever Ulica hero- 
ja Staneta do Tomšičeve ulice — 
Tomšičeva nlica na vzhod do 
Cankarjeve ulica —- Cankarjeva 
ulica na jug- do Aškerčeve ulice 
— Aškerčeva ulica na vzhod do 
Kersnikove ulice — Kersnikova 
ulica na jug do Zrinjskega trga 
— Zrinjskega trg — Cafova ulica 
— Partizanska cesta proti zahodu 
do Ulice talcev — Ulica talcev 
proti jugu do ulice- Kneza Kao 
Ija — Ulica kneza „Koclja proti, 
vzhodu do' železnice — železnica 
do Drave; 

'• volilna enota: Drava v podaljšku Gorkega. ulice 
proti jugu Gorkega ulice do Po- 
povičeve ulice — protr severu zid 
opuščenega igrišča SE železničar 
do Koiesove ulice — proti jugo- 
zapadu Engelsova cesta do potoka 
—proti vzhodu potok do Bolfen- 
Ske ulice — proti jug» ograja za- 
hodno hiš Bolfenške ulice Št. 22, 
24, 28 in 30 — proti zapadu ograja 
vrtov severnih hiš Livadne urice 
15, 13 in 7 — proti jugu ograja 
vzhodno od hiš Radvanjske ceste 
71 do 125 in naprej do potoka pro- 
ti zahodu potok do meje med ka- 
tastralno občino Sp. Rsdranje in 
Zg. Radvanje —- protf jugwmpedu 
meja med k. o. Zg. In Sp. Radva« 
nje do južne mestne meje — proti 
zapadu južna mestne meja — p^e- 
tl severu zahodna metta« ••0* 
do Drev»; 

v°lilna enota: Drava od Gorkega ulice do že- 
lezniškega mostu — prosi jugu že- 
leznica do Ptujske cesto — proti 
vzhodu do potoka v âbeSasi — 
proti vzhodu potok r SCtetiraa •• 
podaljïka o*i Jatrleve «KM — 
proti   jugozahodu   Janševa, mlica 
— Poljanska ulica. — opuSSena 
ulica jugovzhodno  tezenske  šole 
— Prevorškova ulica do železnice 
— proti jugu želeamea do /ufae 

66, 

mestne meje — proti zahodu juž- 
na mestna meja da zahodne meje 
k. o. Sp. Radvanje* — proti severa 
meja med k. o. Sp. in Zg. Radva- 
nje do potoka južno od Pokopa- 
liške ulica — proti vzhodu potok 
do 40 metrov vzhodno Radvanjske 
ceste — proti severu ograje za- 
hodno hiš Radvanjske ceste 125 
do 69 — ograje vrtov severno od 
hiš Livadna ulica 7, 13 in 15 — 
proti severu, ograje vrtov zahodno 
od hiš Bolfenška ulica 30, 28, 24 
in 22 db potoka — protf zahodu 
potok da Engelsove ceste — proti 
severovzhodu Engelsova cesta do 
Koresove ulice — ograja ob opu- 
ščenem igrišča SC- železničar do 
Gorkega ulice — Gorkega ulica 
do Drave; 

67. volilna enota.* od jugovzhodnega vogala mestne 
meje ob Dravi — mestna meja 
proti severozapadu do železnice 
— proti severu železnica- do Pre« 
vorškove ulice — Prevorškor» 
ulica — opuščena, ulica jugo- 
vzhodno tezenske šole — Poljan- 
ska ulica — Janševa ulica v po- 
daljšku do potoka v Stražunu — 
proti zahodu potok v Stražunu — 
proti jugozahodu do križišča 
Ptujske ceste in železnice — proti 
severu, železnica do Drave — 
proti vzhoda Drava do vzhodne 
mestne meje — vzhodna mestna 
meja po Dravi do jogwvrhodnega 
vogala mestne meje. 

XII. Okraj Maribor okolica 
ima 9 volilnih, enot, ki obsegajo območja naslednji!' 
občin r 

68. volMna enota: 

69. volilna enota:, 

70. volilna enota: 

71. volilna enota: 

7• volilna enota-, 

79. volilna enota: 
74. volilna enota: 

75. volilna enota; 
76. ••••• enota: 

Ožbalt ob Dravi, Selnica ob Dr» 
vi, Srednje, Zg. Knngota; 
Šentilj, Velka, Zg. Sčavnica, Di- 
van ja; 
Peenîoa» J&renina,, JakobakL dol. 
Jurovski dol» Smarjeta, Malečnik; 
Crkvenjak, Gradišče v Slovenskih 
gorioA, Lenart, Teličina, Korena; 
Brezoo-Podvelka, Lovrenc na Pa- 
horju, Ribnica na Pohorju, Ruše; 
Pekre-Limbuš, Hoče» Duplek; 
Fram, Rače, Šmartno na Pohorju, 
Zg. Polskava, Pragersko; 
Slovenska Bietrica; 
OplotnJoa, Poljčane. 

Xffl. Okraj Murska Sobota 
ima 8 volilnih enot, ki obsegajo območja naslednjih 

7t. voMna enota: Rogašora, Cenfeora, Xunnar 
78. volilna enota: Salovci, Gor. Petrovci, Križevci; 
79. volilna enota: Puconci, Mačkovci, Bodond, Grad, 
80. voìirna enotar Murska Sobota, TrSina; 
81. voMna »nota: Beltinci, Maitjanoi; 
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82. volilna enota:  Lendava,  Gabrje; 
83. volilna enota:  Prosenjakovci, Bogojina, Dobrov» 

nik; 
84. volilna enota:   Črenšovci, Polana, Turnišče. 

XIV. Okrà*j Novo mesto 
ima 6 volilnih enot, ki obsegajo območja naslednjih 

občin : 

85. volilna enota:  Novo mesto, Gotna vas; 
86. volilna enota:  Šentjernej,     Brusnice,     Skocjan, 

Smarjeta; 
87. volilna enota:  Trška gora, Mirna peč, Trebelno, 

Mokronog; 
88. volilna enota:  Dolenjske  Toplice,  Straža,  Dvor, 

Prečna; 
89. volilna enota:  Žužemberk, Hin je, Zagradec, Do- 

brnič; 
90. volilna enota: Trebnje, Velika Loka, Mirna, Ra- 

kovnik, Veliki ' Gaber. 

XV. Okraj Postojna 
ima 4 volilne enote, ki obsegajo območja naslednjih 
občin: 

91. volilna enota:   Begunje,  Bloke, Cerknica, Loška 
dolina; 

92. volilna enota:   Ilirska    Bistrica,   Jablanica,   Jel- 
šane, Prem; 

93. volilna enota:   Postojna,   Rakek,   Planina,   Hru- 
ševje; 

94. volilna enota:   Pivka, Knežak, Dolane. 

XVI. Okraj Ptuj 
ima 7 volilnih enot, ki obsegajo območja naslednjih 
občin: 

95. volilna enota:  Središče, Ormož, Podgorci; 
96. volilna enota: Gorišnica, Markovci, Rogoznica; 
97. volilna enota:   Juršinci, Polenšak, Trnovska vas, 

Desternik, Grajena; 
98. volilna enota:   Ptuj, Videm; 
99. volilna enota:  Starše,   Cirkovci,   Lovrenc,   Haj- 

dina; j? 
100. volilna enota:  Makole, Zetale; 
101. volilna enota:  Podlehnik,   Leskovec,   Cirkulane, 

ZavrČ. 
v 

XVII. Okraj Radovljica 
ima 4 volilne enote, ki obsegajo območja naslednjih 
občin: 

102. volilna enota:   Jesenice; 
103. volilna enota:  Kranjska   gora,  Dovje,   Žirovnica, 

Gorje; 
104. volilna enota:  Radovljica,     Begunje,     Črnivec, 

Kjropa, Podnart; 
105. volilna enota:  Bled, Srednja vas, Bohinjska Bi- 

• strica; 

XVIII. Okraj Sežana 
ima 3 volilne enote, ki obsegajo območja naslednjih 
občrn: 
106. volilna enota: Komen, Dutovlje, Štanjel; 
107. volilna, enota:  Sežana, Senožeče, Divača, Vreme; 
108. volilna enota:  Gračišče, Črni kal, Podgorje, Her- 

pelje, Materija, Podgrad. 

XIX. Okraj Slovenj Gradec 
ima 4 volilne enote, ki obsegajo območja naslednjih 
občin: 
1Q9. volilna enota:  Slovenj Gradec, Podgorje, Smart- 

no, Mislinje; 
110. volilna enota:  Radlje ob Dravi, Vuzenica, Muta; 
111. volilna enota:  Ravne na Koroškem, Dravograd; 
112. volilna enota:   Črna, Mežica, Prcvalje. 

XX. Okraj Šoštanj 
ima 3 volilne enote, ki obsegajo območja naslednjih 
občin: 

113. volilna enota:   Velenje; 
114. volilna enota:  Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mozirje; 
115. volilna enota:  Nazarje, Gornji Grad, Rečica ob 

Savinji, Ljubno, Luče, Solčava. 

XXI. Okraj Tolmin 
Ima 3 volilne enote, ki obsegajo območja naslednjih 
občin : 

116. volilna enota:  Bovec,  Breginj, Kobarid; 
117. volilna enota  Tolmin,   Most   na   Soči,   Grahovo, 

Trebuša; 
118. volilna enota:   Idrija, Spodnja Idrija, Cerkno. 

XXII. Okraj Trbovlje 
ima 4 volilne enote, ki obsegajo območja naslednjih 
občin: 

119. volilna enota:. Trbovlje; 
120. volilna enota:  Zagorje,  Scnožeti,  Mlinše, Troja- 

ne, Cemšenik, Polšnik; 
121. volilna enota:  Hrastnik, Dol pri Hrastniku; 
122. volilna enota:  Radeče, Podkum, Dole pri Litiji. 

3. Odlok velja takoj. 
St. U-58/53 
Ljubljana, dne 17. septembra 1933. 

Izvršni svet 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Miha Marinko 1. r. 

111. 

Ma podlagi 24. člena zakona o volitvah in odpokli' 
cu odbornikov ljudskih odborov je Republiška voliln* 
komisije na svoji seji dne 19. septembra 1953 sprejel8 

ODLOČBO 

e imenovanja okrajnih in mestnih volilnih komisij *• 
volitve odbornikov ljudskih odborov v Ljudski re' 

publiki Sloveniji 

Za volitve odbornikov ljudskih odborov v Ljudski 
republiki Sloveniji se imenujejo okrajne in mestne 
volilne komifeije,' ki jih sestavljajo: 

1.  Mestno volilno komisijo za mesto Celje s sedežem 
v Celju: 
predsednik:  Sok Franc, predsednik okrožnega s0* 

r dišča, Celje, 
namestnik:   Dobovišek Oskar, sodnik okrožneg* 

sodišča, Celje, 
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tajnik: Goren jak  Ludvik, pomočnik  okrož-t 

nega javnega tožilca, Celje, 
namestnik: Bogataj Vlado, sekretar Lesnoindu- 

strijskega podjetja, Celje, 
član: Medved Albin, predsednik Okrajnega 

sindikalnega sveta, Celje, 
namestnik: Lapajne Lado, sekretar podjetja 

»Metka«, Celje, 
član: Mirnik Bogdan, tajnik Obrtne zbor- 

nice, Celje, 
namestnik: Sagadin Alojz, železniški uslužbenec, 

Celje, 
član: Božič Stanko, kmetovalec, Celje- Po- 

llile, 
namestnik: Korbar Franc, Celje, Vrtnarska šola 

Medlog. 

Okrajno   volilno    komisijo   Celje   s   sedežem 
v Celju: 

predsednik: Pavlic dr. Marjan, predsednik okraj- 
nega sodišča, Celje, 

namestnik: Ögoj Ivan, sodnik okrajnega sodišča 
Celje, 

tajnik: štros Franjo, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Celje, 

namestnik: Klajnšek Jurij, uslužbenec Okraj» 
nega ljudskega odbora, Celje, 

Član: Jczemik Tatjana, uslužbenka Okraj- 
nega ljudskega odbora, Celje, 

namestnik: Bračko Hinko, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Celje, 

član: Rijavec Mara, uslužbenka Okrajnega 
ljudskega odbora, Celje, , 

namestnik: Ponikvar Igor, uslužbenec Javnega 
tožilstva, Celje, 

član: Zelič  Ljubo,   uslužbenec  Okrajnega 
ljudskega odbora, Celje, 

namestnik:   Veirdel   Slavko,   direktor   Narodne 
banke, Celje. 

i 
Okrajno   volilno   komisijo   Črnomelj  s  sedežem 
v Črnomlju: 

predsednik: Zobec Živko, sodnik okrajnega sodi- 
šča, Metlita, 

namestnik: #Ančik Mitja, sodnik okrajnega sodi- 
"šča, Metlika, 

tajnik: Vondra   Drago,    uslužbenec   Okraj- 
nega ljudskega odbora, Črnomelj, 

namestnik: Pibernik Janko, uslužbenec Okraj- 
nega ljudskega odbora, Črnomelj, 

&an: Malerič Anton, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Črnomelj, 

namestnik: Molek Martin, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Črnomelj, 

Član: Košir Franc,  uslužbenec  Okrajnega 
ljudskega odbora, Črnomelj, 

namestnik: Starina Alojz, uslužbenec Ljudskega 
odbora mestne občane, Črnomelj, 

Član: štukelj Janko, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora Črnomelj,   , 

namestnik: Kobe Ivan, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Črnomelj-, 

4. Okrajno volilno komisijo  Gorica  s sedežem  x 
Novi Gorici: 

predsednik: Hvala Alfred, predsednik okrajnega 
sodišča. Gorica, 

namestnik1: Leskovec Franc, sodnik okrožnega 
sodišča, Gorica, 

tajnik: Valenčič Jožef, uslužbenec Okrajne- 
ga ljudskega odbora, Gorica, 

namestnik: Krivec Jožef, uslužbenec Okrajne 
trgovinske zbornice, Gorica, 

član: Segala Oskar, tajnik Obrtniške zbor- 
nice, Gorica, 

namestnik: Leban Gabrijel, iajtnik Okrajnega 
sindikalnega sveta, Gorica, 

član: Leharnar Anton, pomočnik okrožnega 
tožilca, Gorica, 

namestnik: Bele Žarko, upravnik komunalnih 
ustanov mestne občine, Nova Gorica, 

član: Kodrič   Franc,  uslužbenec   ••••••• 
zadružne zveze, Šempeter, 

namestnik: Ferlât Boris, tajnik Tovarne pohi- 
štva >Edvard Kardelj«, Nova Gorica. 

5. Okrajno volilno komisijo Kočevje s, sedežem  v 
Kočevju: 

predsednik: Pezdirc Janko, sodnik okrajnega 
sodišča, Kočevje, 

namestnik: Savinjšek Marjan, sodnik okrajnega 
sodišča, Kočevje, 

tajnik: Volf Blaž, sodnik  za  prekrške,  Ko- 
čevje, 

namestnik: Hvastja Kancijan, uslužbenec Okraj- 
nega ljudskega odbora, Kočevje, 

čla<n: Helmih Dušan, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Kočevje, 

namestnik: Vovk Peter, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Kočevje, 

•član: Golob Franjo, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Kočevje, 

namestnik: Hribar Rezika, uslužbenka Okraj- 
nega ljudskega odbora, Kočevje, 

član: Baraga Justina, uslužbenka Okrajne- 
ga ljudskega odbora, Kočevje, 

namestnik: Arko' Ivan, uslužbenec Okrajnega 
, ljudskega odbora, Kočevje, 

6. Okrajno   volilno   komisijo   Kranj   s   sedežem v 
Kranju: 

predsednik: Vrtovšek Stane, predsednik okrajne- 
ga sodišča, Kranj, 

namestnik: Mišja Karel, sodnik okrajnega sodi- 
šča, Kranj, 

tajnik: Rozman dr. Pavle, tajnik Okrajnega 
ljudskega odbora, Kranj, 

namestnik: Oman Franc, uslužbenec tovarne 
»Sava«, Kranj, 

član: Dobbvšek' Cirila, uslužbenka Okraj- 
nega ljudskega odbora, Kranj, 

namestnik': Kotlovšek Mirni, uslužbenka Okraj- 
nega ljudskega odbora, Kranj, 

član: Bajbdč  Andrej,   direktor  Delikaitese, 
Kwwjj, 
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namestnik; Košir Franc,' tajnik Okrajnega sindi- 
kalnega sveta, Kranj, 

član: Gašperšič Franc,  uslužbenec Okraj- 
nega ljudskega odbora, Kranj; 

namestnik: Poličar Vinko, Sef mehanične delav- 
nice »Projekf<, Kranj. 

7. Okrajno  volilno  komisijo  Krško  s  sedežem v 
Krškem; 

predsednik: Gaberšček Zvonimir, predsednik 
okrajnega sodiiča, Brežice, 

namestnik: švajger Stanko; sodnik okrajnega so- 
dišča, Brežice, 

tajnik: Keršfč  Miào,   uslužbenec  Okrajnega 
ljudskega odbora, Krško, 

namestnik: Jazbec Lojze, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora. Krško,- 

član: Bevk Cveto» tehnični sekretar Okraj- 
nega komiteja Zvez» komunistov Slo- 

•    venijer trško, 
namestnik: Račić Franc, šef okrajne- posredoval- 

nice za delo. Krško, 
član: Grabar Gvido, uslužbenec Okrajnega 

ljudskega odbora,. Krško, 
namestnik: Avsec Mimica, uslužbenka Okraj- 

nega ljudskega odbora, Krško, 
član: Druskoviî Rudi, uslužfcenec Okraj- 

nega ljudskega odbora. Krško, 
namestnik: Gomilšek Lojze, uslužbenec Okraj- 

nega ljudskega odbora, Krško. 

8. Mestno volilno komisijo Ljubljana s sedežem v 
Ljubljani; 

predsednik: Jtihart Franc, predsednik okrožnega 
sodišča, Ljubljana, 

namestnik; Jelušič Dušan, predsednik okrajnega 
sodišča L Ljubljana, 

tajnik: Sladic Frame, uslužbenec pri Izvršnem 
Svetu Ljudske skupščine LRS, Ljub- 
ljana, 

namestnik: Urbič Anton, uslužbenec Mestnega 
ljudskega odbora, Ljubljana, 

Slan: Enttan   Adorf,  uslužbenec  Mestriega 
ljudskega odbora, Ljubljana, 

âamèstnik: Pungefčar Franc,, uslužbenec* Mest- 
nega ljudskega odbora, Ljubljana, 

član: Tuma   Ostoj,  uslužbenec Gospodar- 
skega sveta LRS, Ljubljana, 

namestnik: Pirnat Miha, predsednik Krajevnega 
odbora sindikata Železničarjev, Ljub- 
ljana, 

élan: Škulj Héla, tajnica Ljudske prosvete, 
Ljubljana, 

namestnik:   Strmaa   Božo,   direktor   trgovskega 
podjetja >Hrana<, Ljubljana, 

9. Okrajno volilno komisijo Ljubljana okolica s ee- 
, dezem t-1 Ljubljani: 

predsednik: Polič dr, Svetozar, predsednik okraj- 
nega sodiiïa II, Ljubljana, 

namestnik: Podboj Jože, sodnik okrajnega sodi- 
iča IL LJubljana, 

tajnik: Pervanje Mirko; uslužbenec •••••••- 
nega ljudskega odfcora, Ljubljana, 

namestnik: Dolžan Branko,, uslužbenec Okrajne- 
ga ljudskega odbora, Ljubljana, 

član; Bergant Franc, predsednik Okrajne- 
ga sindikalnega sveta, Ljubljana, 

namestnik: škarja Franc, tajnik Okrajnega sin- 
dikalnega sveta, Ljubljana, 

član: Drnovšek dr. Ljubo, tajnik Okrajne 
obrtne zbornice, Ljubljana, 

namestnik; Žlebnik Franc, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Ljubljana, 

član; škerjanc   Ivan,  tajnik   Okrajne   za- 
družne zveze, Ljubljana, 

namestnik; Keber Stanislav, podpredsednik 
Okrajne zadružne zveze, Ljubljana. 

10, Okrajno volilno komisijo Ljutomer s sedežem v 
Ljutomeru: 
predsednik: Podlesok Jože, predsednik okrajne- 

ga sodišča, Ljutomer, 
namestnik: Frangeš Jože, sodnik okrajnega sodi- 

šča, Ljutomer, 
tajnik: Zadravec Branko, tajnik  Okrajnega 

ljudskega odbora, Ljutomer, 
namestnik; Jelen Danilo, uslužbenec Okrajnega 

ljudskega odbora, Ljutomer, 
član: Potočnik  Valter,  uslužbenec Okraj- 

nega ljudskega odbora, Ljutomer, 
namestnik: MarkuŠ Ernest, uslužbenec Okrajnega 

ljudskega odbora, Ljutomer, 
član: šoštarič Jože, uslužbenec Okrajnega 

ljudskega odbora, Ljutomer, 
namestnik: Makovec Viktor, uslužbenec Okraj- 

nega ljudskega odbora, Ljutomer, 
član: Pevec Aleksander, uslužbenec Okraj- 

nega ljudskega odbora, Ljutomer, 
namestnik: Nedl Jože, uslužbenec Okrajnega 

ljudskega odbora, Ljutomer. 

11. Mestno  volilno komisijo  Maribor s  sedežem  v 
Mariboru: 
predsednik: dr. Tribnik Drago, pfödsednik okraj- 

nega sodišča, Maribor,   > 
namestnik: Rijavec Vladimir, sodnik okrajnega 

sortisca, Maribor, 
tajnik: Maratti   ViHco,   uslužbenec   Tovarne 

avtomobilor, Maribor, 
namestnik; Kunšik Ernest, uslužbenec Tovarne 

avtomobilov, Mairibor, 
elan; Zorko Franc, tajnik Mestnega sindi- 

kalnega »veta, Maribor, 
namestnik; Čertauč Boj ko, uslužbenec delavnice 

za popra/vilo železniških VOBöV >Bori- 
, «a Kidriča<, Maribor, 

•»•; Krohovšek  Josta, Uslužbenka ••••- 
borske tekstilne tovarne, Maribor, 

namestnik: Trpin Milica, uslužbenka tovarne 
>Zltntorog€, Maribor, 

član: Brolih Jernej, tajnik Krajevnega od- 
, bora sindikata kovinarjev, Maribor,   - 

namestnik: Černel Stane, uslužbenec progovne 
sekcije JDŽ, Maribor, 
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12. Okrajno volilno komisijo Maribor okolica s sede- 
žem v Mariboru: 

predsednik: 

namestnik: 

tajnik: 

namestnik: 

član: 

namestnik: 

član: 

namestnik: 

član: 

namestnik: 

Dolinšek Jože, sodnik okrožnega so- 
dišča, Maribor, 
Ažman Cvetko, sodnik okrajnega so- 
dišča Maribor IL 
Firm Tone, tajnik Okrajnega sindi- 
kalnega sveta, Maribor okolica, 
Kobolt Rudi, prosvetni inspektor OLO 
Maribor okolica, 
Anderlič    Franc,    nameščenec    OZZ 
Maribor okolica, 
Vokač Jože, nameščenec OO LPS Ma- 
ribor okolica, 
Živic Jože, predsednik Obrtne zbor- 
nice, Maribor okolica, 
Kropušek   Tone,   sekretar  OO   LMS 
Maribor okolica, 
Slamnjak Emil, nameščenec OLO Ma^ 
ribor okolica, 
Žlvko Vida, nameščenka OLO Mari- 
bor okolica. 

lì. Okrajno volilno komisijo Murska Sobota s sede- 
žem v Murski Soboti: 

predsednik: Grom Pavel, predsednik okrajnega 
sodišča, Murska Sobota, 

namestnik: Horvat Ivan, predsednik okrajnega 
sodišča, Lendava, 

tajnik: Antalič Štefan, tajnik Ljudskega od- 
bora mestne občine Murska Soboia, 

namestnik: Kmetec Rudi, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora. Murska Sobota, 

Član: Milosevic Lazo,  direktor  trgovskega 
podjetja >Pridelkic, Murska Sobota, 

namestnik: Brumen Smiljana, uslužbenka Narod- 
ne banke, Murska Sobota, 

olan: Perhavec Edi, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Murska Soboia, 

namestnik: Trplan Vinko, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Murska Sobota, 

ČLan: Gjerek Vilči, tajnik Trgovinske zbor- 
nice, Murska Sobota, 

namestnik: činč Jože, uslužbenec Okrajne zadruž- 
ne zveze, Murska Soboia. 

*• Okrajno volilno komisijo Novo mesto s sedežem 
v Novem mestu: 

Predsednik: Regvat Milan, predsednik okrajnega 
sodišča, Novo mesto, 

namestnik: Picek Jurij, sodnik okrožnega sodi- 
šča, Novo mesto, 
šorn   Make,   uslužbenec   Okrajnega 
ljudskega odbora, Novo mesto, , 

aamestnik:   Šetinc   Erna,    uslužbenka   Okrajne 
trgovinske zbornice, Novo mesto. 
Potočar Janez, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Novo mesto,  , 
Novšak Ivan, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Novo mesto, 
Berce Vlado, šolski, upravitelj, Mirna, 

tajnik: 

«Man: 

»amesrtnik 

Član: 

namestnik:   Kolenc Milka, ravnateljica Trgovske- 
ga podjetja »Rog<, Novo mesto, 

član: Romanic Peter, novinar, Novo mesto, 
namestnik: Piotar Rudi, ravnatelj hotela Me- 

tropol«, Novo mesto. 

15. Okrajno volilno komisijo Postojna s sedežem • 
Postojni: 

predsednik: Lokovšek Mirko, v. d. predsednik* 
okrajnega sodišča, Postojna, 

namestnik: Lippa! dr. Viljem, sodnik okrajnega 
sodišča, Postojna, 

tajnik: Ferjan Karel, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Postojna, 

namestnik: Kašca Anton, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Postojna, 

član: Žagar Rajko, uslužbenec, Postojna, 
namestnik:   Grča   Andrej,   uslužbenec   Postojna, 
'član: Može Milan, direktor okrajnega za- 

voda za socialno zavarovanje, Po- 
stojna, 

namestnik: Stegelj Anton, uslužbenec Mestnega 
ljudskega odbora, Postojna, 

član: Simčič Anton, uslužbenec, Ilirska Bi- 
strica, 

namestnik: Rudež Ludvik, uslužbenec Mestnega 
ljudskega odbora, Ilirska Bistrica. 

16. Okrajno volilno komisijo Ptuj s sedežem v Ptuju: 

predsednik: Dona j Alojz, v. d. predsednika 
okrajnega sodišča, Ptuj, 

namestnik: Knez Viktor, sodnik okrajnega sodi- 
šča, Ptuj, 

tajnik: Rau Ivan, v. d.  tajnika Okrajneg* 
ljudskega odbora, Ptuj, 

namestnik:   Hribernik   Franc,   šolski   inšpektor« 
Ptuj, 

član: Frangež Alojz, učitelj Vajenske šole, 
Ptuj, 

namestnik:   Perner Stane, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Ptuj, 

clan: Masten Danilo, tajnik Okrajne obrtne 
zbornice, Ptuj, 

naœeetnik:   Nasko Franc, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Ptuj, 

Mam: Vobič  Ivan,   upravnik  Okrajne  za- 
družne zveze, Ptuj, 

namestnik:   Potočnik  Anton,   tajnik  Okrajnega 
sindikalnega sveta, Ptuj. 

1?. Okrajno volilno komisijo Radovljica s sedežem • 
Radovljici: 

predsednik: Rster Jože, predsednik okrajneg» 
sodišča, Radovljica, 

namestnik: žun dr. Anton, sodnik okrajnega so- 
dišča, Radovljica, 

tajnik: Zupančič   Pavle,   tajnik   Okrajnega 
ljudskega odbora, Radovljica, 

namestnik: cerne Bolo, u«luéb*neo Okrajneg« 
ljudskega odbora, Radovljica, 

član: Korošec Ivan, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Radovljica, 
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namestnik:   Bufolin  Jože, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Radovljica, 

...  član: Balderman  Metod, tajnik  Ljudskega 
odbora mestne občine Jesenice, 

namestnik: Zorman Ivan, okrajni javni tožilec, 
Radovljica, 

član: Korošec Ivan, uslužberec Okrajnega 
ljudskega odbora, Radovljica, 

namestnik: Meglic Ljubo, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Radovljica. 

18. Okrajno   volilno  komisijo   Sežana   s  sedežem  v 
Sežani: 
predsednik: Petrič dr. Bojan, predsednik okraj- 

nega sodišča, Sežana, 
namestnik: špindler Cvetko, sodnik okrajnega 

sodišča, Sežana, 
tajnik: . škulj Angelca, uslužbenka Okrajnega 

ljudskega odbora, Sežana, 
namestnik: Kogoj Milan, uslužbenec Okrajnega 

ljudskega odbora, Sežana, 
član: Bernetič Silvester, računovodja avto» 

prevozniškega podjetja, Sežana, 
namestnik: Žiberna Stanko, uslužbenec Narodne 

banke, Sežana, 
član: Erzetič Anica, uslužbenka Okrajnega 

ljudskega odbora, Sežana, 
namestnik: Kobelja Henrik, uslužbenec Okraj- 

nega ljudskega odbore, Sežana, 
član: Slavec Alojz,  uslužbenec Okrajnega 

ljudskega odbora, Sežana, 
namestnik: Trošt Jože, sodnik za prekrške, Se- 

žana.   l 

19. Okrajno volilno komisijo Slovenj Gradec s sede- 
žem v Slovenjem Gradcu: 

predsednik: Žagar Vinko, sodnik okrajnega sodi- 
šča, Slovenj Gradec, 

namestnik: Bac Konrad, sodnik okrajnega sodi- 
šča, Slovenj Gradec, 

tajnik: Simončič  Vojko,   uslužbenec  Okraj- 
nega ljudskega odbora, Slovenj 
Gradec, 

namestnik: Sisernik Ivo, uslužbenec Ljudskega 
odbora mestne občine Slovenj Gradec, 

•član: Magdič Jože, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Slovenj Gradec, 

namestnik: Konečnik Ančka, uslužbenka Okraj- 
nega ljudskega odbwa, Slovenj 
Gradec. 

član: Gros    Adolf,    uslužbenec,    Slovenj 
i Gradec, 

namestnik: Jesenovec Andrej, uslužbenec, Slo- 
venj Gradec, 

član: Savinek Franjo, uslužbenec Tovarne 
meril, Slovenj Gradec, 

namestnik: Japelj Franc, uslužbenec Lesno indu- 
strijskega podjetje, Siovenj Gradec. 

20. Okrajno volilno komisijo Šoštanj g sedežem • Šo- 
štanju: 
predsednik: Topolovec Miran, predsednik okraj- 

nega sodišča, šoetanj, 

namestnik: Inkret Bruno, sodnik okrajnega sodi- 
šča, Šoštanj, 

tajnik: Lesnik Franc, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Šoštanj, 

namestnik: Darovec Jože, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Šoštanj, 

član: Brunšek Jože, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Šoštanj, 

namestnik: FloTJan Izidor, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Šoštanj, 

član: Ogrin Rajko, direktor podružnice Na- 
rodne banke, Šoštanj, 

namestnik: Kranjc Marjanca, uslužbenka Okraj- 
nega ljudskega odbora, Šoštanj, 

4 

ölan: Furlan Zdenko, sekretar rudnika lig- 
nita, Velenje, 

namestnik: Vrtačnik Slavko, sekretar tovarne 
usnja, Šoštanj. 

21. Okrajno  volilno  komisijo Tolmin  s  sedežem  v 
Tolminu: 
predsednik: Jereb Rudolf, predsednik okrajnega 

sodišča, Tolmin, 
namestnik: Sever Danilo, predsednik okrajnega 

sodišča, Idrija, 
tajnik: Kos   Ciril,   tajnik   Okrajnega   ljud- 

skega odbora, Tolmin, 
namestnik: Perat Janko, uslužbenec Okrajnega 

ljudskega odbora, Tolmin, 

član: Koritnik Mirko, uslužbenec Okrajne* 
ga ljudskega odbora, Tolmin, 

namestnik:   Smrekar Jože, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Tolmin, 

član: Kavčič Tončka, uslužbenka, Tolmin, 
namestnik: Poljanec Srečko, uslužbenec okrajne 

posredovalnice za delo, Tolmin, 
član: Batagelj Ivan, uslužbenec Okrajnega 

ljudskega odbora, Tolmin, 
namestnik: Fili Janko, uslužbenec trgovskega 

podjetja >Sočac, Most na Soči. 

22. Okrajno volilno komisijo Trbovlje s sedežem v 
Trbovljah: 
predsednik: Lebar Štefan, predsednik okrajnega 

sodišča, Trbovlje, 

namestnik: Müller Štefan, sodnik okrajnega so- 
dišča, Trbovlje, 

tajnik: Grčar Slavko, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Trbovlje, 

namestnik: Kukovica Anton, uslužbenec Okraj- 
nega ljudskega odbora, Trbovlje, 

član: Podlunšek Fiance, uslužbenec Okraj- 
nega ljudskega odbora, Trbovlje, 

namestnik: Dolane Stanko, pomočnik direktorj* 
rudnika, Trbovlje, 

čian: Jovan Jernej, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Trbovlje, 

namestnik: Pečnik Herman, šolski nadzorni»» 
Trbovlje, 
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žlan: Leveč Lado, tajnik Okrajnega sindi- 
kalnega sveta, Trbovlje, 

namestniki Kreže Jože, upravnik Okrajne za- 
družne zveze, Trbovlje. 

St. 1/47-53   . 
Ljubljana, dne 19. septembra 1953   . 

Republiška volilna komisija 
Tajnik: Predsednik: 

Dr. Jože Globevnik 1. r. Dr. Franc Hočevar L r. 

112. 
t 

Ma podlagi 43. in 45. člena zakona o pravicah in 
dolžnostih ter o volitvah in odpoklicu ljudskih po- 
slancev Ljudske skupščine Ljudske republike Slove- 
nje je Republiška volilna komisija na svoji seji dne 
l9- septembra 1953 sprejela 

ODLOČBO 
0 Imenovanju okrajnih in mestnih volilnih komisij za 
Molitve   ljudskih   poslancev   za   Ljudsko   skupščino 

Ljudske republike Slovenije 

.     L Za volitve ljudskih poslancev za Republiški zbor 
4udske  skupščine  Ljudske   republike  Slovenije  se 
snujejo okrajne in mestne volilne komisije, ki jih 

' '"•tavijajo: 

1- Mestna volilna komisija za mesto Celje s sedežem 
v Celju: 
predsednik: Sok Franc, predsednik okrožnega so- 

dišča, Celje, 
.namestnik: Dobovišek Oskar, sodnik okrožnega 

sodišča, Celje, 
tajnik: Goren jak  Ludvik,  pomočnik   okrož- 

nega javnega tožilca, Celje, 
*   namestnik:   Bogataj  Ladicu,   sekretar  Lesnoindu- 

strijskega podjetja, Celje, 
Slan: Mirnik Bogdan, tajnik Obrtne zbor- 

nice, Celje, 
fc&mestnik; Lapajne Lado, sekretar podjetja 

»Metka«, Celje, 

• Okrajna volilna komisija Celje okolica s sedežem 
v Celju: 
Predsednik: Pavide dr. Marijan, predsednik okraj- 

nega sodišča* Celje, 
namestnik: Cigo j Ivan, sodnik okrajnega sodišča, 

Celje, 
tajnik: šttos Franjo, uslužbenec Okrajnega 

ljudskega odbora, Celje, 
^mestnik: Klajnšek Jurij, uslužbenec Okraj- 

nega ljudskega odbora, Celje, 
^°! Jezernik Tatjana, uslužbenka Okraj- 

nega ljudskega odbora, Celje, 
^mestnik: Brečko Hinko, uslužbenec Okrajnega 

ljudskega odbora, Celje. 

• Okrajna volilna komisija Črnomelj, s sedežem • 
Črnomlju: 
^fcdsedni'k: Zobec živko, sodnik okrajnega sodi- 

šča. Metlika, 

namestnik: Ančik Mitja, sodnik okrajnega sodi- 
šča, Metlika, 

tajnik: Voudra Drago, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Črnomelj, 

namestnik: Pibernik Janko, uslužbenec Okrajne- 
ga ljudskega odbora, Črnomelj, 

član: Malerič Anton, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Črnomelj, 

namestnik: Molek Martin, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Črnomelj. 

4. Okrajna  volilna komisija  Gorica  s  sedežem v 
v Novi Gorici: 

' ' predsednik: Hvala Alfred, predsednik okiajnega 
sodišča, Gorica, 

namestnik: Leskovec Franc, sodnik okrožnega 
sodišča, Gorica, 

tajnik: Valenčič Jožef, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Gorica, 

namestnik: Krivec Jožef, uslužbenec Okrajne tr- 
govinske zbornice, Gorica, 

član: Segala Oskar, tajnik Okrajne obrtne 
zbornice, Gorica, r 

namestnik: Leban Gabrijel, tajnik Okrajnega 
sindikalnega  sveta,  Gorica. 

5. Okrajna volilna komisija Kočevje, s sedežem y 
Kočevju: 

predsednik: Pezdirc Janko, sodnik okrajnega so- 
dišča, Kočevje, 

namestnik: Savlnjšek Marjan, sodnik okrajnega 
sodišča, Kočevje, 

tajnik: Volf Blaž, sodnik za prekrške Okraj- 
nega ljudskega odbora, Kočevje, 

namestnik: Hvastja Kancijan, uslužbenec Okraj- 
nega ljudskega odbora, Kočevje, 

član: Helmih Dušan, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Kočevje, 

namestnik: Vovk Peter, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega  odbora, Kočevje. 

6. Okrajna  volilna  komisija   Kranj   s  sedežem   T 
Kranju: 

predsednik: Vrtovšek Stane, predsednik okraj- 
"• nega sodišča, Kranj, 

namestnik: Misjak Karel, sodnik okrajnega so- 
dišča, Kranj, 

tajnik: dr. Rozman  Pavel, tajnik  Okrajne- 
ga ljudskega odbora, Kranj, 

namestnik: .Oman Franc, skladiščnik tovarne 
>Sava<, Kranj, 

clan: Dobovšek Carila, uslužbenka Okraj- 
nega ljudskega odbora, Kranj, 

namestnik: Gašperšič Franc, uslužbenec Okraj- 
nega ljudskega odbora, Kranj. 

7. Okrajna   volilna   komisija   Krško   s   sedežem   r 
Krškem:        , 

predsednik:  Gaberšček     Zvonimir,     predsednik 
okrajnega sodiSča, Brežice, 

namestnik:   švajger Stanko, sodnik okrajnega so» 
— dišca, BreÜiee, 
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tajnik: baimi'č Vinko, tajnik Okrajnega ljud- 
skega odbora, Krško 

namestnik: Keršič Mišo, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Krško, 

élan: Ogorevc Jože, tajnik OZZ, Krško, 
namestnik! Bohinc Rozika, predsednik »veta za 

prosveto in kulturo Okrajnega ljud- 
skega odbora, Krško. 

8. Mestna volilna 'komisija Ljubljana s sedežem v 
Ljubljani: 

predsednik: juhart Franc, predsednik okrožnega 
sodišča, Ljubljana, 

namestnik: Jelušič Dušan, predsednik okrajnega 
sodišča L. Ljubljana, 

tajnik: Sladic Franček, uslužbenec pri Izvrš- 
nem svetu Ljudske skupščine LRS, 
Ljubljana, 

namestnik: Urbič Anton, uslužbenec Mestnega 
ljudskega odbora, Ljubljana, 

član: Erman   Adolf,   uslužbenec   Mestnega 
ljudskega odbora, Ljubljana, 

namestnik: Pungerčar Franc, uslužbenec Mest- 
nega ljudskega odbora, Ljubljana. 

9. Okrajna volilna komisija Ljubljana okolica s se- 
dežem v Ljubljani: 

predsednik: dr. Polič Svetozar, predsednik okraj- 
nega sodišča II., Ljubljana, 

namestnik: Podboj Jože, sodnik okrajnega sodi- 
šča II-, Lubljana, 

tajnik: Pervanje  Mirko,  uslužbenec  Okraj- 
nega ljudskega odbora, Ljubljana, 

namestnik: Dolžan Branko, pravni referent 
Okrajnega ljudskega odbora, Ljub- 
ljana, 

član: Pottsek    Franc,    tajnik    Okrajnega 
ljudskega odbora, Ljubljana, 

namestnik:   Lovîe Ivan, uslužbenec, Ljubljana. 

10. Okrajna volilna komisija Ljutomer s sedežem v 
Ljutomeru: , 

predsednik: Podlesek Jože, predsednik okrajnega 
sodišča, Ljutomer, 

namestnik: Frangeš Jože, sodnik okrajnega so- 
dišča, Ljutomer, 

tajnik: Šoštarič Jože, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Ljutomer, 

namestnik: Potočnik Valter, pravni referent 
Okrajnega ljudskega odbora, Ljuto- 
mer, 

član: Zadrarec Branko, tajnik Okrajnega 
ljudskega odbora, Ljutomer, 

namestnik: Pevec Aleksander, uslužbenec Okraj- 
nega ljudskega odbora, Ljutomer. 

11. Metto«  volilna komisija Maribor s sedežem  v 
Mariboru: , 

•    predsednik:   dr. Tribnik Drago, predsednik okraj- 
nega sodtööa L, Maribor, 

namestnik:   Pujavec Vladimir, sodnik, okrajnega 
sodišča L, Maribox, 

tajnik: Grgič   Milka,   knjižničarki» knjižnice 
>Jože Hermanko<, Maribor, 

namestnik: Robič Vlado, direktor Tovarne ple- 
tenin in konfekcije, Maribor, 

član: Globačnik  Ančka,  uslužbenka  Mest- 
nega odbora SZDL, Maribor, 

namestnik: Knez Stane, šef telegrafsko-telefon- 
skega centra, Maribor. 

12. Okrajna volilna komisija Maribor okolica s sede- 
žem v Mariboru: 

predsednik: Dolinšek Jože, sodnik okrožnega so- 
dišča, Maribor, 

namestnik: Nahtigal Milan, predsednik okrajne- 
ga sodišča, Slovenska Bistrica, 

tajnik: Kosi Gabrijel, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Maribor, 

namestnik: Firm Tone, tajnik Okrajnega sindi- 
kalnega sveta, Maribor, 

član: Orešič Marjeta, uslužbenka okrajne- 
ga sodišča II., Maribor, 

namestnik: Vokač Jože, uslužbenec Okrajnega 
odbora LPS, Maribor. 

13. Okrajna volilna komisija Murska Sobota s sede- 
žem v Murski Soboti: 

predsednik: Grom Pavel, predsednik okrajnega 
sodišča, Murska Sobota, 

namestnik: Horvat Ivan, predsednik okrajnega 
sodišča, Lendava, 

tajnik: Antalič Štefan, tajnik Ljudskega od- 
bora mestne občine, Murska Sobota, 

namestnik; Kmetec Rudi, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Murska Sobota, 

član: Milosevic Lazo,  direktor  trgovskega 
podjetja »Prldelldc, Murska Sobota, 

namestnik: Brumen Smiljana, uslužbenka po- 
družnice Narodne banke, MuTsKa 
Sobota. 

14. Okrajna volilna komisija Novo mesto s sedežem 
v Novem mestu: 

predsednik:   Regvat Milan, predsednik okrajnega 
sodišča, Novo mesto, 

namestnik:   Picek Jurij, sodnik okrožnega sod'" 
šča, Novo mesto, 

tajnik: Šorn   Maks,   uslužbenec   Okrajnega 
ljudskega odbora, Novo mesto, 

namestnik:   Šetinc   Erna,   uslužbenka   Okrajne 
trgovinske zbornice, Novo mesto, 

član: Potočar Janez, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora. Novo mesto, 

namestnik:   Novšak Ivan, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Novo mesto. 

15. Okrajna volilna komisija Postojna s sedežem T 

Postojni: 

predsednik: LokovŠek Mirko, vršilec dolžno*0 

predsednika okrajnega sodišča, *°" 
stojna, 

namestnik: dr. Lippai Viljem, sodnik okrajneg* 
sodišča, Postojna, 
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tajnik: Ferjan Kajel, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega^odbora, Postojna, 

namestnik: Kašca Anton, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Postojna, 

član: Žagaj Rajko, uslužbenec, Postojna, 
namestnik: Može Milan, direktor Okrajnega za- 

voda za socialno zavarovanje, Po- 
stojna. 

16   Okrajna volilna komisija Ptuj s sedežem v Ptuju: 

predsednik: Dona j Alojz, vršilec dolžnosti pred- 
sednika okrajnega sodišča, Ptuj, 

namestnik: Knez Viktor, sodnik okrajnega sodi- 
šča, Ptuj, 

•tajnik: -Rau   Ivan,  vršilec  dolžnosti   tajnika 
Okrajnega ljudskega odbora, Ptuj, 

namestnik: Hribernik Franc, šolski Inšpektor 
Okrajnega ljudskega odbora, Ptuj, 

član: "Franges Alojz, učitelj Vajenske šole, 
Ptuj, 

namestnik:   Perner Stane, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Ptuj. 

17.  Okrajna volilna komisija Radovljica s sedežem v 
Radovljici: 

predsednik: Fister Jože, predsednik -okrajnega 
sodišča, Radovljica, 

namestnik: žun dr. Anton, sodnik okrajnega so- 
dišča, Radovljica, 

tajnik: Zupančič   Pavle,   -tajnik   Okrajnega 
Jjudskqga odbora, Radovljica, 

namestnik: Če-rne Božo, načelnik 'oddelka ,ea 
ljudsko szdravstvo in socialno j>olidkp 
Okrajnega ljudskega odbora, Radov- 
ljica, 

član: Korošec. Ivan, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Radovljica, 

namestnik: J3ufolin Jože, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Radovljica. 

Okrajna   volilna  komisija  Sežana  s sedežem  v 
Sežani: 

predsednik: dr. P.etrlč JBojan, predsednik okraj- 
nega, sodišča, Sežana, 

namestnik: špindler Cvetko, sodnik okrajnega 
sodišča', Sežana, 

tajnik: škulj   Angelca,,   .administrativni   In- 
špektor Okrajnega ljudskega odbora. 
Sežana, 

namestnik: Kogoj Milan, upravno-pravni referent 
•Okrajnega'ljudskega odbora, Sežana, 

Član: Bernetič Silvester, računovodja avto- 
.prevozniškega .podjetja, ..Sežana, 

namestnik: Žiberna Stanko, uslužbenec Najrodne 
banke, Sežana. 

*9» Okrajna volilna komisija Slovenj Gradec s sede- 
žem y Slovenjem Gradcu: 

predsednik:   Žagar Vinko, sodnik okrajnega  so- 
.dižča,\Slovenj Gradec, 

namestnik:  .Bac Konrad, ^sodnik okrajnega ^sodl- 
•Š6a, '.Slovenj .Gradec, 

tajnik: ßimonöc  Vojko,  uslužbenec  Okraj. 
nega ljudskega odbora, Slovenj 
Gradec, 

namestnik: Sisernik ,lyo, uslužbenec Ljudskeg» 
odbora mestne občine, Slovenj Gra- 
dec, 

član: Gros   Adolf,   uslužbenec   Gozdnega 
gospodarstva, Slovenj Gradec, 

namestnik: Jesenovec Andrej, uslužbenec Gozd- 
nega gospodarstva, Slovenj Gradec. 

20. ' Okrajna  volilna komisija  Šoštanj  s sedežem  r, 
Šoštanju: 

predsednik: Topolovec ,Misan, predsednik okraj- 
nega sodišča, Šoštanj, 

namestnik:   Inkret Bruno, sodnik okrajnega sodi. 
Ka, Šoštanj, 

tajnik: Lesnik Franc, -uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, âoitaoj, 

namestnik: Darove« Jože, uslužbenec Okrajnega 
ljndskega odbora, Šoštanj, 

član: Brunšek Jože, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Šoštanj, 

namestnik: Florjan Izidor, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Šoštanj. 

21. Okrajna volilna  komisija Tolmin s sedežem v 
Tolminu: 

predsednik: Jereb Rudolf, predsednik .okrajnega 
sodišča, Tolmin, 

,namestnik: .Sever Danilo, njedsednik okrajne» 
sodiSča, ,Idri jà, * '   " * " "   -• 

tajnik: Kos Ciril, tajnik Okrajnega ljudske- 
ga odbora, Tolmin, 

namestnik: Perat Janko, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega-odbora, Tolmin, 

ölan: Koritnik  Mitfco,   uslužbenec Okraj- 
nega 'ljudskega -odbora. Totemi, 

namestnik: Smrekar Jože, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega.odbora, Tolmin. 

•22. Okrajna volilna 'komisija 'Trbovlje s sedežem v 
Trnovljah: 

predsednik: ;Lebar ištefan, «n^edeedniäc okrajnega 
sodišča, Trbovlje, 

namestnik: Müller Roman, sodnik okrajnega so- 
dSSča, Trbovlje, 

•••••: Grîax 'Slavio, uslužbenec Okrajnega 
ljudskega odbora, Trbovlje, 

namestnik: Kukovica Anton, uslužbenec Okraj- 
nega .ljudskega-odbora, .Trbovlje, 

član:   ' Jovan   cJernej,   "inspektor    za    delo 
Okrajnega ljudskega .odbora Tr- 
bovlje. 

namestnik:" Pečnik "Herman, Šolski nadzornik 
Okrajnega ljudskega odbora, Trbov- 

"4je. 

-2. Molitve .ljudskih .poslancev -za Zbor .prolzsajaJ- 
cev Ljudske skupscme 'Ljudske .republike Jšlorebaje 
bodo .izdajale 

/ 



Stran 480 URADNI •• štel. 32 - 22. IX. 1993 

u) v proizvajalski skupini Industrije, trgovine in 
obrti okrajne oziroma mestne volilne komisije, in sicer 
vsaka izmed njih v vseh volilnih enotah na območju 
ustreznega okraja oziroma mesta; 

b) v proizvajalski skupini 
kmetijstva: 
v 1. volilni enoti (me- 
sto Celje in okraj Celje 
okolica) 
v 2. volilni enoti (okraj 
Črnomelj in Kočevje) 
v 3. volilni enoti (okraj 
Gorica) 
v 4. volilni enoti (okra- 
ji Kranj, Radovljica in 
Tolmin) 
v 5. volilni enoti (okraj 
Krško iin Trbovlje) 
v 6. volilni enoti (me- 
sto Ljubljana in okraj 
Ljubljana   okolica) 
v 7. volilni enoti (okraj 
Ljutomer) 

Okrajna volilna komi- 
sija Celje okolica 

Okrajna volilna komi. 
sija Kočevje 
Okrajna volilna komi- 
sija Gorica 

Okrajna volilna komi. 
sija Radovljica 
Okrajna volilna komi. 
sija Krško 

Okrajna volilna komi. 
sija Ljubljana okolica 
Okrajna volilna komi. 
sija Ljutomer 

v 8. volilni enoti (me- 
sto   Maribor  in  okraj 
Maribor okolica) 
v 9. volilni enoti (okraj 
Murska Sobota) 

v 10. volilni enoti 
(okraj  Novo  mesto) 

v 11. volilni enoti 
(okraj Postojna in Se- 
žana) 

v    12.     volilni    enoti 
(okraj Ptuj) 
v     13.    volilni     enoti 
(okraj Slovenj Gradec 
in Šoštanj) 

Okrajna volilna komi. 
sija Maribor okolica 
Okrajna volilna komi. 
sija Murska Sobota 

Okrajna volilna komi- 
sija Novo mesto 

Okrajna volilna komL 
sija Postojna 

Okrajna volilna konu- 
si ja Ptuj 

Okrajna volilna komL 
sija Slovenj Gradec 

Št. 1/48-53 

Ljubljana, dne 19. septembra 1953. 

Republiška volilna komisija 

Tajnik: Predsednik: 
Dr. Jože Globevnik 1. r. Dr. Franc Hočevar 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
372. 373. 

Na temelju 13. in 88. člena zakona o volitvah in 
odpoklicu odbornikov ljudskih odborov izdaja Mestni 
ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane po sklepu 
XIII. skupne seje odbornikov mestnega zbora in zbora 
proizvajalcev z dne 11. IX. 1953C' 

ODLOK 

o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 

Razpisujejo ee nadomestne volitve v 16. volilni 
enoti za volitve v mestni zbor Mestnega ljudskega od- 
bora glavnega mesta Ljubljane. 

2. člen 

Ker se je odbornik mestnega zbora za iS. volilno 
enoto Pokovec Franc zaradi premestitve na novo služ- 
beno mesto v Beograd odpovedal mandatu, mu je 
mandat po sklepu mestnega zbora prenehal. 

3. člen 

Nadomestne volitve za 18. volilno enoto na območ- 
ju mesta Ljubljane bodo v nedeljo dne 25. oktobra 
1953. 

4. člen 

Ta odlok se objavi v >Uradiiem lietu LRS< in na 
krajevno običajni način v 18. volilni enoti. 

Tajn št. 1941/53 

Ljubljana, dne 3. septembra 1953. 

Predsednik: 
Dr. Heli Modic 1. r. 

Na podlagi 13., 14., 15. in 88. člena zakona o 
volitvah in odpokliou odbornikov ljudskih odborov 
(Uradni list.LRS, št. 19-91/53) ter 12. taîke 65. člena 
zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19-90/53) izdaja mestni ljudski 
odbor Maribor na XVI, skupni seji mestnega zbora in 
zbora proizvajalcev z dne 8. septembra 1953 

| ODL'OK 

o razpisu nadomestnih volitev v 38. volilni enoti 
mesta Maribora 

1. člen       ^, 

Zaradi prenehanja mandata odborniku 38. volilne 
enote mesta Maribora Šantlu Francu po 5. točkj 130. 
člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin se razpisujejo v tej volilni enoti nadomestne 
volitve. 

2. člen 

Nadomestne volitve bodo v nedeljo, dne 25. okto- 
bra 1953. 

3. člen 

Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in v 
volilni enoti 38. mesta Maribor. 

Odlok začne veljati z dnem objave    . 

Št. P-9140/2-53 
;      Maribor, dne 8. septembra 1953. 

Predsednik MLO: 

Miloš Ledinek 1. r. 

Izdaja »Uradni list LRS« - Direktor In odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik tisk* iskarna »Toneta TomSiSa« — vel 
v LJubljani — Naročnina: letno 720 din — Posamezna Številka: 8 din do 8 stran', vsake nadaljnje 4 strani 4 din veC, P° 
poŠti 8 din veo — Uredništvo tn uprava: LJubljana,  Erjavčeva ulica lia, poštni predal 338 — Telefon uprave 23-379 — 

Čekovni račun: 601-»T«-157 
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LJUDSKE REPUBLIKE SL  ;\LìNììJE 

Leto IX V LJUBLJANI, dne 1. oktobra 1953 Številka 33Ì 

VSEBIN A t 

•. Odlok o razglasitvi zakona o spremembi  ustavnega za- 
kona  o  temeljih   družbene  in   politične   ureditve  In   o 
organih oblasti Ljudske republike Slovenije. 

— Zapisnik 1. seje VI. rednega zasedanja Ljudske skupščine 
LRS drugega sklica dne 16. IX. 1953. 

Odloki ljudskih odborov: 
»M. Odlok o načinu sklepanja kreditnih pogodb glede Inve- 

sticij, ki spadajo med Investicije gospodarskega pomena 
MLO glavnega mesta LJubljane. 

S'5. Odlok o ureditvi obratovanja avtobusnih prog ha ob- 
močju mesta LJubljane In o redu na avtobusni postaji. 

"*• Odlok o vzdrževanju snage, Javnega reda In miru v 
okraju Črnomelj. 

iti. Odlok o načinu sklepanja kreditnih pogodb glede Inve- 
sticij, ki spadajo med investicije gospodarskega pomena 
v okraju Gorica za leto 1953. 

S18. Odlok o dajanju poslovnih prostorov v najem na ob- 
močju okraja Kočevje. 

''»• Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti št. 14 
okraja Novo mesto. 

**•• Odlok o pavîalnem povračilu stroškov za uradna poto- 
vanja v okraju Postojna. 

381. Odlok o vlälnl dnevnlo za uradna potovanja v okraju 
Postojna. 

382. Odlok o delitvi sredstev sklada za vzdrževanje hl» • 
okraju Ptuj. 

383. Odlok OLO Sežana o razglasitvi 6. septembra za okrajni 
praznik osvoboditve Primorske. 

384. Odlok o vpeljavi okrajnih taks In prometnega davka v 
okraju Sežana. 

385. Odlok o dajanju poslovnih prostorov v najem na ob- 
močju mestne občine Idrija. 

386. Odlok o spremembah In dopolnitvah odloka o obratoval- 
nem času za gospodarska podjetja na območju mestne 
občine Idrija. 

387. Odlok o plakatiranju na območju mestne občine Ptuj. 
388. Odlok o dajanju poslovnih prostorov v najem na območju 

mestne občine Ptuj. 
389. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti st. 17 

mestne občine Tržič. 
390. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni jnotl st. 1 

In 2 občine Crna. 
391. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti it. 1 

občine Mirna peč. 

« 113., 
ODLOK 

o razglasitvi zakona o spremembi ustavnega zakone o 
temeljih družbene in politične ureditve In o organih 

oblasti Ljudske republike Slovenije 

Na podlagi 5. točke 42. člena ustavnega zakona o 
temeljih družbene in politične ureditve in o organih 
plasti Ljudske republike Slovenije je Ljudska skup- 
en« Ljudske republike Slovenije na 1. seji VI. red- 
iga zasedanja dne 16. septembra 1933 sprejela 

odlok 
Razglasi se in začne veljati zakon o spremembi 

s^ynega zakona o temeljih družbene in politično 
^editve in o organih oblasti Ljudske republike Slo- 

enije, k- ga je sprejo Ljudska skupščina LRS na 
in *u^ ^ re<^neSa zasedanja dne 16. septembra 19• 

se glasi: 
1. člen 

I     S5- člen ustavnega zakona o temeljih družbene 
Politične ureditve in o organih oblaati Ljudske 

^Publike Slovenije (Uradni list LRS, K. 3-13/53)  se 
semeni tako, da se glasi: 

p    *Mudske poslance za Zbor proizvajalcev volijo 
"^vajalci v proizvajalskih skupinah, in sicer: 

ja    • \ skupini industrije, trgovine in obrti: delavci 
dar

U* nci> zaposleni v industriji, rudarstvu, goz- 
stvu, gradbeništvu, prevozništvu, poôtni, telegraf- 

ai     n telefonski službi, trgovini, gostinstvu, pri ko- 
älnih delih in v obrtništvu ter obrtniki; 

ti*,si., 
v skupini kmetijstva: kmetje, ki so člani kme- 

Jai .^rug, 'a člani njihovih družin, ki se ukvar- 
ja s kmetijstvom, delavci in uslužbenci kmetijskih 
sto. T ter kmetijski defavci in uslužbenci kmetij- 

'n zadrug. -     - 

Pravico voliti poslance za Zbor proizvajalcev, 
imajo proizvajalci, ki imajo splošno volilno pravico. 

V vsaki proizvajalski skupini Se voli v. Zbor pro- 
izvajalcev toliko poslancev, kot ustreza razmerju, s 
katerim je posamezna proizvajalska skupina udele- 
žena pri skupnem družbenem produktu Ljudske re- 
publike Slovenije, kot je določen v tekočem republi- 
škem družbenem planu. 

V vsaki proizvajalski skupini se volijo poslanci 
po pravilu, da se voli po en poslanec na enako Šte- 
vilo  proizvajalskega   prebivalstva.« 

2. člen 
Ta zakon začne veljati, ko ga Ljudska skupsäoa 

razglasi. 
Ljudska skupščina 

Ljudske republike Slovenije 
St. LS 143/1-95 
Ljubljana, dne 16. septembra 1993. 

Tajnik: Predsednik: 
Inž. Pavle žancer L r. Dr. Ferdo Kozak 1. r. 

ZAPISNIK 
1. seje VI. rednega zasedanja Ljudske skupščine LRS 

drugega sklica dne 16. septembra 1953 
Predsedoval: dr. Ferdo Kozak, predsednik. 
Tajnik: inž. Pavle žauoer. 

Predsednik Ljudske skupščine LRS' začne ob' 
10-30 uri 1. sejo VI. rednega zasedanja s čitanjem od- 
loka Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS o skli- 
canju Ljudske skupščine LRS k njenemu VI. redne- 
mu, zasedanju ter določi, da bo zapisnik 1. seje vodd 
tajnik inž. Pavle žauoer. 
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Pred prehodom na dnevni red objavi predsednik, 
da je skupščina sprejela tele predloge; 

i. Predsednik Izvršnega sveta Ljudske skupščine 
LRS je poslal v razpravo in sklepanje naslednje za- 
konske predloge: 

predlog zakona o spremembi ustavnega zakona o 
temeljih družbene in politične ureditve in o organih 
oblasti Ljndske republike Slovenije, 

predlog zakona o pravicah in dolžnostih ter o vo- 
litvah in odpoklicu ljudskih poslancev Ljudske skup- 
ščine LRS, 

predlog zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih 
odborov, 

predlog zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o okrajnih ljudski! odborih, 

predlog zakona o spremembah in dopolnitvah za» 
kona o ljudskih odborih mest in mestnih občin, 

predlog zakona o spremembi zakona o razdelitvi 
Ljudske republike Slovenije na mesta, okraje in 
občine. 

Td zakonski predlogi so bili po določilih poslov- 
nika poslani zakonodajnemu odboru. Odbor jo o za- 
konskih predlogih razpravljal in sklepal ter dostavil 
skupščini svoja poročila. 

Vsi navedeni zakonski predlogi so z obrazložitva- 
mi In poročili razmnoženi in razdeljeni ljudskim 
poslancem. 

Vse to pride na dnevni red, če tako sklene skup- 
ščina. 

2. Skupščinski odbori so poslali skupščini v potr- 
ditev naslednja poročila: 

Mandatno-imunitetni odbor je, v zvezd s sklepom, 
sprejetim na 2. seji V. rednega zasedanja Ljudske 
skupščine LRS dne 30. junija 1953, ponovno vzel v 
pretres vprašanje dovolitve kazenskega postopka 
proti Francu češnovarju, ljudskemu poslancu na pri- 
vatno tožbo, ki jo je vložil pri okrajnem sodišču v 
Gorici Hubert Jenčič iz Nove Gorice zaradi obreko- 
vanja po 169/1 členu k. z. 

Mandatno-imunitetni odbor je po proučitvi pri- 
vatne tožbe in drugih zbranih podatkov, prišel do pre- 
pričanja, da je Hubert Jenčič vložil tožbo z namero 
prikriti sledove svoje nečiste preteklosti, zato je od- 
bor sklenil, da se kazenski postopek proti ljudskemu 
poslancu Francu češnovarju ne dovoli. 

Odbor za prošnje In pritožbe je poslal skupščini 
evoje poročilo o delu odbora v času med V. in VL 
lednim zasedanjem. 

Prav tako je tudi administrativni odbor poslal 
skupščini poročilo o delu odbora v času med V. in VI. 
rednim zasedanjem. 

Vsa navedena poročila je skupščina soglasno po- 
trdila. 

3. Ljudski poslanec Zdravko Smrekar prosi za po- 
jasnilo oziroma zaključke v zvezi s poročili o eko- 
nomskem stanju v okrajih Postojna in Kočevje. Ti 
poročili sta bili dostavljeni v proučitev Ljudski skup- 
ščini LRS na IV. izrednem zasedanju dne 28. L 1953- 
Ker pa sta bili pri Gospodarskem svetu vlade LRS 
osnovani posebni komisiji, ki «ta proučili gospodarsko 
stanje v vseh okrajih, zlasti pa v okrajih Postojna In 
Kočevje, sta bili poročili izročeni tema komisijama, 
da ju proučita in predložita skupščini poročila. 

Predsednik skupščine sporoči imenovanemu po- 
slancu odgovor Državnega sekretariata za gospodax- 
"rfcvo LRS, da sta komisiji izdelali prve elaborate, ne 
eamo za Postojno in Kočevje, ampak tudi za druge 
nerazvite krajo. Sedaj se elaborati ysklajajo in jih 

bo gospodarski odbor v kratkem prediskutlral in dal 
smernice za dokončno izdelavo poročil. 

Ljudski poslanec Zdravko Smrekar izjavi, da se z 
odgovorom zadovoljuje. 

Nato je skupščina odobrila zaprošeni dopust na- 
slednjim ljudskim poslancem: Jožetu Tramšku, Da- 
nilu Petrinji, Francu Lubeju, dr. Antonu Meliku, Ed- 
vardu Kardelju, Sergeju Kraigherju, Lidiji Šentjurc, 
Ivanu Janžekoviču, Ladu Kozaku, Francu Leskošku, 
Jožetu Primožiču, Mirki Cigličevi, Stani Balohovi, Jo- 
žetu Petejanu In Karlu Reberšku. 

Prehod na dnevni red. 
Glede na uvodoma objavljena sporočila skupšči- 

na soglasno sprejme tale dnevni red: 
1. Razprava in sklepanje o predlogu zakona o 

spremembi ustavnega zakona o temeljih družbene 
in politične ureditve in o organih oblasti Ljudske 
republike Slovenije. 

2. Razprava in sklepanje o predlogu zakona o 
pravicah in dolžnostih ter o volitvah in odpoklicu 
ljudskih poslancev Ljudske skupščine LRS. 

3. Razprava in sklepanje o predlogu zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah in od- 
poklicu odbornikov ljudskih odborov. 

4. Razprava in sklepanje o predlogu zakona o 
spremembah in dopolnitvah'zakona o okrajnih ljud- 
skih odborih. 

5. Razprava in sklepanje o predlogu zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o ljudskih odbo- 
rih mest In mestnih občin. 

6. Razprava in sklepanje o predlogu zakona o 
spremembi zakona o razdelitvi Ljudske republike Slo- 
venije na mesta, okraje in občine. 

Prd prvi točki dnevnega reda, to je pri razprava 
in sklepanju o predlogu zakona o spremembi ustav- 
nega zakona o temeljih družbene in politične ureditve 
in o organih oblasti Ljudske republike Slovenije, je 
skupščina po določilu 30. člena ustavnega zakona, ker 
ta predlog predlaga spremembo ustavnega zaikona, 
najprej soglasno sprejela, da se navedeni zakonski 
predlog vzame v obravnavo. 

Po poročilu poročevalca zakonodajnega odbora 
dr. Teodorja Tominška. je podal ekspoze dr. Marijan 
Brecelj, podpredsednik Izvršnega sveta Ljudske skup' 
ščlne LRS. 

Po ekspozeju je skupščina predlog zakona o 
spremembi zakona soglasno sprejela in predsednik 
objavi, da so >za< glasovali vsi ljudski poslanci, to je 

nad 3U ljudskih poslancev, kot to določa 30. člen 
ustavnega zaikona. 

Sprejeti zakon o spremembi ustavnega zakona Ie 

bil razglašen z odlokom Ljudske skupščine LRS. 
Nato je skupščina soglasno sprejela: 
predlog zakona o pravicah in dolžnostih ter o mo- 

litvah In odpoklicu ljudskih poslancev Ljudske skup* 
ščihe LRS, poročevalec zakonodajnega odbora dr. 
France Hočevar, 

predlog zakona o spremembah in dopolnitvah «*" 
kona o volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih od' 
borov, poročevalec dr. Miha Potočnik, 

predlog zakona o spremembah in dopolnitvah **' 
kona o okrajnih ljudskih odborih, poročevalec L^ 
Kovačlč, 

predlog zakona o spremembah in dopolnitvah *a" 
kona o ljudskih odborih mest in mestnih občin, P0' 
ročevalec Slavica Božič. , 

Sprejeti zakonski predlogi bodo v smislu doloc" 
ustave ta poslovnika poslani v razglasitev Izvršnem11 

svetu Ljudske skupščine LRS. 
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Ob 12.20 uri prekine predsednik sejo In napove, 
da se bo seja nadaljevala ob 17. url. 

Ob 17.25 uri se seja nadaljuje. 
Pri 6. točki dnevnega reda, to je razprava in skle- 

panje o predlogu zakona o spremembi zakona o raz. 
delitvi Ljudske republike Slovenije na mesta, okraje 
to občine, je skupščina, po poročilu poročevalca zako- 
nodajnega odbora Janeza Žuniča in obrazložitvi pod- 
predsednika Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS 
dr. Marijana Breclja, ta zakonski predlog soglasno 
sprejela. Tudi ta sprejeti zakon bo poslan Izvršnemu 
svetu Ljudske skupščine LRS, da ga razglasi. 

V zvezi s sprejetimi zakoni, zakonom o izvršitvi 
ustavnega zakona In predloga Izvršnega sveta Ljudske 
skupščine LRS, sprejme skupščina — na predlog 
Predsednika — še naslednji točki k dnevnemu redu: 

1. Sklepanje o razpisu splošnih volitev odborni- 
kov v zbore proizvajalcev vseh okrajnih in mestnih 
ljudskih odborov. 

2. Sklepanje o razpustu Ljudske skupščine LRS 
'a določitvi tajnika po 2. členu zakona o Izvršitvi 
ustavnega zakona 

Po sprejetju dodatnega dnevnega reda predlaga 
|lan Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS Ivan 
«egent tole resolucijo: 

Ljudska skupščina LRS kot predstavnik politične 
volj« slovenskega naroda odobrava stališče jugoek). 
vanskega državnega vodstva glede tržaškega vpra 
jtanja, ki ga je izrazil predsednik republike maršal 
Tito 6. septembra tega leta na Okroglici In 13 sep- 
tembra tega leta v Splitu. Ljudska skupščina LRS 
uajodločneje zavrača Italijanske vojaške provokacije 
•• naši meji, politične mahinacije v zvezi s svobod- 
nl|n tržaškim ozemljem, kakor tudi predlog predsed- 
nika italijanske vlade gospoda Pelle, po katerem naj 
°i o usodi Trsta tn vsega tržaškega ozemlja s plebi- 
scitom odločili italijanski netržaški priseljeni ele- 
menti. V odporu zoper vsako imperialistično izigra- 
vanje samoodločbe poudarja Ljudska skupščina LRS, 
°a v tem trenutku vidi edino rešitev tržaškega vpra- 
šanja v uresničenju' pradloga predsednika republike 
parsala Tita o internacionalizaciji Trsta in o prlklju- 
«tvi vsega ostalega ozemlja Federativni ljudski repu- 
bliki Jugoslaviji. 

Resolucijo in obrazložitev sprejme skupščina so- 
Sl&suo z dolgotrajnim odobravanjem. 
.    Nato je skupščina soglasno sprejela na predlog 
«vršnega sveta Ljudske skupSČine LRS tale sklep! 

Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije 
je na prvi seji VI. rednega zasedanja na podlagi 10. 
točke 21. člena ustavnega zakona o temeljih družbene 
in politične ureditvi in o organih oblasti Ljudske re- 
publike Slovenije 

sklenila : 
Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske republike 

Slovenije razpiše splošne volitve odbornikov v zbore 
proizvajalcev vseh okrajnih In mestnih ljudskih od- 
borov na ozemlju Ljudske republike Slovenije. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, dne 16. septembra 1933. 

V zadnji točki dnevnega reda to je sklepanje o 
razpustu Ljudske skupščine LRS in določitvi tajnika 
po 2. 'členu zakona o Izvršitvi ustavnega zakona, je 
skupščina določila inž. Pavla Žaucerja za tajnika, ki 
naj vrši posle do nove skupščine in soglasno sprejela 
uaslednji odlok: 

Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije je 
na seji VI. rednega zasedanja na podlagi 9. člena za- 
kona za izvršitev ustavnega zakona o temeljih druž- 
bene in politične ureditve in o organih oblasti Ljud- 
ske republike Slovenje izdala tale 

odlok 
1. Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije 

se razpusti. 
Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske republike 

Slovenije razpiše volitve v novo Ljudsko skupščino 
Ljudske republike Slovenije po določbah ustavnega 
zakona o temeljih družbene in politične ureditve in o 
organih oblasti Ljudske republike Slovenije. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana,  dne   16.  septembra  1953. *: 

Ker je bil s tem dnevni red Izčrpan, sklene skup- 
ščina, da se seja zaključi 1er pooblasti predsednika 
in tajniku, da podpišeta zapisnik 1. seje. 

Ob 17.50 uri zaključi predsednik 1. sejo in VI. 
redno zasedanje Ljudske skupščine LUS, drugega 
sklica. 

št. LS 154/1-53 
Ljubljana, dne 16. septembra 1953. 

Tajnik: Predsednik: ^ 
Inž. Pavle Žaucer 1. r. Dr. Ferdo Eooak 1. r,        j 

Odloki ljudskih odborov 
374. 

oi\h P°dla8l 23- in U7. člena zakona o ljudskih 
19 o^1' mest in mestmh občJn (Uradni list LRS, št. 

-•0/52) in uredbe o začasnem finansiranju investicij 
ljud t-1933 (Uradni l^t FLRJ. št. 2/42) izdaja mestni 
red- .?dbor ^vnega mesta Ljubljana na XIII. 
li TÌ-Seji mestnega zbora in zbora proizvajalcev dne u> K. 1953 

ODLOK 
^načinu sklepanja kreditnih pogodb glede Investicij, 
meJ^dajo  med  investicije  gospodarskega  pomena 

nega ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane 
p 1. člen 

fca u    Popisih tega odloka se dovoljujejo Iz sklada 
lian   i        nJe IuvesticiJ MLO glavnega mesta Ljub- 

ne urediti za investicije, 

2. člen 
Sklad za kreditiranje investicij iz 1. Člena se for- 

mira iz sredstev, predvidenih z družbenim planom 
mestnega ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane 
ter iz Izrednih dohodkov ki jih v ta namen določi 
MLO glavnega mesta Ljubljane: presežek iz dohodkov 
gospodarstva, presežek amortizacije (po 17. členu 
uredbe o zaključnih računih gospodarskih organiza- 
cij za leto 1952), krajevni samoprispevek, prihranki 
iz proračuna, skladov in drugo. 

3. Sien 
Kredite iz 1. člena tega odloka predlaga komisija 

za predlaganje investicijskih kreditov iz sklada za 
kreditiranje investicij za MLO Ljubljana, ki ime. 
sedem članov, od teh vsaj dva tehnična strokovnjaka. 
Člane komisije imenuje in razrešuje Biedeadnik MLO 
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glavnega mesta Ljubljana na predlog gospodarskega 
eveta MLO. 

Kredite do višine 1,000.000 din, bodisi naenkrat ali 
v posameznih zneskih, odobrava na predlog komisije 
svet za gospodarstvo MLO, kredite nad 1,000.000 din, 
bodisi naenkrat ali v posameznih zneskih pa odobrava 
mestni ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane. 

i. elea 
Investitorji predlagajo MLO Ljubljana uteme- 

ljeno prošnjo za investicijske kredite. Prolnji prilože 
investicijski elaborat, sestavljen po določbi 10. člena 
uredbe o začasnem finansiranju investicij v letu 1953. 

Za rekonstrukcijo, adaptacijo in razširitev obsto- 
ječih podjetij prilože investitorji prav tako investi- 
cijski elaborat, ki obsega smiselno podatke 10. člena 
navedene uredbe. 

Za opremo je treba vlogi priložiti ponudbo ali 
predračun in amortizacijski načrt. 

5. člen 
Komisija za predlaganje Investicijskih kreditov 

pregleda in oceni družbeno in gospodarsko utemelje- 
nost investicij ter pravilnost tehnološke in gradbene 
koncepcije projekta. Za koristne investicije predlaga 
komisija gospodarskemu svetu MLO odobritev inve- 
sticijskega elaborata in višino letnih trans. 

Po odobritvi kredita stavi gospodarski svet MLO 
ta kredit na razpolago investitorju ia razpoložljivih 
sredstev mestnega sklada za kreditiranje investicij. 

6. člen 

Na podlagi odobritve iz 5. 'člena sklene državni 
kreditni zavod z investitorjem kreditno pogodbo. 

V kreditni pogodbi morajo biti poleg višine 
obrestne mere, ki jo posebej določi mestni ljudski od- 
bor glavnega mesta Ljubljane, ter vračilnih rokov za 
posamezne vrste investicijskih kreditov, predpisanih 
od pristojnega zveznega organa, navedeni tudi ostali 
pogoji dogovora o investicijskem kreditu. Semkaj je 
iteti predvsem: 

1. določitev trans za črpanje kreditov, 
2. čas pričetka odplačevanja kreditov, 
3. sprejem   obveznosti   koristnika   kredita: 
a) da bo kredit porabil izključno za določeni 

nanien, 
b) da bo poleg nalog za izplačilo iz odobrenega 

kredita predlagal kreditnemu zavodu listine, iz kate- 
rih bo razviden namen izplačila, 

c) da bo vračal izkoriščeni kredit z obrestmi vred 
v roku zapadlosti v polletnih anuitetah in da bo pla- 
čal stroške in provizijo po posebnih predpisih za fl- 
nansiranje investicij, 

č) da bo obvestil kreditni zavod v primeru odtu- 
jitve osnovnih sredstev, 

d) da bo zavaroval osnovna sredstva, nabavljena 
tz kredita pri Državnem zavarovalnem zavodu, do 
polne stvarne vrednosti, 

e) da bo ob zapadlosti prve anuitete povrnil kre- 
ditni zavod vse stroške, ki bi kakorkoli nastali v 
zvezi z dogovorjenim kreditom, 

f) da Ima kreditni zavod pravico brez poprejšnje- 
ga privoljenja koristnika kredita vsak mesec obre- 
meniti za eno šestino anuitete njegov tekoči račun 

po potrebi na tudi njegov račun za samostojno ras- 
polaganje, 

g) da lahko kreditni zavod za vse anuitete, ki ne 
bi bile plačane v roku zapadlosti, računa zamudne 
obresti v višini dogovorjene obrestne mere po kreditu 
od dneva njihove zapadlosti do placiL 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 

Št. Tajn 1098/53 
Ljubljana, dne 11. septembra 1953. 

Predsednik MLO: 
Dr. Heli Modic l.r. 

375. 

Mestni ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane 
izdaja na podlagi 1. odstavka 23. člena v zvezd 9 70. 
členom zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin po sklepu seje mestnega zbora mestnega ljud- 
skega odbora glavnega mesta Ljubljane z dne 18. sep- 
tembra 1953 

ODLOK 
o ureditvi obratovanja avtobusnih prog na obmeeju 

mesta Ljubljane in o redu na avtobusni postaji 

1. člen 
Vsako avtobusno podjetje, ki namerava v okviru 

svojega rednega obratovanja in voznega reda posta- 
jati na območju mesta Ljubljane, mora priglasiti Sve- 
tu za komunalne zadeve mestnega ljudskega odbora 
v Ljubljani sedež podjetja, kraj postajanja svojih 
vozil in vozni red. 

2. člen 
Priglasitvi mora biti priložen tudi cenik s pisme- 

no obvezo, da bo prizadeto avtobusno podjetje nosilo 
del stroškov za vzdrževanje avtobusne postaje. 

3. člen 
SAP-Ljubljana se pooblašča, da vzdržuje red na 

avtobusni postaji po obratnem pravilniku in da po- 
bira prispevke za vzdrževanje avtobusne postaje, ki 
jih bo določil za poedina podjetja Svet za komunalne 
zadeve mestnega ljudskega odbora v Ljubljani. 

4. felen 
Podrobnejša navodila za izvajanje tega odloka 

bo izdajal Svet za komunalne zadeve mestnega ljud- 
skega odbora v Ljubljani v sporazumu z zvezo javnih 
prevoznih podjetij in avtodelavnic Slovenije. 

5. člen 
Kršitve tega odloka se kaznujejo kot prekrški * 

denarno kaznijo do 50Ö0 din po predpisih zakona o 
prekrSkih. 

6. člen 
Ta odlok  začne  veljati osmi dan po objavi * 

»Uradnem listu LRS«. 
Št. Tajn 2084/53 
Ljubljana, dne 18. septembra 1933. 

Predsednik MLO: 
Dr. Heli Modic 1. r. 
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376. 

Okrajni ljudski odbor Črnomelj je na podlagi 2. 
odstavka 15.. člena zakona o okrajnih ljudskih odbo- 
«h (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in v zvezi z 8. čle- 
nom zakona o prekrških zoper javni red in mir (Urad- 
ni list LRS, St. 16/49 in št. 40/51) ter s 3. in 8. členom 
temeljnega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 
46/51) na V. seji okrajnega zbora in zbora proizvajal- 
cev dne 31. VII. 1953 sprejel 

ODLOK 
o vzdrževanju snage, javnega reda In miru 

1. Splošne določbe 

1. člen 
Državljani morajo uravnati svoje vedenje in rav- 

nanje tako, da ne motijo dela, razvedrila in počitka 
sodržavljanov, da varujejo javno moralo, pazijo na 
čistočo, da ne delajo škode na javnih prostorih in ne 
ogrožajo zdravja ljudi. 

Dobrine iz prednjega odstavka uživajo varstvo po 
določbah tega odloka. 

2. Varstvo miru 

2. člen 
Vsakdo je dolžan uporabljati javne in zasebne 

Prostore in vesti se v njih tako, da ne moti miru in 
Police. Prepovedano je: 

a) uporabljati zvočnike, radioaparate, gramofone, 
glasbila aid kakršne koli druge naprave tako, da se 
°oitno moti okolica, 
j,    b) uporabljati v nočnem času po~ strnjenih nase- 
'Jih motorna vozila, ki nimajo izpušne dušilke, 

c) peti, gosti, vzklikati, kričati, razgrajati ali na 
arug» način po nepotrebnem delati večji hrup ali ro-, 
•P°t v nočnem času po strnjenih naseljih. 

3. člen 
Cerkveno zvonjenje se mora omejevati na naj- 

rajši mogoči čas in ne sme trajati več ••••• 3 ml- 
nilte po trikrat na dan. 

Izjeme dovoljuje svet za notranje zadeve okraj- 
na ljudskega odbora Črnomelj. 

4. člen 
Od 22. do 5. ure so prepovedana vsa dejanja, ki 

«kor koli motijo nočni mir, razen ob sezonskih kmeč- 
Kln delih oziroma opravilih. 

5. člen 
to ?oslinski in podobni obrati so dolžni skrbeti za 

' da se njihovi godbeni, pevski in plesni sporedi 
VaJajo tako, da se ne moti okolica. Če traja spored 

tak 22- Ure' se mora lZva,Jati v •••^• prostorih in 
°> da ne moti nočnega miru. 

lo? ^0'5^ iz prejšnjega odstavka ne velja za pri- 
znostne prireditve množičnih organizacij in ;druge 
1 Oznostne prireditve javnega pomena. 

3. Varstvo družbene discipline 

6. člen 
i *fak državljan je dolžan se spodobno vesti na 
moto .prostorih in izogibati se dejanj, s katerimi se 
de- £ÎDanje, delo in razvedrilo sodržavljanov, aH 
ze * k* i'h zavajajo v nedisciplino, vzbujajo javno 
lì, i anJe' ža,'Jo javno moralo in oškodujejo splošno 
Judsko premoženje. 

Prepovedano je: 
a) izzivati, nadlegovati, smešiti, žaliti ali ogrožati 

goste v lokalih, mimoidoče na ulici ali ljudi na stano- 
vanju, 

b) peti nespodobne ali žaljive pesmi, govoriti ne- 
spodobno, preklinjati, žaliti z nespodobnim vedenjem 
čut spodobnosti drugih, kazati nespodobne slike aH 
predmete, 

c) motiti javno shode, zborovanja, sestanke in 
druge javne prireditve, 

č) stopiti brez dovoljenja v zgradbo ali kraj, ka- 
mor je vstop prepovedan, če je prepoved vidno ozna- 
čena ali če je to mogoče razbrati iz okoliščin. 

d) ovirati promet na cestah ali drugih javnih pro- 
storih z odlaganjem predmetov očitno preko časa, v 
katerem bi se ti predmeti lahko odstranili, 

e) kljub opominom se zadrževati v gostinskem 
lokalu po končanem obratovalnem času. 

i. Varnost ljudi In premoženja 

7. člen 
Prepovedana so dejanja in opustitve, s katerimi 

se ogroža varnost ljudi in premoženja, in sicer: 
a) poškodovati ali odstraniti ograjo ali druge- na-, 

prave, postavljene, da se prepreči nesreča, 
b) ugasniti, poškodovati ali odstraniti svetilko, 

postavljeno kot svarilna luč ali za razsvetljavo jav- 
nega prostora, 

c) poškodovati ali odstraniti javne napisne table 
ali druge javne znake, ki označujejo naselja ali jav- 
ne zgradbe, 

č) imeti vodnjak, jamo, jarek nepokrit ali druge 
naprave, kjer preti ljudem nevarnost, nezavarovane, 

d) opustiti namestitev varnostnih naprav pri grad- 
njah ali popravilih, poškodovati ali odstraniti take 
naprave ali druga varnos.na znamenja, 

e) pustiti razvaline v takem stanju, da ogrožajo 
varnost, ovirajo promet in kazijo zunanje lice kraja, 

f) namenoma dražiti ali plašiti živali, 
g) sankati ali smučati se po javnih cestah in 

potih, 
h) kuriti in odmetavati vnetljive predmete na pro- 

storih in krajih, kjer je nevarnost za požar, 
i) goniti prosto živino v mestu in krajih, kjer se 

ovira promet in dela druga Skoda. 

5. Varstvo higiene 

8. člen 
Prepovedana so dejanja in opustitve, ki so v na- 

sprotju z zahtevami higiene ali ki so v škodo čistoči 
in lepoti mesta ali kraja ali da kvarijo zunanje lice 
mesta ali kraja, in sicer: 

a) metati odpadke in podobno na hodnike, ceste 
ali na kraje, kateri niso za to določeni, 

b) pljuvati po tleh v javnih lokalih, vežah, stop- 
niščih ali drugače onesnažiti te objekte, 

c) krmiti vprežno živino na javnih cestah in javnih 
prostorih in z njo postajati v krajih, ki niso za to 
določeni, 

•5) lepiti plakate, oglase in obvestila na zidovih 
oziroma na mestih, ki niso posebej •• to določena, 
pisati na zidove ali jih kakor koli umazati ali poško- 
dovati, 

d) iztepavati preproge, cunje in podobno s cestnih 
oken, 

e) metati z oken, balkonov itd. odpadke in drugo 
nesnago ali stresati pepel, smeti in podobno iz hiše 
ali dvorišča na oeeto, 
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f) izlivati odpadne vode iz kuhinj, pralnic, kopal- 
nic, obratovalnic itd. na cesto ali v odprti cestni jarek, 

g) metati v kanalski požiralnik predmete, ki uteg- 
nejo zamašiti kanal, 

h) onesnažiti vodo, namenjeno ljudem ali živalim, 
ravnati z živili v javnem prostoru proti temeljnim 
načelom higiene. 

i) voditi pse v javne lokale in jih imeti v njih, 
j) odlagati pred hišo, delavnico ali posestvom ob 

cesti gnoj.imeti na takih mestih mlake in jih ne za- 
suti ali puščati gnojnico v obcestne jarke, 

k) zanemariti osebno snago ali snago v stanova- 
nju, lokalu, delavnici ali na dvorišču v taki meri, da 
to moti okolico ali da utegne spraviti v nevarnost 
zdravje ljudi 

1) voziti gnoj In take predmete na odkritih vo- 
zovih takó, da se lahko onesnažijo ceste in javna 
pota, 

9. člen 
Lastniki poslopij oziroma upravitelji poslopij in 

obratovalnic so dolžni skrbeti: 
a) da je hišno pročelje Vedno 'čisto, zlasti tudi 

hišna tabla in druga javna oznamovanja, 
b) da so izložbena okna vseh trgovskih in obrtnih 

lokalov vedno snažna, izložbe kulturno urejene. 

6. Varstvo mladine 

10. člen 
Mladoletniki pod 16. letom ne smejo obiskovati 

večernih kinopredstav, to je predstav, ki se začenjajo 
po 20. uri. 

• Mladoletniki pod 16. letom ne smejo obiskovati 
gostiln, kavarn in plesnih lokalov brez spremstva 
staršev ali odraslih oseb. 

V gostinskih in drugih obratih, kjer se točijo 
alkoholne pijače, se ne smejo dajati alkoholne pijače 
mladoletniko*^. pod 18. letom. 

Javnih 4iesov se mladina pod 16. letom ne sme 
udeleževati, mladina med 16. in IS. letom starosti pa 
samo v spremstvu staršev ali drugih odraslih oseb, in 
sicer poleti samo do 23. in pozimi do 22. ure. 

Zaradi prekrška po prvih štirih odstavkih tega 
člena se kaznuje tudi lastnik oziroma zakupnik ali 
uslužbenec obrata. 

Za šolsko mladino veljajo šolski predpisi, kolikor 
•o ti strožji. 

7. Varstvo javnih nasadov 

11. člen 
Vsakdo je dolžan paziti na rastlinje, ki je name- 

njeno olepšavi mesta, kraja ali drugim skupnim kori- 
stim prebivalstva Prepovedano je v javnih lokalih in 
zasebnih nasadih lomiti drevje, trgati cvetje, hoditi 
jezditi ali voziti izven dovoljenih potov. 

8. Kazni 

12. člen 

Za prekrške se kaznuje z denarno kaznijo do 
3000 din, kdor prekrši prepovedi ali dolžnosti naštete 
v 2. členu (razen točke b) 3., 4., 5., 6.. členu (razen 
točke b) in č), 7. členu (razen točke f in g), 8. členu 
(razen točke b in c), 9., 10., in 11. 'člena tega odloka. 

13. Člen 

Pripadniki ljudske milice in druge uradne osebe, 
ki jih pooblasti okrajni ljudski odbor, sinejo takoj 

na mestu izterjati denarno kazen od tistih, ki jih za- 
lotijo pri storitvi lahkih prekrškov, določenih s tem 
odlokom. 

Denarna kazen po prvem odstavku tega člena se 
sme izterjati v znesku 100 din na kraju samem za 
tele prekrške: iz točke b) 2. člena, iz točke b) In č) 
6. člena, iz točke f) in g) 7. člena, iz to'îke b) in c) 
8. člena. 

9. Končne določbe 

14. člen 
Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok 

o vzdrževanju javnega reda in miru, ki je bil sprejet 
na VI. zasedanju OLO Črnomelj dne 4. X. 1951. 

15. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRSc 
Št. 3212/30-53 
Črnomelj, dne 31. julija 1953. 

Predsednik OLO: 
Janez žunič 1. r. 

377. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih in 19. člena o začasnem finan- 
-siranju investicij v letu 1953 (Uradni list FLRJ, štev. 
2/53) je okrajni ljudski odbor Gorica na seji okraj- 
nega zbora In zbora proizvajalcev dne 12. junija 1953 
izdal 

ODLOK 
o načinu sklepanja kreditnih pogodb glede investicij» 
ki   spadajo   med   investicije   gospodarskega   pomena 

OLO Gorica za leto 1953 

1. člen 
Po predpisih tega odloka se dovoljujejo Iz sklada 

za kreditiranje investicij OLO Gorica za leto 1953 
krediti za investicije, ki spadajo med investicije go- 
spodarskega pomena družbenega plana OLO Gorica 
za leto 1953. Za temeljne investicije družbenega plana 
LRS za leto 1953 v območju goriškega okraja se kre- 
diti iz tega sklada ne dovoljujejo. 

2. člen 
Sklad za kreditiranje investicij iz 1. člena se for- 

mira iz sredstev, predvidenih v družbenem planu 
OLO za leto 1953, ter iz rednih dohodkov, ki jih v ta 
namen določi OLO: presežek amortizacije (po 17. čle- 
nu uredbe o zaključnih računih gospodarskih orga- 
nizacij za leto 1952), krajevni samoprispevek, prihran- 
ki iz lanskega proračuna iz skladov in drugo. 

3. člen 
Kredite iz 1. člena tega odloka dovoljuje komi- 

sija za dovoljevanje Investicijskih kreditov iz okraj- 
nega sklada za kreditiranje investicij; komisija im* 
pet članov, med njimi direktorje podružnice Narodne 
banke in vsaj dva tehnična strokovnjaka, člane ko- 
misije imenuje in razreši predsednik OLO Gorica. 

4. člen 
Gospodarske in družbene organizacije predlagaj0 

kot investitorji omenjeni komisiji utemeljene vloge 
za investicijske kredite. 

Za nova podjetja prilože investicijski elaborat, te 
mora obsegati,! 
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Opozorile! 
Naročnike, ki so placali v začetku leta letno naročnino 

540 dinarjev, opozarjamo, da smo med letom naročnino 
povišali na 720 dinarjev. Nadaljnje pošiljanje lista smo 
s koncem septembra ustavili vsem tistim, ki do takrat niso 
imeli plačane nove, povišane celoletne naročnine 720 din. 

Doplačilo znaša 180 dinarjev. 
Položnice smo priložili 29. številki. 

V založbi Uradnega lista LRS so izšli doslej ti-le učbeniki: 
Dr. Jurij štempihar: 

CIVILNO PRAVO, OSNUTEK POSEBNEGA DELA 
OBVEZNOSTI 
(124 strani) Cena 270 din ' 

Dr. Jurij štempihar: 
UVOD V MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 
(96 strani) Cena 280 din 
Dr. Alojzij Finžgar: 
CIVILNO PRAVO, STVARNO PRAVO 
(144 srani) Cena 270 din 

Dr. Stojan Pretnar: 
ORIS PRIMERJALNEGA TRGOVINSKEGA PRAVA 
I. DEL: PODJETJE   (164 strani) Cena 2S0 din 

bilverij Paklž: 
PARTIZANSKO SODNO PRAVO Cena 60 din 

LV. Jože Pokorn: 
UVOD V FINANCE   (152 srani) Cena 370 din 

Pravkar so izšli: 
Dr. Alojzij Finžgar: 

DEDNO PRAVO (116 strani) Cena 310 din 
Dr. Viktor Korošec- 

OČRT RIMSKEGA PRAVA IL DEL (160 strani) Cena 390 din 

Razen tega opozarjamo ie na knjige 
SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1952 
(340 strani) Cena 310 din 

in knjige Zavoda za statistiko in evidenco LRS: 
Grijan Blejec: 

TEORIJA STATISTIKE (343 strani) Cena 350 din 
Dr. Živko šiirer: * 

DEMOGRAFSKA STATISTIKA (198 srani)      Cena 240 din 
D- Vogdinik in M. Blejec: 

STATISTIČNI REPERTORIJ Cena 100 din 
Frank Yates-V. Gorupova: 

METODE VZORčEVANJA ZA STATISTIČNE POPISE IN 
OPAZOVANJA (260 sraol) Cena 400 din 

Marijan Blejec: 
KONTROLA TOČNOSTI ZBRANIH PODATKOV ŠTETJA 
31. MARCA 1953 V SLOVENIJI (14 strani) Cena 25 din 

K»Üge se dobe pri založbi Uradni list LRS, Ljubljana. Erjavčeva 
i l/a in v vseh knjigarnah 

Razglasi in objave 
Sprememba rodbinskega imena 
Št. IV-4263/1-53 8356 

Z odločbo Državnega sekreta- 
riata za notranje zadeve LRS, štev. 
IV-4263/1 z dne 12. IX. 1953 je bil« 
na podlagi 21. člena zakona o oseb- 
nih imenih dovoljena sprememba 
rodbinskega imena Kline Antonije, 
roj. 2. VL 1904 v Gaberčah, njenega 
sina Franca, roj. 16. VI. 1929 v Ga- 
berčah, in hčerke Albine, roj. 1. IIL 
1933 v Gaberčah, okraj Sežana, r, 
rodbinsko inje »Kalan«. 
Št. 3601/1-53 8378 

Z odločbo Državnega sekreta- 
riata za notranje zadeve LRS, šter. 
IV-3501/1-53 z dne 14. IX. 1955 je bila na 
podlagi 21. člena zakona o osebnih 
imenih dovoljena sprememba rod. 
binskega Imena Potočnik Hedvige, 
roj. 4. X. 1912 v Zagorju ob Savi, v 
priimek »Vaslec 
Št. IV-4508/1-53 8449 

Z odločbo Državnega sekreta- 
riata za notranje zadeve LRS, štev. 
IV-450S/1-53 z dne 15. IX. 1953 je bila na 
podlagi 21. člena zakona o osebnih 
imenih dovoljena sprememba rod. 
binskega imena Presiček Jožefa, roj. 
3. IIL 1915 r Lastaiču, okraj Celje 
okolica in njegove žene Tatjane, 
roj. 1. VIL 1930 v Celju, v rodbinsko 
ime >P r e š č a k<. 

Državni sekretariat za notranje 
zadeve LRS, Ljubljana 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Tajništva  okrajnih   oziroma  mestnm 
ljudskih   odborov   razglašajo: 

Vpisi 

Les-Ljubljana   (Parmo- 
1209. 

Besedilo: 
va 37). 

Poslovni predmet: Trgovina z do- 
mačim pohištvom, z nekovinskim 
materialom (lesom) ter izvoz pohi- 
štva in lesne galanterije. 

Ustanovitelj podjetja-. Vlada LRS, 
odločba S-zak štev. 103 z dne 8. II. 
1949; podjetje je bilo peneseno v 
pristojnost MLO gl. mesta Ljubljana 
z odločbo VLRS, št. II-632/2-52 z dne 
10. VIL 1952. 

Organ gospodarske uprave pod- 
jetja je Svet za gospodarstvo •• 
gl. mesta Ljubljana. 

Za podjetje podpisujejo: 
Petkovšek Anton, direktor, samo- 

stojno, v obsegu zakonitih pooblastil 
In pravil podjetja; Planine Marjan, 
vodja gospodarsko-računskega sek- 
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torja. ki sopodpisuje listine po 47. 
členu szdgp; Herman Rado, šef ko- 
merciale, ki podpisuje v odsotnosti 
direktorja, v istem obsegu; Dolinar 
Franc, šef računovodstva, ki podpi- 
suje v odsotnosti vodje gospodar- 
eko-računsikega sektorja, v istem 
obsegu. 

MLO Ljubljana, 25. avgusta 1953. 
Št. G 5782/53 4395 

1210. 
Besedilo:   Elektrarna   Doblar. 
Poslovni predmet: Proizvodnja 

električne energije v sklopu Elek- 
troenergetskega sistema Slovenije. 

Podružni obrati so: Elektrarna 
Možnlca, elektrarna Podmelec, 
elektrarna Plužna in elektrarna Log 
pod Mangartom. 

Za podjetje podpisujejo: 
Ing. Grbec Virgil, direktor, samo- 

stojno, v obsegu zakonitih pooblastil 
in pravil podjetja; Baudaž Anton, 
ind. tehnik, v odsotnosti direktorja, v 
istem obsegu; Gerbec Mara, računo- 
vodja, sopodpisuje skupaj z direk- 
torjem vse finančne in denarne li- 
stine po 47. členu szdgp, in Čuk 
Mirko, knjigovodja, v odsotnosti 
računovodje, v Istem obsegu. 

OLO Gorica, 9. septembra 1953. 
Št. •/2-105/94-53 4918 

1211. 
Besedilo: Gostilna »Na Grajska«, 

Lokavec pri Ajdovščini. 
Poslovni predmet: Točenje alko- 

holnih in brezalkoholnih pijač, po- 
strežba z mrzlimi jedili. 

Podjetje je ustanovil: LO mestne 
občine Ajdovščina, odločba številka 
1644/53 z dne 10. Vili. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: Bolko 
Savo, upravnik, in čibej Pavla, do 
.višine določenega kredita. 

OLO Gorica, 10. septembra 1953. 
Št. •/2-105/88-53 4917 

1212. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »že- 

leznina«, škof ja Loka. 
Poslovni predmet: Trgovina z že- 

leznino in kovinskimi izdelki, z naf- 
tlnimi derivati, mazivnimi olji in 
mazivi, z radijskimi aparati in po- 
trebščinami, električnim materia- 
lom, z barvami, laki, kemikalijami 
in potrebščinami, z nekovinskim 
gradbenim materialom ter s steklom 
to keramiko na drobno. 

Za podjetje podpisujejo: 
Babic Jože, upravnik, samostojno, 

Cermelj Nikolaj, poslovodja, v «d- 
eotnosti upravnika, z istimi poobla- 
etili, Svoljäak Anica, knjigovodja, 
ki sopodplsujejo listine finančnega 
pomena po 47. členu szdgp. 

OLO Kranj, 31. avgusta 1953. 
št 6364/2-55 4959 

1213. 
Besedilo: >Avtopromet, škofja 

Loka. 
Poslovni predmet: Prevoz blaga in 

potnikov % motornimi vozili. 
Ustanovitelj: LO mestne občine 

ShofJaLoka. 

Za podjetje podpisujeta: 
Doljak Venceslav, upravnik, sa- 

mostojno, v obsegu zakonitih po- 
oblastil in pravil podjetja; Kopir 
Mara, knjigovodja, ki sopodpisuje 
listine finančnega pomena .po 47. 
členu szdgp. 

OLO Kranj, 10. septembra 1953. 
St. 6157/2-53 4920 

1214. 
Besedilo: Gostinstvo, Radomlje. 
Poslovni predmet: Prodaja alko- 

holnih in brezalkoholnih pijač, mr- 
zlih in toplih jedil, prenočišča. 

Ustanovitelj podjetja; Obč. LO 
Radomlje, odločba št. 708/1 z dne 
21. VIL 1953. 

Poslovalnice so gostilne: »Blstri- 
cac, Radomlje 75, >Prl lovcuc, Rova 
6, »Pri Barohuc, smarca 27, »Pod 
hribomc, Homec 18, in bife »Pri ko- 
lodvoruc, Preserje. 

Za podjetje podpisujejo: 
Semen Ivan, upravnik, samostoj- 

no, Zupane Maks, v odsotnosti 
upravnika, z istimi pooblastili, in 
Pajatinus Milan, računovodja, ki 
sopodpisuje spise finančnega po- 
mena. 
OLO Ljubljana ok., 20. avgusta 1953. 

Št. II-2-9456/1-53 4663 
1215. 

Besedilo: Kombinat lesnopredelo- 
valne industrije, Logatec. 

Poslovni predmet: Predelava hlo- 
dovine v žagarske Izdelke, izdelava 
zabojev, parketov, lesenih hiš, lesne 
galanterije, pohištva ter tapetniških 
izdelkov. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Ljub- 
ljana okolica, odločba št II-2-11275/ 
1-1953 z dne 7. IX. 1953. 

Organ gospodarske uprave je Svet 
za gospodarstvo OLO Ljubljana okol. 

Za podjetje podpisujeta: 
Petkovšek Anton, v. d. direktorja, 

samostojno, v obsegu zakonitih po- 
oblastil in pravil podjetja; Rencel 
Emilija, v. d. računovodje, sopodpi- 
suje listine po 47. členu szdgp. 
OLO Ljubljana okol., 8. s «pt. 1953. 

Št. II-2-24/438-1953 4904 
1216. 

Besedilo: Slatinsko podjetje Ra- 
denska Slatina, Slatina Radenci. 

Poslovni predmet: Izkoriščanje 
slatinskih vrelcev in razpečevanje 
slatinsklh vod. 

Ustanovitelj in gospodarska upra- 
va: OLO Ljutomer. « 

Za podjetje podpisujejo: 
Kerm Hugo, ravnatelj, samostoj- 

no v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja, Košendna Krista, 
glavni računovodja, sopodpisuje li- 
stine finančnega pomena in Logar 
Peter, komercialist, sopodpisuje li- 
stine finančnega pomena v odsot- 
nosti glavnega računovodje. 
OLO Ljutomer, 25. februarja 1953. 

Št. 920/1-53 4922 
1217. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Naš 
tisk«, knjigarna in papirnica, Mur- 
ska Sobota, Trg zmage 5, skrajšano: 

iNai  tisk«, Murska Sobota. 

Poslovni predmet: Prodaja lepo- 
slovnih knjig in publikacij, šolskih 
knjig, muzikalij, tiskovin, vseh šol- 
skih in pisarniških potrebščin, kol- 
portaža časopisov. 

Poslovalnice so: v Murski Soboti, 
Titova 6 in v Lendavi, Partizanska 
cesta. 

Ustanovitelj in gospodarski uprav- 
ni organ: Okrajni odbor SZDL Mur- 
ska Sobota, odločba št 62/VIII-53 z 
dne 27. VIII. 1953. 

Za podjetje podpisuje: 
Vild Jože, ravnatelj, listine finanč- 

nega pomena pa sopodpisuje Sili 
Boža, računovodja, do neomejenega 
zneska. 
OLO M. Sobota, 3. septembra 1953. 

Št II-7268/1-53 4S61 
1218. 

Besedilo: Knjigarna in papirnica 
Bled, Želeče 15 (Park hotel), poslo- 
valnica 8. 

Poslovni predmet: Trgovina s pi- 
sarniškim materialom In potrebšči- 
nami, knjigami, s papirjem in pisal- 
nimi potrebščinami, šolskim! potreb- 
ščinami ter hazarskim blagom na 
malo. 

Ustanovitelj:   Trgovsko   podjetje 
»Izbira«, direkcija Bled. 
OLO  Radovljica,   12. avgusta 1953. 

Št 3340-1824/5-53 4730 
1219. 

Besedilo: Knjigarna In papirnica, 
Prevalje. 

Poslovni predmet: Prodaja knjig» 
papirja, tiskovin, šolskih potrebščin 
itd. 

Za podjetje podpisujejo: Čop Pa- 
vel, ravnatelj, Rozman Janko, ra- 
čunovodja. 
OLO Slov. Gradec, 20. avrusta 1953. 

Št. 38AV-137/179-53        4796 
1220. 

Besedilo: Pekarna in slaščičarna 
v Trbovljah. 

Poslovni predmet: Peka in pr?" 
daja kruha, izdelovanje ter prodaja 
peciva in slaščic ter prodaja brez- 
alkoholnih pijač. 

Ustanovitelj podjetja: LO MO Tr- 
bovlje odločba št 1647/1-53, z dn« 
3. VIL 1953. 

Za podjetje podpisujeta: Kočar 
Jože, upravnik in Kump Milenka< 
računovodja, skupaj in brez ome- 
jitve. 
OLO Trbovlje, 3. septembra 1953. 

Št. 2013/1-53 4865 
1221. 

Besedilo: »Radlo-ccnter«, Zagorje 
(Cesta Mihe Marinka št. 10). 

Poslovni predmet: Popravilo *a' 
dijskih aparatov in posredovanj6 

pri prodaji novih prejemnikov. 
Ustanovitelj podjetja: LO MO *** 

:orje, odločba št. 1451/2-53 z dne •- 
"III. 1953. 
Za podjetje podpisujeta: . 
Ludovico Lado, poslovodja, Vip»1] 

nik 01#a, knjigovodja, v okviru zf" 
konskih pooblastil. 
OLO Trbovlje, 9. septembra 1953- 

Št. 4154/2-53 &v 

V 
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Spremembe 
1222. 

Besedilo: Podjetje za promet s sa. 
nltarno opremo, medicinsko instru- 
mentalnim In optičnim blagom in 
*• elektromedicinsko mehaniko in 
galvanizacijo, skrajšano »Sanola- 
*»••«, Ljubljana. 

Izbriše se Podobnik Stane in vpiše 
Pliberšek Marija, komercialist, ki 

Podpisuje v odsotnosti glavnega ra- 
čunovodje, v Istem obsegu. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana, 

dne 18. avgusta 1953 
Št. •-557/2-1953 4884 

1223. 
Besedilo: Turistično podjetje LRS 

»Putnike, Ljubljana. 
Izbrišeta se Pavlica Lojze, sekre- 

kr in Rubinič Laura, referent za 
Personale ter vpišeta: 

Simoneti Rino, sekretar, ki pod- 
pisuje v odsotnosti ravnatelja, v 
'stem obsegu; Pavlica Lojze, pravni 
referent, podpisuje v odsotnosti rav- 
natelja in sekretarja, v istem obse- 
SU kot ravnatelj. 

Št   III-825/1-1953 4885 
, Besedilo: Lesno industrijsko pod- 
jetje, Novo mesto. 

Izbriše se Vlašii Anton, sekretar. 
Sedež podjetja je odslej v Novem 

mestu. 
Št. III-796/21953 4886 

Državni sekretariat ZA proračun in 
arz. administracijo LRS, Ljubljana, 

dne 2. septembra 1953. 

. Besedilo: Lesno industrijsko pod- 
jetje, Bled. 

Izbrišejo se ing. Osterman Jože, 
Direktor, Ambrožič Anton, pomočnik 
^rektorja, Robič Ivan, sekretar, in 
vpišeta: 

Kržišnlk Anton, direktor, ki pod- 
pisuje samostojno, v obsegu zako- 
5,l«h pooblastih in pravil podjetja, 
••••• Radoslav, namestnik direk- 
torja, ki podpisuje v odsotnosti di- 
rektorja, v istem obsegu. 

Št. III-542/7-1953 4890 
Besedilo: Elektronabava, podjetje 

*? uvoz elektroopreme in elektro- 
m«eriala, Ljubljana. 

tžbrlše so ing. Vuga Mirko, šef ko- 
?,Y,clalnega oddelka, ing. Pervanje 

y>m, referent za uvoz in vpiše: 
'ng: Pervanje Albin, v. d. šefa ko- 

"»erçialnega oddelka, ki podpisuje 
^odsotnosti direktorja, v istem ob- 
pj u' razen zadev, kd so v tarifnem 
b a^*niku pridržane direktorju in 
«JVšmk Anton, referent, ki podpisu- 
je7,odsotnosti direktorja in v. d. 
obs komercialnega oddelka, v istem 
odđ^'k        v' ^" *e^a komercialnega 

Št. III-508/2-1953 4889 

°h Saediil0:   Tovarnn usnJnF  Rečica 

tor ftšeJ° ^ v°rgič Ignac, direk- 
rekt -nlco Maks, namestnik di- 
in y°Fia>< Pirnat Franc, računovodja 

ie s^e ^osip' direktor, ki podpisu- am°stojno, v obsegu zak. poobla- 

stil in pravil podjetja, Mlakar Vik- 
tor, računovodja, ki sopodpisuje li- 
tine po 47. členu ezdgp. 

Ši III-894/1-1933 4887 
Besedilo: Solkanska industrija 

apna, Solkan. 
Poslovni predmet odslej: Indu- 

strijsko pridobivanje živega in hi- 
dratiziranega apna ter peska in gra- 
moza. 

Št   111-513/4-1953 4888 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana, 

dne 5. septembra 1953 
1225/26. 

Besedilo: >Kemo-proizvodi«, Ljub- 
ljana, (Poljanski nasipj. 

Izbriše se Jelnikar Marija In vpiše: 
Kune Žutka,  računovodja, ki so- 

podpisuje listine po 47. členu szdgp. 
MLO Ljubljana, 24. avgusta 1953. 

G-št. 5274/53 4854 
1227. 

Besedilo: Kavarna in slaščičarna 
>Volga«, Ljubljana, (Cankarjeva 6). 

Besedilo odslej: Kavarna in sla- 
ščičarna »Tivoli«, Ljubljana. 
MLO Ljubljana, 7. septembra 1953. 

G-št. 6423/53 4897 
1228. 

Besedilo: »Rog«, podjetje za trgo- 
vino in predelovanje mesa ter mes- 
nih izdelkov, Ljubljana, (Tomši- 
čeva 3). 

Z  odločbo  MLO  Ljubljana  Tajn 
.št. 1359/52 z dne 29. X. 1952 se pod- 
jetje preimenuje ter postane držav- 
ni obrtni obrat. 

Besedilo odslej : >\]esoizdelki<t, 
Ljubljana. 

Poslovni predmet ,odslej: Obrtno 
izdelovanje mesnih izdelkov, pre- 
delava in sušenje mesa in vsa dela 
te stroke, ter prodaja teh izdelkov. 
MLO Ljubljana, 9. septembra 1953. 

G-st. 6122/53 4921 
1229- .... Besedilo: >čevljarna«, Ljubljana, 
Kolodvorska 12. 

Izbriše se Mohar Anica in vpiše: 
Nevečnv Majda,   pomožni knjigo- 

vodja,   ki   podpisuje   v   odsotnosti 
knjigovodje, v istem obsegu. 

G-lt. 6563/53 4926 

Besedilo: Državni obrtni obrat 
>Krojaštvo«, Ljubljana (Titova ce- 
sta 35/b). „•     , 

Z odločbo MLO glavnega mesta 
Ljubljana, Tajn št. 1762/53 z dne 11. 
VIII. 1953 ee podjetje preimenuje. 

Besedilo odslej: >Modna oblačllac, 
Ljubljana,  ^ Q ^ ^ 

MLO Ljubljana, 1*. septembra 1953. 

1230. , . 
Besedilo: Ekonomska pisarna 

>Ekopis<, Celje. 
Izbriše se Vundler Zoran in vpU 

Zupane Erih, računovodja, Hojnik 
Cilka, knjigovodja, ki bosta sopod- 
pisovala vse listine financ, pomena. 

MLO Celje, 11. avgusta 1953. 
Št. U-6233/1-53 4711 

1251. 
Besedilo: Mlekopromet, Celje. 
Besedilo odslej :Podjetje za odkup 

in predelavo mleka >Mlekot, Celje. 
Poslovni predmet: Odkup mleka, 

jajc, medu, mlečnih izdelkov,  pre- 
delava mleka v mlečne izdelke. 

MLO Celje, 9. septembra 1953. 
Št. II-519/5-53 4910 

1232. 
Besedilo: Pogrebni zavod in upra- 

va pokopališča, Celje. 
Izbriše se Berglcz Adolf in vpiše: 
Mirt Ivan, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v okviru zakonitih do- 
ločil in pravil ustanove. 

Št. II-6S99/1-53 4907 
Besedilo: Vrtnarska šola, Medlog. 
Poslovni predmet se razširi še na 

oskrbovanje javnih nasadov. 
Prodajalne in pomožne naprave 

so: Cvetličarna, Celje, Tomlcev trg 
Vrtnarija, Gaberje. 

Št. II-3772-3-53 49•8 
MLO Celje, 10. septembra 1953. 

1233. 
Besedilo: Državno gospodarsko 

podjetje Hotel in restavracija »Po- 
sta«, Celje. 

Izbriše se Vučer Anica in vpiše 
Planlnšek Miloš, v. d. direktorja, 

ki podpisuje samostojno, v okviru 
zakonitih določil in pravil pod- 
jetja. 

MLO Celje, 18. septembra 1953. 
Št. II-7339/1-53 4938 

1234. 
Besedilo:   Mestno  gradbeno   pod- 

jetje, Slovenske Konjice. 
Izbriše se Jevšenak Jožica in vpiše 
Srebre Beno, računovodja, ki pod- 

pisuje po zakonitih  pooblastilih  in 
pravilih podjetja. 

OLO Celje okol., 19. avgusta 1953. 
Št. II-1/334-1953 4766 

1233. 
Besedilo: »Krojasivo*, Šentjur pri 

Celju. 
Izbrišeta se Kodrič Franc, Mačko- 

šek Drago in vpišeta: 
Rozman Marija, Šporer Anton, ki 

podpisujeta po zakonitih pooblasti- 
lih in pravilih podjetja. 
OLO Celje okol., 25. avgusta 1953. 

Št. II-J/402-1953 4S32 
1236. 

Besedilo: Zdraviliško gostinsko 
podjetje, Rogaška Slatina. 

Vpiše se obrat: Mizarska delav- 
nica. 
OLO Celje okol., 3. septembra 1953. 

Št. II-1/446-1933 4656 
1237. 

Besedilo: Mestna kovaška in pod. 
kovska delavnica, Laško. 

.Besedilo odslej: Kovaška — kotar- 
ska delavnica LO mestne občine 
Laško. 

Kolarska delavnica MLO Laško se 
združi z mestno kovaško delavnico 
LO mestne obSine Laško. 

Št. II-1/437-1953 4901 
Besedilo: Žaga in stolarnh občine 

Rogatec. 
Izbrišeta se škrbec Franc in Lah 

Matilda ter vpišeta: 
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Lmlai. Ivan, upravnik, in Pate 
Ignac, ki podpisujeta po zakonitih 
pooblastilih In pravilih podjetja. 

Št. H-l/458-1953 4900 
OLO Celje, okol.. 9. septembra 1953. 
1238/39. 

Besedilo: Tovarna usnja, Miren. 
Izbriše se Silič Vladimir in vpiše: 
Volk Jožef, direktor, ki podpisuje 

za podjetje po obstoječih predpisih. 
OLO  Gorica,  19. avgusta  1953. 

Št II/2-105/76-53 4790 
1240. 

Besedilo:   Občinski   valjčni   mlin, 
Gospodarski upravni voditelj je 

Obč. LO Grgac. 
Izbriše se Boltar Ivan in vpiše 
Juretič Franc, upravnik, podpisu- 

je do zneska 50.000 din. 
OLO Gorica, 9. septembra 1953. 

Št. 11/2-105/93-53 4916 
1241. 

besedilo: Mestni kino, Jesenice. 
Besedilo odslej; Kinematografsko 

podjetje, Jesenice. 
Vpišejo se obrati: Kino »Radio«, 

'Jesenice, Kino >Plavž<, Jesenice, 
Kino »Koroška Bela« In Letni kino 
»Svoboda«, Jesenice. 

Vpiše se Kliček Hilda, glavni bla- 
gajnik podjetja. 
LO MO Jesenice,  10. avgusta 1953. 

Št. U/6-2178-3/53 4685 
1242. 

Besedilo: Restavracija Kazina Že- 
lezarne Jesenice. 

Izbriše se Zima And jej in vpiše: 
Genussi   Vinko,   obratovodja   ko- 

munalnega oddelka Železarne Jese- 
nice,- kot upravnik. 
LO MO Jesenice, 24. avgusta 1953. 

Št. II/6-2330/1-53 4783 
1243. 

Besedilo: Trgovsko podjetje s 
kmetijskimi pridelki, Jesenice. 

Izbrišejo se Strajner Tone, Skaza 
Jožko in Lah Ivan ter vpiše likvi- 
dacijska komisija: 

Kožar Avgust, predsednik, Špendal 
Mirko, Kleč Rado, Savinšek Alojz in 
Janhuba Stanko, člani. Za predstav- 
nike podjetja v Likvidaciji in za 
podpisovanje vseh listov sta s stra- 
ni likvidacijske komisije, poobla- 
ščena: Kožar Avgust, predsednik in 
Janhuba Stanko, član. Likvidacijski 
postopek je v veljavi od 31. VIII. 
1953. 
LO MO Jesenice, 9. septembra 1953. 

Št II/6-2499/1.55 4923 
1244. 

Besedilo: »Avtoservis«, Jesenice. 
Izbriše se Ropret Alojz, delovodja, 

in vpiše 
Ravhekar Vitomir, predsednik 

upraVnega odbora, ki podpisuje po 
4". členu szdgp. 
LO MO Jesenice, 17. septembra 1953. 

Št. •/6-2407/3-53 4934 
1245. 

Besedilo: Trgovsko podjetje, Bit- 
nje. 

Izbriše se Torkar Vladimir, knji- 
govodja in vpiše: 

Veljkovič Cvetka, knjigovodja, kil 
sopodpisuje listine finančnega po- 
mena po 47. členu szdgp. 

OLO Kranj, 24. avgusta 1953. 
Št. 6113/2-53 4635 

1246. 
Besedilo: Krajevno trgovsko pod- 

jetje. Gorenja vas. 
Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 

je, Gorenja vas. 
Izbrišeta se Hrovatln Milka in Je- 

Lovčan Raj ko ter vpišeta 
Jelorčan Rajko, upravnik, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zako- 
nitih nooblastil in pravil podjetja; 
Miklavčič Silva, računovodja, ki sow 
podpisuje listine finančnega pome- 
na po 47. členu szdgp. 

OLO Kranj, 3. septembra 1953. 
Št. 6188/2-53 4858 

1247. 
Besedilo: Trgovsko podjetje za 

Gorenjsko »Kokra«, Kranj. 
Izbriše se Torkar Vladimir in 

vpiše 
Švabič Branislav, računovodja, ki 

sopodpisuje listine finančnega zna- 
čaja po 47. členu szdgp. 

OLO Kranj, 15. septembra 1953. 
Št. 6590/2-53 4936 

1248. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Pre- 

skrba«, Litija. 
Izbriše se Turnšek Anton, računo- 

vodja in vpiše: 
Tičar Marija, finančnokomercial- 

ni vx>dja. 
OLO Ljubljana ok., 26. avgusta 1953. 

Št. II-2-24/414-1933 4840 
1249. 

Besedilo: Gostinsko podjetje, Bre- 
zovica (pri Ljubljani). 

Vpiše se obrat: gostilna »Pod grič- 
kom« na Logu št. 54. 
OLO Ljubljana ok., 28. avgusta 1953. 

Št. II-2-10398/1-1953       4842 
1250. 

Besedilo: Mestno gostinsko pod- 
jetje, Ljutomer, v likvidaciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
OLO Ljutomer, 14. septembra 1953. 

Št. II-4135/1-53 4933 
1251. 

Besedilo: Šnajder Stanko, državni 
obrtni mojster, tapetništvo, Maribor, 
(Kîekova 6). 

Izbriše se Lorber Ana in vpiše: 
Tipowei'er Ivana, računovodja, ki 

podpisuje listine denarnega, materi- 
alnega, obračunskega in kreditnega 
pomena poleg državnega obrtnega 
mojstra kot vodje obrata, in Dolinar 
loze, pomočnik državnega obrtnega 
mojstra, ki podpisuje v istem obse- 
gu kot državni obrtmi mojster, kot 
vodja obrata v njegovi odsotnosti. 

Št. Pov 4/88 4805 
Besedilo: Mestno prevozniško pod- 

jetje in špedicija Transport, Mari- 
bor, (Meljska 16). 

Izbriše se Zornada Deša, računo- 
vodja in vpiše: 

Senear Aleksander, računovodja, 
ki sopodpisuje vse listine finančne- 
ga enačaja. 

Št. Pov 4/87 480Ï 
MLO Maribor, 28. julija 1953. 

1358. 
Besedilo: Mestno trgovsko podjet- 

je »Merkur«, Maribor, (Vetrrnjeka 
11). 

Vpiše se gospodarski upravni or- 
gan Svet za gospodarstvo MLO Ma- 
riboru. 

Izbrišeta se poslovalnici št. 11 na 
Partizanski cesti 17 in št. 8, Gospo- 
ska ulica 3 ter vpišeta poslovalnici: 
št. 8, Glavni trg 11 in št. 12, Glavni 
trg 20. 

MLO Maribor, 4. avgusta 1953. 
Št. Pov 4/98 4609 

1253. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Vi- 

no-Sadje«,  Maribor,   (Meljska  10). 
Vpišejo   se:   Klet   »Vino-Sadje«, 

Partizanska 14; Meljska 10; Ob Jar- 
ku 6 in Vojašniški trg 4, ter skladi- 
šče »Vino-Sadje«, Partizanska 3. 

MLO Maribor, 5. avgusta 1933. 
Št. 11-2622/54-53 4819 

1254. 
Besedilo: Krajevna trgovina, Ož- 

balt ob Dravi (Vurmat 63). 
Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 

je »Drava«, Ožbalt ob Dravi. 
Izbrišeta se Gregi Bernard in Le- 

penc Ivan ter vpišeta: 
Krajne Ivan, predsednik obč. LO 

in Bajlec Ivan, knjigovodja, ki so- 
podpisujeta v okviru zakonitih po- 
oblastil. 
OLO Maribor okol., 11. avgusta 1953. 

Št H-5612/2-53 4746 
1255. 

Besedilo: Krajevna mesarija, 
Rače. 

Besedilo odslej: Krajevna mesa- 
rija, Rače, v likvidaciji. 

Izbrišejo se Verglez Karel, Štern 
Franc, Čerič Ivanka in Bezjak Bo- 
gomir ter vpiše likvidacijska komi- 
sija: Dolinšek Leon, Kunej Ferdi- 
nand in Llpič Štefan. 

OLO Maribor,   21. avgusta 1953. 
Št. H-5617/1-53 4822 

1256. 
Besedilo: Tiskovno in založniško 

podjetje »Naš tisk«, Murska Sobota. 
Izbrišeta se Knjigarna in papirni- 

ca »Naš tisk«, Murska Sobota, m 
Knjigarna in papirnica »Naš tisk«, 
Lendava, ker se je ustanovilo. »lr* 
govsko podjetje »Naš tisk«, knjigar- 
na in papirnica v Murski Soboti, k> 
bo imelo v svojem sklopu obe po- 
slovalnici. 
OLO M. Sobota, 3. septembra 1953. 

Št. 11-7336/1-53 4860 

1257. . 
Besedilo: Mestno podjetje »Hotel 

Central«, Murska Sobota. 
Izbriše se Fllsar Elza, poslovodja 

in vpiše: 
Perkič Geza. 

OLO M. Sobota, 8. septembra Iff3' 
Št. II-7493/1-53 •• 

1258. „.    , 
Besedilo: Mestno podjetje »Kun- 

vo«, Postojna. 
Besedilo odslej: Mestno podjetje 

»Kurivo«, Postojna, v likvidacija 



:ev. 32/53 — 1. X. 1953 URADNI OST Stran 321 

Likvidatorji so: Ditrih Luce, Se- 
ver Janko in Ivančič Erna. 
OLO Postojna, 7. septembra 1953. 

UP-št. 96/148 4912 
1259. 

Besedilo: »Restavracija pri sejmi- 
šču«, ptnj, Ormoška 7. 

Besedilo odslej: »Restavracija pri 
sejmišču«. Ptuj, Ormoška 7 v likvi- 
daciji. 

Izbrjšeta se Lovrenc Anton, uprav- 
nik,    Hribar Alojz, računovodja in 
Vpišejo: 

Brden Martin, predsednik Voda 
Stefan in Grane Ivan, člana likvida- 
cijske komisije. 

OLO Ptuj, 8. avgusta 1953. 
Št. II/12-1963/6-53      4707 

1260. 
Besedilo: »Restavracija - Kavarna 

Evropa«, Ptuj. 
Vpiše se točilnica »Grajski vrt« v 

Ptuju. 
OLO  Ptuj,  18. avgusta 1953. 

Št. II/12-3039/3-53        4781 
1261. 

Besedilo: Gostinsko podjetje KLO 
Podgorci. 

Besedilo odslej: Gostinsko podjet- 
je Obč. LO Podgorci. 

Izbrišejo se Dovcčar Ivan mL, Šu- 
joenjak Slavko in Bombek Franc 
ter vpišejo: 

Petek Franc, Cvetkovci, upravnik, 
hladnjak Jože, Podgorci, računo- 
v°dja, Bombek Marija, Podgorci, 
Poslovodja. 

OLO Ptuj, 22. avgusta 1953. 
1n Št. II/12-3198/2-53       4793 
1262. 

Besedilo: Hotel »Vitranc«, Podko- 
ren  (Podkoren,  p.  Kranjska gora). 

Izbrišeta se Prešeren Rudolf In 
Ahačič Milko ter vpišeta: 

Okoren Anton upravnik, ki sopod. 
Pisujo samostojno v vseh upravnih 
zadevali, razen finančnih, in Toni 
f'Vo. računovodja, ki podpisuje po- 
teg upravnika vse listine denarnega, 
materialnega, obračunskega in kre- 
ditnega pomena. 

UU) Radovljica, 29. avgusta 1953. 
•„„ Št. 3657/1-53 4837 

Besedilo:      Trgovsko      podjetje 
ljudski magazin«, Guštanj. 
."esedilo   odslei:   >Lj\-*<ski   maga- 

"n«, Kavne na Koroškem. 
Poslovni predmet odslej: Trgovi- 

na »Podjuna«, Trg Svobode 2: Trgo- 
ni-ßf Z mešanim- blagom na drobno, 
l},.nranbeni predmeti, alkoholne pi- 
,7„T zaprtih steklenicah, kemični 
.ti,

elkl< kozmetika, galanterija, tek- 
»uino blago, konfekcija, emajlirana 
Posoda, tobačni izdelki, pohištvo, 
ca*mc«8, drva itd,: trgovina »Jamni- 
San- ïïa ullca 1: Trgovina z me- 
bPT,1-111 b'aSom na drobno, prehran- 
»n^\-Pïedmeti- alkoholne pijače v 
faprüh steklenicah, kemični izdelki, 
bla    et,ika-     galanterija,     tekstilno ugo, konfekcija, pohištvo, železni- 
šiv ,emailirana posoda, dvokolesa, 
„i ?lni stroji, stavbeni material in 
b ^"omaterial, oljnate in suhe 
»PA   '    ^ačni    Izdelki;    trgovina 

oca<, Prevalje 29: Trgovina z me- 

šanim blagom na drobno, prehran- 
beni predmeti, alkoholne pjače v za- 
prtih »teklenicah, kemični izdelki, 
kozmetika, galanterija, emajlirana 
posoda, pohištvo, tekstilno blago, 
konfekcija, sadje, zelenjava, tobač- 
ni izdelki. 

Izbriše se Logar Ivan. 
OLO Slov. Gradec, 20. avgusta 1953. 

Št. 132•1-137/178-53 4795 
1264. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Ko- 
rotan«, Mežica. 

Vpiše se trgovina — poslovalnica 
v Mežici 46, ki bo poslovala s tekstil- 
nim blagom, tekstilno galanterijo 
in obutvijo. 
OLO Slov. Gradec, 22. avgusta 1953. 

Št. 105/11-137/174-53      4862 
1265. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Zar- 
ja«, Slovenj Gradec. 

Poslovni predmet: pri poslovalni- 
ci »Kemikalija«: Trgovina z barva- 
mi, laki, kemikalijami in potrebšči- 
nami ter trgovina z lovsko munici- 
jo in lovskim priborom; pri poslo- 
valnici »Kurivo«: Trgovina z drvmi, 
premogom in gradbenim materia- 
lom. 
OLO Slov. Gradec, 29. avgusta 1933. 

Št. 127/1 in 51/111-137/188-5,3 4863 
1266. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j„ Radmirje. 

Vpiše se poslovalnica Okonina, ki 
bo trgovala z mešanim blagom. 

Poslovalnico zastopa Klemenšek 
Rok, poslovodja. 

OLO Šoštanj, 25. avgusta 1953. 
Št. 2455/2-53 4883 

1267. 
Besedilo: KLO menza in točilnica, 

Rečica ob Savinji. 
Besedilo odslej: Občinska menza 

in točilnica, Rečica ob Savinji. 
OLO Šoštanj, 31. avgusta 1953. 

Št. 64/53-134 4848 
1268. 

Besedilo: Mestno gradbeno pod- 
jetje »Megrad«, Trbovlje. 

Izbrišeta se Golob Ivan In Peta- 
ver Silva in vpišeta : 

Brečko Adam, upravnik in Keršič 
Rutka, blagajničarka. 

OLO Trbovlje, 1. junija 1953. 
Št. 1611/1-53 4869 

Besedilo: Trgovko podjetje »Pre- 
skrba«, Trbovlje. 

Vpiše se poslovalnica »Delavski 
dom«, Trbovlje, Ulica 1. junija 18. 

Poslovni predmet: Točenje in pro- 
daja  alkoholnih  in  brezalkoholnih 
pijač^ prodaja mrzlih jedil. 

OLO Trbovlje, 20. junija 1953. 
Št. 1075/3-53 4871 

1270. 
Besedilo: Mestno podjetje Gostin- 

stvo v Trbovljah. 
Izbriše se Adlešič Peter in vpiše: 
štruc Jože, upravnik, z istimi po- 

oblastili. 
OLO Trbovlje, 18. avgusta 1953. 

Št. 1650/3-53 4870 

1271. 
Besedilo: Gostilna Obč. LO Loka 

pri Zidanem mostu. 
Izbriše se Jež Marija In vpišeta 
Jež Jakob, poslovodja, Gorišek' 

Marija, knjigovodja, ki bo podpiso- 
vala v okviru zakonskih pooblastil. 

OLO Trbovlje, 24. avgusta 1953. 
Št. 4008/1-53 4794 

1272. 
Izbrisi 

Besedilo: »Indus«, tovarna usnja, 
Ljubljana v lkvidaciji. 

Ker je likvidacija končana. 
Št. III-658/8-53 4S94 

Besedilo:  »Gozdarsko  avtopodjet- 
je Novo mesto« v likvidaciji. 

Ker je likvidacija končana. 
Št. 1II-658/9-53 4893 

Besedilo: Zbiralna skladišča za les, 
Prestranek — v likvidaciji. 

Ker je bilo z odločbo vlade LRS, 
št. II-595/1-1931 z dne 10. IV. 1951 
preneseno v celoti na podjetje »ja- 
vor« — tovarna vezanih plošč in fur- 
nirja, Pivka. 

Št 111-658/12-53 4891 

Besedilo: Zbiralna skladišča za 
les, šapjane v likvidaciji. 

Ker je likvidacija končana. 
Št. HI-658/10-53 4892 

Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracjlo  LRS, Ljubljana 

dne 7. septembra 1953. 
1273. 

Besedilo: »Naša žena«, Ljubljana, 
(Komenskega 7). 

Ker je z odločbo Tiskovnega kon- 
zorcija OF v Ljubljani, št. 95/53 z 
dne 15. avgusta 1953 prenehala ob- 
stojati kot samostojno podjetje. 
MLO Ljubljana, 12. septembra 1953. 

G-št.   6055/53 4924 
1274. 

Besedilo: Krajevna gostilna »Na- 
nos«, Vrhpolje. i 

Ker je prešla pod upravo Kmetij- 
ske zadruge, Vrhpolje. 

OLO Gorica  9. septembra 1953. 
Št. 11/2-105/84-53 4915 

1275. 
Besedilo: Uprava krajevnih pod- 

jetij, Lokavec. 
Ker se bodo posamezna podjetja 

samostojno upravljala. 
OLO Gorica, 10. septembra 1953. 

Št. II/2-105/S9-53 4914 
1276. 

Besedilo: Sklati za mehanizacijo 
in investicijsko graditev zadružnega 
kmetijstva, skrajšano »Zadružni 
sklad«, Krško. 

Zaradi  prenehanja  poslovanja. 
OLO Krško, 9. septembra 1933. 

Št.  12928/1-1933 4903 
1277. 

BesedllorOkrajno posestvo, Šmart- 
no pri Litiji. 

Ker  se  dodeli   Okrajni   zadružni 
zvezi   Ljubljana   okolica   z   vsemi 
osnovnimi in obratnimi sredstvi. 
OLO Ljubljana ok., 8. avgusta 1953. 

II-2-št. 24/340-1953       4726 
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1278. 
Besedilo: Krajevno gostinsko pod- 

i je.tje, Radomlje, obrat Radomlje in 
Rova; Krajevno gostinsko podjetje, 
amarca, in Krajevno gostinsko pod- 
jetje Homec z obratom v Homcu in 
Nožicah. 

Zaradi združitve v novo podjetje 
>Gostinsko podjetje, Radomlje«. 
OLO Ljubljana okol., 30. avg. 1953. 

Št. II-2-9456/1-53 4663 
1279. 

Besedilo: Mesna plinarna Maribor, 
(Plinarniška ulica). 

Ker je bila z odločbo MLO Mari- 
bor, št. III 4991/1 z dne 8. IV. 1953 
razglašena za gospodarsko, ustanovo 
s   samostojnim   finansiranjem. 

MLO Maribor, 28. julija 1953. 
Št. Pov 4/86 4804 

1280. 
Besedilo:   Delavsko   uslnžbenska 

restavracija KLO št Peter na Krasu. 
Ker je likvidacija končana. 

OLO Postojna, 7. julija 1953. 
UP-št. 96/132 4578 

12S1. 
Besedilo: Krajevni kino, Gnštanj. 
Ker se vpiše v register ustanov s 

samostojnim  finansiranjem. 
OLO SI. Gradec, 8. septembra 1953. 

Št 97/1-137/53 4931 
1282. 

Besedilo: Ekonomija rudnika rja- 
vega premoga Trbovlje, Hotemež. 

Ker jo je prevzel vzgojno pobolj- 
ševalni zavod sekretariata za notra- 
nje zadeve LRS. 

OLO Trbovlje, 6. avgusta 1953. 
Št. 3809/1-53 4681 

1283. 
Besedilo: Mestna pekarna, Trbov- 

lje. 
Ker se je združilo z mestno sla- 

ščičarno v novo podjetje >Pekarna 
io slaščičarna«:, Trbovlje. 

OLO Trbovlje, 18. avgusta 1953. 
Št. 1650/3-53 4875 

1284. 
Besedilo: Mestni vodovod, Trbov- 

lje. 
Ker je prešlo v pristojnost upra- 

ve za komunalno gospodaratvo LO 
MO Trbovlje. 
OLO Trbovlje, 23. septembra 1953. 

Št 1370/2-53 4874 

Robida Vojko, knjigovodja, ki so- 
podpisuje listine računovodskega 
pomena. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracjlo  LRS, Ljubljana 

dne 1. avgusta 1953. 
Št. III-779/2-1953 4652 

Register 
invalidskih podjetij 

TajnUtva  okrajnih  oziroma  mestnih 
ljudskih  odborov  razglašajo! 

Spremembe 
1885. 

Besedilo: Invalidsko podjetje >Mi- 
zarstvo« v Polzeli. 

Izbriše se Širše Ivan, knjigovodja, 
in vpiše: 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

Tajništva  okrajnih   oxlroma  mestnih 
ljudskih  odbjro-   razglašajo) 

Vpisi 
1286. 

Besedilo: Kino >Svobodat, Ravne 
na Koroškem. 

Ustanovitelj ustanove: LO MO 
Ravne na Koroškem, odločba štev. 
607/1153 z dne 28. V. 1953. Z, isto 
odločbo je prešel kino v upravljanje 
kulturno, prosvetnega društva Svo- 
I   da, Ravne na Koroškem. 

ZJ  ustanovo  podpisujejo: 
Mezner  Franc,  predsednik   DPD, 

Dretnik Ivan, upravnik kina, Kokal 
Ivan, predsednik LO MO, član nadz. 
odbora Cevnik Ivan, blagajnik. 
OLO SI. Gradec, 8. septembra 1953. 

Št. 19/V-137/199-53 4930 

Zadružni register 

Okrožna   sodlfSa   razglašalo! 

Vpisi 
754. 
Besedilo: Kmetijsko posestvo OZZ 
Ljubljana okolica, Šmartno pri Li- 
tiji. 

Na podlagi zapisnika občnega 
zbora z dne 25. •. 1953 v zvezi z 
zapisnikom seje upravnega odbora 
OZZ Ljubljana okolica z dne 29. VII. 
1953 je bilo podjetje ustanovljeno 
za nedoločen čas. 

Namen poslovanja je pridelovanje 
vseh vrst kmetijskih proizvodov, 
vnovčevanje proizvodov v neprede- 
lanem stanju ter sklepanje vseh za- 
dev, ki so potrebne za redno poslo- 
vanje. 

Gospodarski organ podjetja je 
Okrajna zadružna zveza Ljubljana 
okolica, v Ljubljani, ki imenuje tudi 
upravnika podjetja io Tačunovodjo 

Za podjetje podpisujeta: 
Strašek Ivan, upravnik, Šmartno 

pri Litiji, Gradišek Anica, računo- 
vodja, Litija 110. 

Zt 19/53 - Zadr VIII-108/1    8322 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo 

Topolovci, OZZ   Murska Sobota. 
Ustanovni zbor je btì 21. VI. 1952. 

Za gospodarstvo podpisujeta: 
Pic   Verner,  kmet,  Topolovci in 

Obal Gizela, nameščenka v Murski 
Soboti. 

. Maribor, 31. avgusta 1953. 
Zadr IV 25 8073 

Spremembe 
755. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Grobelno. 

Na občnem zboru zadruge 8. II. 
1953 so bila sprejeta nova zadružna 
pravila. Upravni odbor šteje 7 do 9 
članov, ki jih voli zbor za dobo ene- 
ga leta. Za zadrugo podpisujeta po 
dva člana upravnega odbora. Vsak 
član mora plačati delež, ki znaša 
1000 din, družinski delež znaša 100 
din. Vsak zadružnik jamči za obvez- 
nosti zadruge z lOkratnim jamstvom. 

Vpiše se nov član upravnega od- 
bora: 

Antolinc Franc, mizar, Tratna 23. 
Celje, 4. julija 1953. 

Zadr VII 138/4 6603 
756. 

Besedilo: Kmetijska delovno za- 
druga, Šmartno ob Dreti. 

Izbriše se Zidarn Martin in vpiše 
nov član upravnega odbora: 

Remlc Franc, delavec, Šmartno ob 
Dreti. 

Celje, 5. septembra 1953. 
Zadr VIII 91/6 8175 

757. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z. o. 

j., Jelšane. 
Izbrišejo se Brozina Jožef, Bošt- 

janči'5 Maks, Maljavec Jožef, Štam- 
berger Franc, Brozina Franc in Mi- 
hačič Polde, vsi iz Jelšan, vpišejo 
pa se novi izvoljeni člani upravne- 
ga odbora: 

Iskra Ivan, Novoikračine 30, š!o- 
sar Ivan, Sušak 3, Udovič Ivan, Jel- 
šane 54, Ruar Anton, Fabči 4, stem- 
berger Jože, Novokračine 60, vsi 
kmetje in Ujčič Jožef, kolar, Veliko 
brdo 65. 

Zadr V/23-13 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Kladje. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

z dne 14. II. 1953 so bila sprejeta 
nova pravila. Zadružni delež znaša 
500 din, delež družinskega člana 250 
din. Kmetje z nad 5. ha skupne zem- 
lje vplačajo dva deleža (1000 dinh 
jamčijo pa samo za en delež (500 
din). Vsak zadružnik jamči z deset- 
kratnim zneskom vplačanih deležev. 

Izbrišejo se Slabe Feliks, Bevk 
Janez, Jeram Anton,' Slabe Jože, 
Primožič Milan, Kalan Franc? Maz- 
gon Ivan in Slabe Ignac, vpišejo p* 
se novi izvoljeni Člani upravnega 
odbora: 

Potočnik Rafael, 38, Bajt Peter, 28. 
Kalan Franc, 23, Jereb Vinko, 33. 
Jeram Franc, 46, vsi Iz Podlanišca. 
Mažgon Ivan Cerkljanski vrh l» 
Peternelj   Jakob.   Cerkljanski   vrb 

Zadr IV/51-12 8089 
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Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
J-r Tetre (okraj Sežana). 

Na podlagi sklepa rednega letnega 
občnega zbora z dne 22. •. 1953 so 
bila spremenjena pravila. Zadružni 
delež znaša 500' din, delež družin- 
skega okna 100 din. Vsak zadružnik 
jamči s 5kratnim zneskom vplača- 
nih deležev. 

Izbrišejo se Fllipčič Peter. Filip- 
«č Jože, Černetič Ivan, Mahne Ivan, 
laitre 18, Maline Ivan, Rjavče 17, 
|Iuga Jože in Vatovec Ivan, in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Ivanovic Franc, Tatre 42, Gustin- 
«2 Ivan, Rjavče 13, Mahne Vinko, 
latre 31, Mahne Ivan, Tatre 10, 
Mahne Marija, Tatre 22, Fildpčič 
Anton, Tatre 14, Drožina Vladimir, 
Koajane 31. 

Zadr VI/40-17 8090 
Gorica, 24. avgusta 1953. 

Î58. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

Ji Trnovo. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

? dne 12. IIL 1953 se vpiše spremem- 
ba pravil. Zadružni delež znaša 500 
<ttn, delež družinskega člana 50 din. 
Vf*n odgovarja za obveznosti za- 
°ru8e z tokratnim zneskom vpisa- 
5*8* enkratnega temeljnega ozi- 
•••^• družinskega deleža. Upravni 
"«bor sestoji od 5 do 9 članov. 

Izbrišejo so Fon Miroslav, Veliko- 
PJa Miroslav in Matajurc Ivan, vpi- 
^jo pa se novi izvoljeni člani 
«pravnega odbora: 
, •-••••• Anton, kmet, 12, Knez An- 
"*n, 57, Fon Franc, cestar, 24, vsi 
•innovo. 

Gorica, 29. avgusta 1953. 
?59 Zadr VII/54-21 8087 

g Besedilo:   Kmetijska   zadruga   y 

jNa občnem zboru 22. IIL 1953 so 
•••. sprejeta nova pravila. 

besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
•

•
• o. J. v Hrušici. 

«a •M      
zna5a 500> delež družinske- 

obv    na *' din. Član odgovarja za 
skr^nioeti »adruge s 5kratnim zne- 
««m vpisanega enkratnega temelj- 

••_••  oziroma   družinskega  deleža, 
TT^I

1
 
odbor äteJe 5 članov. 

Joïrf  T ^° se Manne Anton, Mavric 
di-I; ' "ÇaSic- Šefan in Ivančdč An- drej, 

vpišeta pa nova izvoljena 'čla- 

Besedilo: Podjetje za zadružne 
gradnje, Tolmin. 

Na podlagi odločbe Okrajne za- 
družne zveze Tolmin, št. 1680/1-53 z 
dne 13. VII. 1953 se je podjetje pre- 
imenovalo. 

Besedilo odslej: Zadružno gradbe- 
no podjetje »Edinost«, Tolmin. 

Zadr VIII/26-11 8399 
Gorica, 2. septembra 1953. 

761. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. i., Ledine. 
Na občnem zboru 15. III. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. Delež 
znaša 500 din, delež družinskega 
člana 200 din. Član odgovarja za 
obveznosti zadruge z 10-kratnim 
zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega de- 
leža. Upravni odbor sestavlja 7 do 
9 Članov. 

Izbrišejo se Nagodi Viktor, Kos- 
mač Franc, Brence Frančiška, Kos- 
mač Pavel in Lazar Tomaž, vpišejo 
pa novi izvoljeni člani upravnega 
odbora. 

Novak Alojz, Krnice 19, Kosmač 
Alojz Krnice 10, Rodobnik Vinko, 
Vrsnik 19, Žakelj Dominik, Vrsnik 
3, Jereb Ivan, Govejk 2, kmetje. 

Zadr IV/33-30 8400 
Besedilo: Kmetijska zadruga, Li- 

vek. 
,   Na občnem zboru 8. •. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j.. Li vek. 

Delež 'znaša 500 delež družinske- 
ga člana 200 din. Član odgovarja za 
obveznosti zadruge s 6-kratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega deleža. 
Upravni odbor sestavlja 9 do 11 čla- 
nov. 

Izbrišejo se Hrast Anton, Markič 
Virgili/, Medved Make, Faletič Franc 
in MeBnc Ivan, vpišejo pa se novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Sivec Franc, Iivek-Golobi 1, 
Šturm Stanko, Livek-Šturmi 35, Med- 
ved Ivan, Livek-Plohi 4 Meline Ma- 
tija, Livek-Piki 26, Matelič Jožef, 
Levik-Jevšček 4, Marki'5 Virgilij, Li- 
vek-Jevšček 8, Matelič Anton, Livek- 
Ravne 3, kmetje. 

Zadr VII/24-24 8401 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j. v Oclzll-Klancu. 
Na občnem zboru 7. VI. 1953 je bil 

spremenjen 32. člen pravil. Delež 
znaša 500 din. 

Izbrišejo ee Petrinja Josip, Benčič 
Ivan, Pečar Ivan, MiheJic Josip, Ko- 
zina Alojz, Božič Franc, Lazar Jo- 
žef, vpiiej© pa novi Izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Memon Jožef, uslužbenec, Preš- 
nica 43, Petrinja Jožef, kmet, Petri- 
nje 3, Petrinja Avguei miaar, Ctoi- 
zla 39, Cergol Angel, cestar, Beka 
23, Metlika Jožef, težak, Klanec 22. 

Zadr VI/31-6 8403 

^VjPiavnega odbora: 
v*4>ropat Franc, Hrušioa24, Toma- 
^ Franc, Hrušica 103. 

• Gorica, l. septembra 1953. 
76o Zadr •/25-18 8091 

i B^e#lo: Kmetijska Mdtruga z o. 
pna Ustju. 

ra 27  vepu izrednega občnega zbo- 
UkÄijo1953 Ìe "^*1 PreŠla T zfa 39   Cergol Angel, cestar, Beka 763. 

••••?/?".:.-, •   „    ^..      .. ÏÏ» J?4,.V^»-«  SJC-V  •.~- oo Besedilo:  Krojaško-ŠMljska pro. 
i    - a. u. USIJU v n«.viuac,.i «.u.  .«."-„             —, duküvna zadruga z omejenim jam- 

ui|kvldatorji   so:    Stibilj   Rihard, Besedilo:   Kmetijska   zadruga   z stvom, Golnik, v likvidaaji. 

2ef, Pangerc Anton, Marc Viktor, 
Trbižan Angel, Kobal Marija, Božič 
Anton, vpišejo pa novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

štrancar Jožef, št. 26, štokelj 
Alojz, št. 102, Petrič Ivan, št 64, Tr- 
bižan Albin, št 79, Božič Jožef, št. 
38, štrancar Ivan, Su 11, Štrancar 
Franc, št 2, vsi v Planini 

Zadr VI/18-10 8406 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j. v šempasu. 
Na občnem zboru 21. VIL 1953 so 

bila spremenjena pravila v 2., 11., 
18., 24. in 32. členu. Delež znaša 500 
din, delež družinskega člana 50 din. 
Član odgovarja za obveznosti za- 
druge z 20kratnim zneskom vpisane- 

&a enkratnega temeljnega deleža, 
pravni odbor sestavlja 5 do 7 čla- 

nov. 
Izbrišejo se Dovžak Leopold, Ri- 

javec Milan, Bele Mirka, Krasan 
Miro, Živec Franc, Batič Leopold in 
Lenščak Dušan vpišejo pa novi iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Krašan Alfred, kmet, št 137, Ba- 
tič Vladimir, uslužbenec, št. 7, Batič 
Jože, zidar, št 152, Humar Jožef, št. 
18, Peršdč Leopold, št 164, Oberdank 
Miro, št 21, kmetje, vsi v Šempasu. 

Zadr V/21-11 8407 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j. v štjaku. 
Na občnem zboru 15. III. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. Delež 
znaša 1000 din, za člane, ki jim kme- 
tijstvo ni glavni poklic, pa 5C0 din« 
Družinski delež znaša 20*/» temelj- 
nega deleža, član odgovarja za ob- 
veznosti zadruge z lkrataim zne- 
skom deleža. Upravni odbor sestav- 
lja 5 do 9 članov. 

Izbrišejo se Štemberger Ivan, Tu- 
na Leopold, Furlan Anton in Turk 
Flordjan, vpišejo pa novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Sluban Ivan, Štjak 23, Funa Leo- 
pold, štjak 4, Rener Jože, Ravnje 1,    - 
Blokar Slavko, Gradišče 3. 

Zadr VI/68-4 8405 
Gorica, 3. septembra 1953. 

762. 
Besedilo: Kmetijska zadruga i 

omejenim jamstvom v Bnkovicl. 
Na zboru 5. •. 1953 so se spreme- 

nila zadružna pravila v 1. členu. 
Besedilo odslej: Kmetijska Kadro- 

ga z omejenim jamstvom, Bukovica 
— šenkov Turn. 

Izbrišeta se Traven Jože, Bergant 
Janez In vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora; 

Sršen Janez, kmet, Goflo 7, Gosar 
Franc, delavec, Selo 31, Gosar Aloj- 
zij, kmet, Selo 16, Šimenc Janes, 
kmet, Bukovica. 

Ljubljana, 1. septembra 1953. 
Zadr VI 183/6 8316 

Zadr VII/73-7 8383 

o. j. T Planini. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

18. VIII. 1959 se lobrdšej« Božič Jo- 

Na podlagi zapisnika zbora z dna 
11. X. 1952 se razveljavi vpto prenov 
da zadruge v ükvidaeijo. " 
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Besedilo odslej: Krojaško-šiviljska 
zadruga z omejenim jamstvom, Gol* 
nik. 

i • rišeta se Valand Mihaela in 
Gros Doroteja in likvidatorji Gros 
Aleš Valand Mihaela ter Grašič 
Slavko in vpišeta nova člana uprav- 
nega odbora: 

Gros Helena, krojačica, Srednja 
yas 14, Grašič Slavko, kroj. pomoč- 
nik. Tenetiše 7. 

Zadr VII 27/4 8318 

Besedilo: Zveza kmetijskih zadrug 
za glavno mesto Ljubljana, z ome- 
jenim jamstvom v Ljubljani. 

rta zboru 19. IV. 1953 so bila spre- 
jeta nova pravila, po katerih zadru- 
ga deluje. 

Besedilo odslej: Mestna zadružna 
zveza z omejenim jamstvom v Ljub- 
ljani. 

t. pravni odbor sestavlja 7 do 15 
članov. Za zvezo podpisuje predsed- 
nik v Imenu upravnega odbora. 

Izbrišejo se škraba Janez, Zaje 
Franc, Zabukovec Leopold, Jeršin 
Rajnko, Jamnik Jožko, Zaje Ivan, 
Pejko Gašper, Černovec Feliks, Bol- 
ta Ivan, Vrbovec Franc, Habe Leo- 
pold, Vovko Franc, Zaje Anton, Vav- 
potič Jožko, Kalin Karel, Peršin 
Franc in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Sitar Franc, uslužbenec, Ljublja- 
na, Trubarjeva 31, Vrhovec Stane, 
uslužbenec, Ljubljana,^ Vrhovci 1, 
tajnik, FiMpič Jože, Dravlje, Vod- 
nikova 277, Avšič Anton, Šmartno ob 
Savi 48, Avsec Jože, Zg. Kašelj 22, 
Svetek Ciril, Štepanja vas, Pot k'bož- 
jemu grobu 24, kmetje; Hočevar 
Anton, uslužbenec, Zadvor, Pavlic 
Ferdo, Ljubljana, Tržaška 101, Sra- 
kar Anton, Tomačevo 13, Dremelj 
Franc. Lavrica 28, kmetje; Jurešič 
Josip,   Barje, Lipe 15. 

Zadr VI 62/4 8323 
Ljubljana,  2.  septembra  1953. 

763a. 
Besedilo: Obrtna nabavna In or- 

ganizacijska zadruga prevoznikov z 
omejenim jamstvom v Ljubljani. 

Izbrišejo se Guštin Ante, Konjar 
Vinko, Jere Valentin, Kocjan Karol, 
Kušar Franc, Roječ Alojz in vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Taškar Ivan, Jernejeva 25, pod- 
predsednik, Valentinčič Marjan, šte- 
panjska 6, tajnik, Mrvar Ivan, Puhte- 
jeva 6, Debevc Tončka, Rožna doli- 
na, Cesta VII/36, Tobias. Stane, Za- 
vrti 12, Mazi Janez, Črna vas 109, 
Pečar Viktor, Zadružna 17, vsi pre- 
vozniki v Ljubljani. 

Zadr VI 235/6 8315 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, Rateče-Planlca. 

Na zboru 20. VI. 1953 so bila spre- 
jeta nova pravila. Delež znaža 500 
din, delež družinskega člana zadruž- 
nika 125 din. Člani odgovarjajo za 
obveznosti zadruge s petkratnim 
zneskom» temeljnega oz. družinske- 
ga deleža. Upravni odbor sestavlja 
7   8Umov.   Za   zadrugo   podpisuje 

>PRAVNIK« 

glasilo  za  pravno  teorijo   In 
prakso št 7—9  prinaša: 

Dr.  Gorazd   Kušej:   Nekaj 
misli k vprašanju o razmerju 
med   državo in   pravom.   Dr. 
Peter Kobe: Poslf lice kazen- 
skega   in   discipiinskega   po- 
stopka za pravice oseb v de- 
lovnem (službenem)  razmerju 
in za to  razmerje samo. Dr. 
Albin    Smole:    Premoženjsko 
pravo  zakoncev.   Dr.  Rudolf 
Sajovic: O organizaciji znan- 
stvenega   razikovalnega   dela 
na   pravnih fakultetah.    Med 
Zapiski:<   Dr.   Anton   VI- 
dlc:  Statistična  analiza arbi- 
tražnih sporov v Sloveniji do 
leta 1953. Dr. Rudolf Sajovic: 
Zasedanje    nemških    civilnih 
procesualistov   v   Würzburgu. 
Dr. Rudolf'Sajovic: Spremem- 
ba   haaškega  dogovora  o  ci- 
vilnem pravnem postopku. Dr. 
Jože Goričar: Hans Kelsen o 
interpretaciji prava. Dr. Sto- 
jan Pretnar: Položaj  Medna- 
rodne  trgovinske  zbornice  v 
mednarodnem pravu. — Ob- 
zornik — Bibliografi- 
ja  —  Društvene   vesti 
— Priloga odločb Vrhovnega 
sodišča   LRS   (civilne,   kazen- 
ske,   o   upravnih   sporih)   ter 
odločb Državne arbitraže LRS. 

>Pravnik<  izhaja četrtletno 
in se naroča pri »Uradnem li- 
stu LRS«, Ljubljana, Erjavče- 
va Ila, poštni predal 336, št. 
tek.  računa  601-T-157.   Letna 
naročnina 200 din. 

Eredsednik oz. 'član upravnega od- 
ora, ki je za to pooblaščen. 
Izbrišejo se Rogar Anton, Dolinar 

Jože, Benet Anton, Martine Luka, 
Kopavnik Jakob Petrič Boštjan, 
Matjaž Andrej, Kopavnik- Jože, Os- 
vald Janez, Mežik Jože, Benet Jože 
in pooblaščenca Lipnik Jože, Mako- 
vec Alojzij, ter vpišejo novi člani 
upravnega odbora, vsi v Ratečah: 

Markelj Franc, kmet. delavec, št. 
38, predsednik; Osvald Jože, upoko- 
jenec, št. 144, Čeme Anton, učitelj, 
št. 120, Vole Alojzij, kmet, Št. 61, 
Kerštajn Alojzij, železničar, št. 32, 
Rožič Janez, tov. delavec, št. 32, 
Matjaž Janez, kmet, št. 85. 

Zadr VI 117/5 8324 
Ljubljana, 3. septembra 1953. 

764. 
Besedilo: »Agrotehnika«, export- 

import, Ljubljana. 
Na redni seji upravnega odbora 

23. VI. 1953 sta se ustanovila obrata: 
>Agrotehnika<, export-import, Ljub- 
ljana, zbirna baza šent Jurij pri Ce- 
lju, in >Agrotehnikac, export-im- 
port, Ljubljana, zbirna baza Križev- 
ci pri Ljutomeru. 

Obrata se bavita z nakupom jajc, 
perutnine, rogate živine konj, mleč- 
nih in mesnih izdelkov ter drugih 
kmečkih proizvodov. 

Za obrat v Križevcih podpisuje 
Zadravec Janez, poslovodja Kmetij- 
ske zadruge v Križevcih; za obrat 
št. Jurij pri Celju pa Kincl Franc, 
poslovodja Kmetijske zadruge v št. 
Jurju pri Celju. 

Zadr VIII 98/2 8320 
Besedilo: >Agrotehnlka«, export- 

import, Ljubljana. 
Na podlagi odločbe Glavne za- 

družne zveze LRS v Ljubljani, št. 
10/61 z dne 14.IV. 1953 in zapisnika 
seje upravnega odbora z dne 31. VIII. 
1953 se vpišejo zadružni obrtni obra- 
ti Agroservisa, in sicer: v Brežicah, 
Celju, Ivančni gorici, Ljubljani, 
Mariboru,Murski Soboti in Gorioi- 
Šempetru. 

Poslovni predmet teh obratov je: 
Popravilo traktorjev, kmetijskih 
strojev in motornih vozil, proizvod- 
nja kmetijskih strojev, orodja in 
kmetijske strojne opreme, servisna' 
služba, izvrševanje kmetijke strojne 
službe in tovorni avtomobilski pre-' 
vozi. 

Obrate predstavljajo in zanje 
podpisujejo upravniki, v finančnih 
zadevah pa soipodpieujejo računo- 
vodje, in sicer: 

za obrat Brežice: Vučajnik Lojze, 
upravnik, Brežice, Černeldčeva 13, 
Molan Slavko, računovodja, Brežice, 
Ulica Stare pravde 18; 

za obrat Celje: Cvetko Janko, 
upravnik, Celje, Ljubljanska c. 19, 
Zalokar Ferdo, računovodja, Celje, 
Miklavžki hrib 7; 

za    obrat    Ljubljana:     Vidergar* 
Rudi,    upravnik,    Ljubljana-Draga 
41,    Jakopič   Rajko,    računovodja, 
Ljubljana-Draga 41; 

za obrat Maribor: Klešin Vladi- 
mir, upravnik, Maribor, Hanžekova 
21, Hecl Vilko, računovodja, Mari- 
bor, Bezenškova 26; 

za obrat Murska Sobota: Berač 
Rudolf, upravnik, Murska Sobota, 
KroŠka 45 , Koudila Marija, računo-- 
vodja,  Murska  Sobota,  Kroška- 24j 

za obrat Gorica-šempeter: Mervic 
Franc, upravnik, Šempeter pri Go- 
rici 190, Besednjak Angel, računo- 
vodja, Šempeter pri Gorici 129; 

za obrat Ivančna gorica: Starin 
Milan, upravnik, Studenec pri Stični, 
Kamcnšek Dušan, računovodja, 
Ivančna gorica 15. 

Zadr VIII 98/3 S>19 

Ljubljana, 4. septembra  1953. 

Besedila: Kmetijska obdelovalna 
zadruga, Branoslavci. 
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Izbrišejo se Kotnik Franc, Muršič 
Franc, Jurša Frančiška im vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Filipič Franc, Jurša Janez, Filipič 
Marta, zadružniki, Branoslavci. 

Maribor, 5. junija 1953. 
Zadr V 56 5547 

?66. 
. Besedilo: Kmetijska zadruga z a 
•• Cogetinci. 

Izbrišeta se Kaučič Albin in Ku- 
kovec Ivan in vpišejo novi izvoljeni 
ciani upravnega odbora: 

Stelcer Ludvik, kmet, Simonie 
Vinko, tesar, Vogrinec Franc, kmet, 
"oljanec Karel, delavec kot sopod- 
Pisovalec se vpiše Pelei Tončka, 
uslužbenka, vsi v Gogetincih. 

Maribor, 3. avgusta 1953. 
Zadr IV 52 7373 

?67. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

'••Hajdina. 
Izbrišejo se Kancler Franc, Robin- 

*ek^ Kari, štrucl Anton in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora : 

Ambrož Ivan in Drevenšek An- 
*î*ej, kmeta, Stržič Angela, gospo- 
fl•ja, vsi v Hajdini. 

Maribor, 19. avgusta 1953. 
7 Zadr III 137 76% 

Besedilo: Vinogradniška obdelo- 
valna zadruga »Ivan Cankar«, Ma- 
•ečnik. 
, »pišejo se člani reorganizacijske 
omisije: Gorjanc Franc, namešče- 

nec, Maribor, predsednik; Verlič 
Stanko, upravnik, Celestrina, Stožer 
„•^n.«.predsednik zadruge, Maleč- 
yll£> Lipovec Jože, Hrenca, Črnko 
•••••, Nebova, Koletnik Anton, 
•"enea, Knuplež Lojze, Malečnik, 
zadružniki; Pratner Franc, Dragu- 
F°va, Rapoc Vlado, Trčova, kmeta, 

Podpisujejo po dva skupaj. 
Zadr II 100 8069 

} "^sedilo: Kmetijska zadruga z o. 
'••Ptujska gora. 
>„udruga jo prešla na podlagi skle- 
Pa občnega zbora z dne 28. VI. 1953 
V fkvidacijo. 
dir V ^atorJi *°'- Lcvičnik Hinko, 
skrh °r državnega podjetja >Pre- 
Otn.A' 

PtuJ' Predsednik, VeLunšek 
Ptnt irektor «rž. podjetja >Izbira<, 
PtiiV ?••••0 Jože, revizor OZZ, 
pJJJj: Murko Ignac, revizor OZZ, 
IC2 JLpernenšek Ludvik, predsednik 
•••• 

Ujska g°ra; Kerbler Simon, 
Ptui u nik nadzornoga odbora KZ 
stal A J ?f0ra; Verdenik Janez in Do- 
JC7 ^d,9"' člana nadzornega odbora 
kmet ti ? gora ter KuPfi- Ant°n. 
dv^ gu„_  !ožc'   ki   podpisujejo   po 

»LJUDSKA UPRAVA< 

št 8—9 prinaša: 

Ing. Marjan Brilly: Investi- 
cije in ljudski odbori. Dr. Bo- 
jan Špicar: Nekaj ugotovitev 
k razvoju v socialnem zavaro- 
vanju. Dr. Vlado Rupnik: Lo- 
kalne takse in prometni da- 
vek. Dr. Vilko Androjna: Na- 
čela upravnega kazenskega 
postopka. Ing. Bogdan Žagar: 
Nekaj misli k spremembam in 
dopolnitvam zakona o gozdo- 
vih. Zdenko Vrstovšek: Preso- 
ja zakonitosti odločb v usluž- 
benskem razmerju. Karel No- 
vina: Analiza predlogov za de- 
centralizacijo opravil invalid- 
ske uprave. D. Č.: Ob preno- 
su pristojnosti odločanja o do- 
datkih za otroke invalidskim 
upravičencem na okrajne 
(mestne) ljudske odbore. Tudi 
tokrat vsebuje revija aktual- 
ne rubrike z odločbami Iz 
prakse Vrhovnega sodišča 
LRS in Iz prakse senata za 
prekrške. Zanimali bodo tudi 
odgovori, ki jih daje >Ljudska 
uprava« na vprašanje. Revijo 
zaključuje pregled važnih 
pravnih predpisov s komen- 
tarjem dr. Vlada Rupnika. 

»Ljudska uprava« izhaja 
praviloma mesečno, letna na- 
ročnina znaša 360 din, posa- 
mezna številka stane 30 din. 
Naroča se pri >Uradnem listu 
LRS<, Ljubljana, Erjavčeva 
Ila, poštni predal 536, št. ček. 
računa 601-T-157. 

.- -Kupaj. 
L,k vidai, 

Ivan, kmet, in Brumen Marjeta, go- 
spodinja, Lenart, škamlec Ivan in 
Benko Alojz, kmeta, Žerjav«; Kur- 
bus Marija, kmet. hči, Irgolič Jožef, 
agrar, interesent, in Jelovnik Anton, 
kmet. sin, vsi v Sp. Porčiču, ki pod- 
pisujejo po dva skupaj. 
V        J Zadr VI 4 8072 

Maribor, 31. avgusta 1953. 
769. 

Besedilo:   Kmetijska   obdelovalna 
zadruga »Starihova«, Cirknica. 

Vpišejo se člani reorganizacijske 
komisije: Rakef Janez, Šentilj, pred- 
sednik, Nabergoj Janko, kmet, Cirk- 

*om,v-"- „•"- «<"u i^e^^awjaivo   niča, Čagran Janko, upravnik, Clrk- 
rektrv JC: Vidovi« Hinko, bančni di-   nlca, Rejec Mira, uslužbenka, Stra- 
le ?r>    Lernrt   r,rnrico'f1nit.    •-•••?   liovrc, Božnlk Ivan, strmovec lirn- 

čič  Jožef, Dobrenje, Radiu  Stane, 

s iiM.!   -:-orska firma: kakor doslej 
Postavkom »v likvidaciji«. 
B Zadr III 124 8071 

ïad?*e<M'0:   Kmetijska   obdelovalna 
VwP' žerJavcl- 
in,:.,ej0 _?e 'člani reorganizacijske ko 

Mi ariT'    L^rt, predsednik;    Hliš 
jan> ing.  kmet.,  Maribor,  Santi 

Dobrenje, Edelsbaher Simon, Stara 
gora, Vertin Janez, Stara gora, vsi 
delavci, ki podpisujejo po dva sku>- 
paj. 

Zadr V 26 8070 
Besedilo: Kmetijska delovna za- 

druga z o. j., Jurij ob Pesnici. 
Vpišejo se člani reorganizacijske 

komisije: Brdnik Rudi, uslužbenec 
OLO Maribor, predsednik; Fras 
Rudi, predsednik občine Svežina, 
Živec Miha kmet, VrŠnik, Majbenič 
Franc, Jurski vrh, Hauptman Jožef, 
Pesnica, Hrastnik Franc, Jedlovnik, 
Jurše Stanko, Pesnica, Riboli Emil, 
Pesnica, vsi zadružniki, švajncer 
Jožef, čevljar, Grušena, ki podpisu- 
jejo po dva skupaj. 

Zadr V 34 8068 
Besedilo: Kmetijska obdelovelna 

zadruga, Lenart v Slov. goricah. 
Vpišejo se člani reorganizacijske 

komisije: Ing. Hlišč Marjan usluž- 
benec, Maribor, predsednik; Vidovič 
Hinko, bančni direktor, Santi Ivan, 
kmet, in Brumen Marjeta, gospodi- 
nja, Lenart; Vute Radko, šuman- 
Maks, in Mlasko Jakob, kmeta, Ra- 
dehova; Arzenšek Jožica, uslužben- 
ka, Lenart, Arnuš Marijana, kmet., 
Šetarova, ki podpisujejo po dva 
skupaj. 

Zadr V 161 8067' 
Maribor 1. septembra 1955. 

770. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga »Toneta Tomšiča«, Pod- 
gorje. 

Vpišejo se člani reorganizacijske 
komisije: / 

Jud Valjem, uslužbenec OLO Lju- 
tomer, predsednik; Podkrajšek Fra- 
njo, uslužbenec OLO Ljutomer, 
Stojko Albin in Slavic Alojz, usluž- 
benca OZZ Ljutomer, Tekavec Alojz, 
Konjišče, Vesel Jože, Podgorje, škri- 
njar Anton, Puhek Anton in Hribar 
Jože, Konjišče, kmetje, ki podpisu- 
jejo po dva skupaj. 

Maribor, 5. septembra 1953. 
Zadr •1 6 8211 

771. 
Besedilo': Okrajna zadružna zveza 

z o. j., Ljutomer. 
Izbrišejo se Pačnik Jože, Tdbaut 

Franc, štelcer Štefan, Rihtarič Ja- 
kob, Šteinbauer Franc, Kumar 
Stanko, Filipič Ludvik, Štrucelj 
Stanko, Pukfavec Jože in vpišejo 
novi 'člani upravnega odbora: 

Truden Anton, uslužbeneCj Ljuto- 
mer, predsednik; Fifolt Marija, Apa- 
če, Skuhala Frame, Križevci, Pihler 
Frančiška, Radomerje, zadružnik*; 
Vogrinc Franc, uslužbenec, Mihalov- 
ci, tajnik; Lebar Štefan, Pristava, 
Novak Franc, Kapela, Pintarič An- 
ton, Sp. Ščavnica, zadružniki, Spačai 
Franc, uslužbenec, Ljutomer, Ratek 
Matija, Mihalovci,^ Ferenc Vlado, 
Veržej, Tomažič Jože, Vitan, zadruž- 
niki. 

Zadr II 135 8213 
Besedilo: Podjetje OZZ Ljutomer 

»Vinarska zadruga« v Ljutomeru, 
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Izbriše se Ludvik Marica in vpiše 
novi izvoljeni pooblaščenec za pod- 
pisovanje 

štegmuller Rudi, računovodja, Ka- 
ni enščak. 

Vpiše se delna sprememba v 3. 
Členu pravil. 

Zadr VI 123 8212 
Maribor, 7. septembra 1953. 

772. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Malečnik. 
Zadruga temelji odslej na no- 

vih pravilih, sprejetih na zboru 10. 
•. 1953. 

Izbrišejo se Fluher Ivan, Llpovnik 
Karl, Gradin Franc, Stramlič Franc, 
Zelenko Jožef in vpišejo novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Ornik Alojz, kmet. sin, Železnik 
Anton, Bregant Vinko, Črnko Zoran, 
kmetje, Nebova, Ferlinc Andrej, 
kmet sin, Železnik Maks, Fluher 
Anton, kmeta, Metava, Stožer An- 
ton, zadružnik, Hrenca. Kot sopod- 
pisovalec za zadrugo se vpiše Kir- 
sanov Vasilij, uslužbenec KZ, Maleč- 
nik. 

Maribor, 10. septembra 1953. 
Zadr II 111 8244 

773. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. i., Šentilj v Slov. goricah. 
Vpiše   se   zadružni   obrat:   Mlin 

kmetijske  zadruge  Šentilj   v   Slov. 
goricah, s sedežem v Kaniž] 23^ 

Maribor, 10. septembra 1953. 
Zadr • 88 8242 

774. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Mirni peci. 
Na zboru 22. II. 1953 so se spre- 

menila zadružna pravila v členu 18. 
Upravni odbor sestavlja 9 do 13 'čla- 
nov. 

Izbrišejo se Pavlenč Viktor, Ru- 
pena Anton, Miklič Anton, Luštek 
Janez in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Saje Ana, kmetica, Malenska vas 
3, špendal Janez, kmet, Biška vas 5, 
Bartol j Marija, kmetica, Jablan 17, 
Kastelic Anton, kmet, Poljane 3, 
Dragan Jože, kmet. Št. Jurje 6. 

Novo mesto, 29. septembre. 1953. 
Zadr I 18/23 8061 

775. 
- Besedilo:   Kmetijska   zadruga   z 

o. j. Sv. Peter pod Sv. gorami. 
Na občnem zboru 22. •. 1953 se 

je zadruga preimenovala in spreme- 
nila zadružna prervila v 2. in 32. 
Členu. 

- Besedilo odslej: Kmetijska aadrH> 
ga z o>, Bistrica ob So t H. 

članski delež znaša 500 din z 20- 
kratnim jamstvom. 

Izbrišejo se Kotnik Jože, Šplajt 
Vinko, Kunej Drago, Kunej Zani lo 
pooblaščenec za sopodpisovanje 
Harlander Anton ter vpišejo novi 
izvoljeni dlani upravnega odbora: 

Srodnik Ferdo, Hrastje 28, Rogi- 
na Ivan, Bistrioa 14, Molet Jože, Po- 
lic 18, Geriak Karel, Ples 34, kmet- 
je. Sa zadrugo so upea<v*ceDl podpi- 

sovati:    Kunej    Drago    in    šplajt 
Vinko. 

Na podlagi sklepa z dne 22. III. 
1953 se je KDZ >Ilija Gregorio«, 
Bistrica ob Sotli spojila s to za- 
drugo. 

Novo mesto 28. avgusta 1953. 
Zadr II 123/11 8265 

776. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Sv. Križ ob KrkL 
Na skupščini 8. III. 1953 se je za- 

druga preimenovala in so bila spre- 
jeta nova potrjena zadružna pravi- 
la, po katerih zadruga odslej de- 
luje. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z omejenim jamstvom, Podbočje 
ob KrkL 

člani jamčijo za obveznosti za- 
druge z 10-kratnim zneskom vpisa- 
nega enkratnega deleža. Upravni 
odbor sestavlja 9—11 'članov. 

Izbrišejo se Jalovec Jože, Burja 
Anton, Colarič Franc, Bučar Alojz, 
žibert Karel in vpišejo novi izvolje- 
ni člani upravnega odbora: 

Goričar Alojz, kmet, Kolarica 1, 
Kodrič Milka, gospodinja, Podbočje 
56, Hribor Franc, kmet, Podbočje 
45, Grubič Franc, kmet, Dobrava 10, 
Kodrič Jože, posestnik, Gradec 6, 
Kodrič Ivan, krojač, šutna 34, Ve- 
gelj Alojz, posestnik, Brezovica 17, 
Srbčič Viktor, posestnik, Vrbovska 
vas 18. 

Novo mesto, 15. septembra 1953. 
Zadr • 60/5 8408 

Izbrisi 
777. 

Besedilo: Kmetska posojilnica v 
Cerknem, zadruga z neomejenim 
jamstvom. 

Zaradi prenosa hranilnih vlog in 
posojil na Kmetijsko zadrugo z o^ j., 
Cerkno na podlagi uredbe o preno- 
su hranilnih vlog in posojil starih 
kreditnih zadrug v Slovenskem Pri- 
morju na Kmetijske zadruge (Ur. 
list LRS, št. 15/1949). 

Zadr III/2-4 8596 
Besedilo: Okrajna posojilnica v 

Idriji, zadruga z neomejenim jam- 
stvom. 

Zaradi prenosa hranilnih vlog in 
posojil na Kmetijsko zadrugo Idri- 
ja na podlagi uredbe o prenosu hra- 
nilnih vlog in posojil starih kredit- 
nih zadrug v Slovenskem Primorju 
na kmetijske zadruge (Ur. list LRS, 
št. 15/1949). 

Zadr mm-9 8394 
Besedilo: Kmetijska zadruga i 

o. j. na Kambreskem. 
Zaradi končane likvidacije. 

Zadr VH/56-9 8384 
Besedilo: Živinorejska zadruga z 

o. j. v Knezi. 
Zaradi pridružitve h Kmetijski 

zadrugi z o. j., Kneza. 
Zadr IV/36-6 8390 

Besedilo: Kmetijsko nabavno pro- 
dajna zadruga z o. j. v Kobaridu. 

Zaradi pridružitv« h Kmetijski 
zadrugi z o. j- v Kobaridu. 

za*k rv/19-• esm 

Besedilo:   Kmetijska   zadruga   a 
o. j. na Slapu. 

Zaradi končane likvidacije. 
Zadr VII/109-10 8382 

Besedilo: Kmetska In rokodelska 
posojilnica, zadruga z neomejenim 
jamstvom (Sv. Lucija ob Soči). 

Zaradi prenosa hranilnih vlog in 
posojil na Kmetijsko zadrugo z o- j., 
Most na Soči. 

Zadr •/24-8 8395 
Besedilo: živinorejska zadruga z 

o. j.   pri Sv. Luciji ob Soči. 
Zaradi pridružitve h Kmetijski za- 

drugi z o. j4 Most na Soči. 
Zadr IV/34-5 8391 

Besedilo:   Kovaško kolarska pro- 
duktivna zadruga z a j. v Tolminu. 

Zaradi pridružitve k Zadružnemu 
gradbenemu podjetju, Tolmin. 

Zadr IV/35-6 8388 
Besedilo: Sadjarska zadruga z o. j. 

v Tolminu. 
Zaradi končane likvidacije. 

Zadr II/41-8 8369 
Gorica, 2. septembra 1953. 

778. 
Besedilo: KDZ >••• Gregoričc, 

Bistrica ob Sotli. 
Ker se je združila s Kmetijsko za- 

drugo z o. j., Bistrica ob Sotli. 
Novo mesto, 28. avgusta 1953. 

Zadr II 123/11 k 8265 

Trgovinski register 
Okroïna sodisi* razglašajo: 

Vpisi 
779. 

Besedilo: Trgovina s časniki pi- 
semskim papirjem in pisarniškimi 
potrebščinami Laus Mauro. 

Imetnik: Lane Mauro, Postojna, 
Tomšičeva 24. 

Obratna predmet: Nabava io pro- 
daja časnikov, periodičnih spisov, 
pisem in pisemskega papirja ter 
razgledinfic in pisarniških potreb' 
ščin. 

Gorica, 1. septembra 1953. 
fct W/53-r — Rg A F53    8086, 

Razglasi sodišč 

Oklic o skrbnikih in razpravan 
Postavljeni «krbnlkl bodo v toibab «** 
stopali tožene», katerih MvallSCe nt 0»- 
QO, na njihovo nevarnost In stro•*> 
dokler se sami ne cglasijo ali ne d»** 

Dajejo pooblaščence. 
G 307/52-9 85•• 

Smiljanič Jure, kmet, Radkovici 
58, p. Radatoviči, LRH, zoper a) De* 
rova Doka, b) Derova Petra, e) D®T 
rova Jova in č) Derov Jelo. vS* 
neznanega bivališča, zaradi pripoee- 
stvovanja, vred. 20.000 din. Obrav- 
nava bo 21. oktobra 1953 ob 7.30 vx- 
pri tem sodišču, v sobi št. 3. SkrP- 

nik je Pavič Dako, kmet, DrogoSeV- 
ci 18, p. Radatovia, LRH. 

Okrajno sodišče v Metliki, 
dne 16. septembra 1953. 
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Tožba na razTezo zakona: 

G 606/53 8314 

Stanko Jelisaveta iz Ljubljane, 
Oblrska 23a, proti toženi stranki 
Stanko Josipu, sedaj neznanega bi- 
vališča. Razprava bo 6. novembra 
1933 ob 8. uri pri tem sodišču, v so- 
bi St. 124/11. Skrbnik je Valtner Fra- 
njo, livar, Ljubljana, Obirska 23a, 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 10. septembra 1953. 

G 548/53 8550 
Mir Barbara, gospodinja, sedaj pri 

Cilenšku Viktorju, Uprava ugljeno- 
kopa, Podlabin, p. Labin, Istra, za- 
stopana po Bidefeld Mariji, gospo- 
du Iz Maribora, Sp. Radvanie, 
Streliška 150, proti Miru Feliksu, de- 
]»vcu, sedaj neznanega bivališča, 
skrbnik je Hasl Darin, pravni refe- 
rent pri okrožnem sodišču v Marl- 
bo*u. Razprava bo 15. oktobra 1953 
ob,8. uri, v sobi št. 58/1 okrožnega 
sodišča v Mariboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 21. septembra 1953. 

Amortizacije 
°vcae se postopanje za amortizacijo 
»Wdnotnic, katerih Imetniki te pozivajo, 
*») v danem rokn priglasijo sodišču tvoje 
Pravice, «leer se bodo vreflnotnlce Izrekle 

za neveljavne. 

^723/53 8189 
Dolar Pavla, upravnik Doma one- 

m°glih, Jesenice, Marinkova 4, prosi 
*a amortizacijo izgubljenega barira- 
Sfea ceka v znesku 62.000 din z dne 
*?• ». 1953, s St. 0135177. Priglasitve- 
Qi rok: dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Radovljici 
dne 5. septembra 1953. 

1 R 1126/52-10 6291 

hGoVat Jak015- kmet- Vrlie 12> P°- 
ti, s\°venj Gradec, prosi za amor- 
en i?JO lzSublJene hranilne knjiži- 
4lJ?lvše Hranilnice in posojilnice v 
g^enjem Gradcu, št. 1540 na Ime 
Sj'«, v valoriziranem znesku 
/vi din. Priglasitveni rok: tri me. 
8ece od te objave. 

Okrajno sodišče v Slov. Gradcu 
dne 26. junija 1953. 

Poziv upnikom in dolžnikom 
aaj   ?   •••••   roka   priglasijo   terjatve 
oziroma   poravnajo  svoje  obveznosti  do 
oodjetlj    T    likvidaciji,   sicer   se   bodo 

dolgovi sodno Izterjali» 
Št. 1808/1-53 7570 

S sklepom LO mestne občine Ve- 
lenje, štev. 1894/1-53 z dne 26. VII. 
1953 je podjetje >Krajevna gostilna 
Šalek« od 1. VIII. 1953 v likvidaciji. 
Priglasitveni rok: 30 dni od te ob- 
jave. 

LO MO Velenje 
8209 

Trgovsko podjetje s kmetijskimi 
pridelki, Jesenice (prej Trgovina s 
Kmetijskimi pridelki >Kmetica<, Je- 
senice) je z odločbo LO mestne ob- 
čine Jesenice, Št. II/1-2459/1-53 z dne 
5. IX. 1953 prešlo v likvidacijo. Pri- 
glasitveni rok: 30 dni po tejobjavi. 

Likvidacijska komisija 
Št. 11 8053 

Krajevna gostilna, Bizeljsko je 
prešla v likvidacijo. Priglasitveni 
rok: 30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 
Št. U 8054 

Krajevna mizarska delavnica, Bi- 
zeljsko je prešla v Likvidacijo. Pri- 
glasitveni rok: 30 dni od to objave. 

Likvidacijska komisija 
Št. 11 8055 

Krajevna brivnica, Bizeljsko je 
prešla v likvidacijo. Priglasitveni 
rok: 30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 
Št. 11 8056 

Krajevno    avtoprevozništvo,    Bi- 
zeljsko je prešlo v likvidacijo. Pri- 
glasitveni rok: 30. dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
p re k 1 i c a jejo 

Razne objave 

Ahčin Pavla, Čatež 1, p. Turjak, 
osebno izkaznico, reg. št. 19297, ser. 
št. 00)9607. 8561 

Androič Franjo, Konjščinjski ug- 
ljenokopi, NRH, pomočniško spričei 
vaio o izvršenem izpitu kleparske 
stroke in šolsko spričevalo za va- 
jenca III. b razreda Obrtne šole, iz- 
dano 1. 1948/49 v Ljubljani.       8267 

Antič Momčilo. Ljubljana, Bolgar- 
ska 28, indeks rudarsKe fakultete 
univerze v Ljubljani. 8586 

Antonič Peter, Maribor, Lenin- 
grajska 36, knjižico o predvojaški 
vzgoji, izdano v Mariboru. 8542 

Anžič Anica, Ljubljana, Kodrova 
1, osebno Izkaznico, reg. številka 
59467/51, ser. številka F-0081777, iz- 
dano v Ljubljani. 8268 

Arten jak Ignac, Miklavž pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. štev. 
59874, ser. št. 0844078. 8519 

>Astra<, trgovsko podjetje z us- 
njem, tekstilom in gumo, Ljublja- 
na, evid. tablico tovornega avtomo- 
bila znamke »Blitz-Opel«, številka 
S-4J83. 8562 

Balantič Alojz, št Danijel, p. Pre- 
valje, osebno izkaznico, reg. Števil- 
ka 5574, ser. št. 0270284. 8593 

Balog Ivan, Ljubljana, Bokavška 
18, vozniško dovoljenje kategorije 
B, št. 1739, izdano v Ljubljani.   8545 

8549 
Razpis 

r«2o,4°-rat Unlverze v Ljubljani 
v fi,;uJ? Mesto mehanika-mojstra 

<••-•»* lnem 'nstltutu prirodoslov- 
ni. Pr*?m.aticne fakultete v Ljublja. 
°biavi J1 se sprejemajo 14 dni po JttVi v >Urndnem listu LRS«. 

Prorektor: 
Dr. Gorazd Kušej 1. r. 

Redakcija »Nove proizvodnje«:, obzornik napredka v 
tehniki in gospodarstvu v Ljubljani, Gregorčičeva 23, poštni 
predal 331, je za leto 1953 izdala »Gospodarski koledari, 
ki je zaradi vsebine, objavljenih tabel, razpredelnic pre- 
glednic, napotkov in opozoril koristen in potreben vsakemu 
poslovnemu človeku. 

Tudi za leto 1954 bo izšel 

»GOSPODARSKI   KOLEDAR«, 
ki bo najboljši strokovni priročnik in svetovalec, na kar že 
eedaj opozarjamo vsa industrijska, obrtna, trgovinska ter 
gostinska podjetja, ustanove, zadruge itd. 

Prednaročniki plačajo za 1 izvod »Gospodarskega kole- 
darja 1954« le 150 din. 

Naročite torej pri redakciji »Nove proizvodnje«, Ljub- 
ljana, poštni predal 331,. tekoči račun pri NB 601-T-100: 
1. potrebno število  izvodov »Gospodarskega  koledarja«, 
2. oglas v tem koledarju, 3. uvrstitev vašega naslova v 
seznam podjetij, in nakažite ustrezno vsoto. 
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Ban Pavla, Trbovlje I, Novi dom Ciglar Jožef, Mariborske opekar- Gašperšič Janez, Ljubljana, oseb- 
28, osebno izkaznico, reg. št. 23215, ne, Ptuj, osebno Izkaznico, reg. št. no izkaznico, reg. št. 93402/51, ser. št. 
eer. St. F-0724525. 8442   4001, ser. št. 0246314. 8280   F-0115712. 8 

Bencak Vera, Rakičan 46, p. Mur. 
»ka Sobota, osebno izkaznic», reg. 
št. 12671, ser. št. 0094381. 8252 

Bevilacqua Marija roj. Korič^ Vr- 
tovin 104, p. Črnlce, prej v Trstu, 
Ulica Ginnastica 27, začasno' pre- 
pustnico za potovanje iz Anglo-ame- 
riške cone STT v FLRJ, številka 
4656/53 z dne 7. VIL 1953, izdano od 
gospodarske delegacije FLRJ v Tr- 
ßtu. 8587 

Bezjak Franc, Spuhlja la pri Ptu- 
Ìu,  osebno izkaznico,   ser. številka 

'-O744509, reg. štev. 21199, izdano v 
Ptuju. 8253 

Bizjak Emil, Kal 8, p. Hudajužna, 
osebno izkaznico, reg, št. 17441, ser. 
št. G-0396316. 8592 

Bizjak Mirko, Hraše 28, p. Smled- 
nik, potrdilo o izvršenem izpitu za 
vojaško in civilno vozniško dovo- 
ljenje, izdano v Zagrebu. 8597 

Bohinc Ciril, Lese, p. Brezje, 
osebno izkaznico, reg. št. 5296, izda- 
no v Kranju. 8279 

Bohun Terezija, Ljubljana, Na 
Navje 35, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 95759/51, ser. št. F-0118009, iz- 
dano v Ljubljani. 8269 

Bonča Alojzij, Otoce 1, p. Pod- 
nart, osebno izkaznico, reg. številka 
12744, ser. št. 0821654. 6499 

Božič Pavla, Celje, Breg 28, pre- 
klic o izgubljeni osebni izkaznici, 
reg. št. 489, ser. št. 0593129, objav- 
ljen v Uradnem listu LRS, ker 
se je našla. 8450 

Bračko Terezija, Benička vas, p. 
Korena, osebno izkaznico, reg. štev. 
423S1, ser. št. 0571975, izdano v Ma- 
riboru. 8526 

Braunig Marija, Maribor, Nova 
vas, Na soseski 18, osebno izkaznico, 
leg. št. 20909, ser. št. 0025255, želez- 
niško izkaznico št. 55885 in promet- 
no knjižico za kolo št. S-16/10613, 
vse izdano v Mariboru. 8310 

Burger Vanda. Ljubljana, Tesle- 
va 13, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 63161-51, ser. št F-0085471, izda- 
no v Ljubljani. 8270 

Burja Ciril, Senja vas 32, osebno 
Izkaznico, reg. št. 14777, ser. števil- 
ka 0460687. 8435 

Cekuta Angelca, Ljubljana, Poko- 
pališka 24, osebno izkaznico, reg. št. 
63609/51, ser. St. F-0085919. 8436 

Cergolj Terezija, Ljubljana, Drav- 
lje, osebno izkaznico, reg. številka 
64466/51, ser. št. F-0116776, izdano v 
Ljubljaari. 8330 

Cerkvenik Anion, Kociče 13, po- 
eta Divača, osebno izkaznico, reg. Št. 
14257, ser. št. 214967. 7969 

Culkar Jože, Veliki Gaber 35, 
osebno izkaznico, serijska Številka 
«»5175, 8526 

Cvilak Maks, Ruše 227 pri Mari- 
boru, železniško izkaznico P-31, št. 
804509. izdano v Rušah 1953.      8536 

Čander Marjeta, Maribor, Gregor- 
čičeva 3, osebno izkaznico, reg. št. 
42747, ser. št. 0045839. 8304 

Čeh Ivan, Sakušak 71, p. Juršinci, 
osebno izkaznico, ser. št. F-0255576, 
reg. št. 12262. 8134 

Čehovin Anton, Gaberje 55 na Vi- 
pavskem, p. Štanjel na Krasu orož- 
ni list št. 29/51, izdan od tajništva 
za notranje zadeve Gorica, osebno 
izkaznico, reg. št. 25116, ser. številka 
G-0310759, izdano v Gorici.        7985 

Čeligoj Teodora, Topolec 64, p. Ilir- 
ska Bistrica, osebno izkaznico, reg. 
St. 21389, ser. št F-0631699. 8254 

Černec 'Lojze, Črna 66a, osebno 
izkaznico, reg. št. 4791, ser. štovil- 
ka 940569, partijsko knjižico števil- 
ka 547959 In sindikalno izkaz- 
nico. 8338 

Česnik Herman, Pivka 14, osebno 
izkaznico, reg. štev. 9467, ser. št. F- 
0619777, izdano v Postojni. 8620 

čevjin Dimltrius, Mitko, Ljublja- 
na, Korotanska 8, osebno izkaznico, 
reg. št. 77, ser. št. 883377, izdano v 
Sv. Nikolo, Makedonija. 8357 

Čuček Katica, Maribor Vinarska 6, 
osebno izkaznico, reg. št 41428, ser. 
št. 0041629. 8288 

Damiš Anton, Zg. Hajdina 35 pri 
Ptuju, osebno izkaznico, reg, števil- 
ka 2922, ser. številka 0245235, izda- 
no v Ptuju. 8255 

Damiš Maks, Grušova 19, Marjeta 
ob Pesnici, osebno izkaznico, reg. št. 
11245, ser. št. 0588129. 8294 

Dime Alojz, Čisti breg 5, p. št. 
Jernej, osebno izkaznico, ser. štev. 
0314485. 8327 

Dolenc Marija, Celje, Babno 11. 
osebno izkaznico, reg. št. 5968, ser. 
št. 0595028. 8451 

Eržen Anica, Železniki 157, oseb- 
no izkaznico, reg, številka 35445, iz- 
dano v Kranju. 8443 

Falot Jože, Ljubljana, spričevalo 
drugega in tretjega razreda II. dr- 
žavne deške meščanske šole v Ljub- 
ljani za šolsko leto 1927/28.       8598 

Ferlin Edvard, Senovo 29, osebno 
izkaznico, reg. št. 47822, ser. številka 
0392132. 8507 

Fioko Marija, Savska 1, Kranj, 
osebno izkaznico, reg. št. 40920, ser. 
št. 0122630, izdano v M. Soboti.   8609 

Forčešin Marija, Renče 356 (Kokli- 
šče), Nova Gorica, osebno izkaznico, 
reg. št. 20717, ser. št. 0289549, izda- 
no v Gorici. 8340 

Gabron Anica, Ljubljana, Celov- 
ška 41, osebno izkaznico, reg. štev. 
15729, ser. št. 0135471. 8563 

8410 

Geodetski zavod, Ljubljana, šara- 
novičeva 12, evid. tablico za avtomo- 
bil št, S-949. 8246 

Geološki zavod LRS, Ljubljana, 
Parmova 33, evidenčno tablico to- 
vornega avtomobila, znamke »TAM« 
št. S-567. 8331 

Gergek Jožef, Gerlincl 93, po- 
šta Cankova, vojaško knjižico, izda- 
no od vojnega odseka Murska So- 
bota. 8171 

Gjunjenac - Roš Zlata, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. številka 
11608/50, Izdano v Ljubljani.      8411 

Gnedic Matija, Lukovec, obč. Bo» 
štanj, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 39759, izdano v Krškem.        8491 

Godec Julijana, Maribor, Trg svo- 
bode 6, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 9663, ser. št. 0013873. 8301 

Golob Franc, Ruše pri Mariboru, 
Tovarna dušika, železniško izkazni- 
co P-30 številka 960531, izdano v Ru- 
šah 1953. 8533 

Golob Marija, Maribor, Zrkovska 
44, osebno izkaznico, eg. št. 15350, 
ser. št. 0007258. 8531 

Golob Roža, Slovenja vas, Ptuj, 
osebno izkaznico, ser. št. 0274860, 
reg. št. 17930. 8424 

Gorenc Viljem, Mirna peč 34, 
osebno izkaznico, ser. številka 
0337024. S606 

Gorjup Filip, Štore, preklic o iz- 
gubljeni osebni izkaznici, reg. štev. 
41360, ser. številka 0689499, objav- 
ljen v Uradnem listu LRS, ker se 
jo našla. 8452 

Gornik Amalija, Maribor, Smeta- 
nova 72, osebno izkaznico, reg. štev. 
13528, ser. št. 20212. S'41 

Gostečnik Karel, Sele 52, p. Slo- 
venj Gradec, vojaško knjižico.    810« 

Grabrian Nada, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. Številka 2541^.i; 
ser. št. F-0047729. 

Gradišar   Vid,   Draga   12,   P- Ig, sur     nu,    uiaga    •.*,    r- .   -, 
orožni list za lovsko puško *»" 
16 mm, izdan 1. 1951 od OLO LjuD 
Ijana okolica. ° 

Grahek Antonija, dijakinja ESs 
Ljubljana, osebno izkaznico, ser. i> • 
0317309, reg. št. 2695. bl' 

Grajželj Alojz, Celje, Cankarjeva 
11, vojaško potrdilo o stalni nespo 
sobnoeti, izdano leta 1946 v ••^ 
gradu. 

Gregorio   Terezija,   Vogrsko   |5» 
Šempeter pri Gorici,   preklic o» 
gubljeni osebni izkaznici, rcg. "i   . 
21620,    ser.    številka    0295049,   g» 
javljen v Uradnem listu LUa, ^  ^ 
se je našla. 

Gruden Marija, Ljubljana. Ko*^ 
kova 12, osebno izkaznico, reg. 
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Tlika 15964, ser. et. 0394274, ladano 
T Tolminu. 8412 

Gtmde Amalija, prof., Koroška 
Bele, Slov. Javornik, osebno izkaz- 
nico, reg. St. 14652. ser. št. 0624962, 
izdano v Postojni 8256 

Habjan Kristina, Sv. Duh, Škofja 
f-oka, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 31421, ser. št 0210631. 8358 

Hau Romana, Ropoča 73, p. Ro- 
gašovci, osebno izkaznico, reg. št. 
22043, ser. št. 0123753. 7469 

Havžar Frančiška, Maribor, Tez- 
»o. štrekljeva, blok III, >TAM«, 
osebno izkaznico, reg. št. 18247, ser. 
«• 0005593. 8523 

.Helbl Anton Sv. Vid 54, p. Vuze- 
mca, osebno izkaznico, reg. št. 21524, 
ser. St. 0282834. 8576 

Hercog Vladimir, Maribor, Koro- 
ška 104, osebno izkaznico, reg. štev. 
!»?. sex. št. 0008969. 8538 

Hočevar Franc, Sadinja vas 37 p. 
~T°r, osebno izkaznico, ser. številka 
°318100. 8328 

Horvat Franc, Zamet pri Reki, se. 
°«J Maribor. Meljski hrib 49, oseb- 
îjo izkaznico, reg. št. 45558, ser. št. 
^••••, izdano na Reki. LRH.    8525 

Horvat Stanko, delavec v kamno- 
ffn na Verdu št •, Vrhnika, vo- 
jasjc0 knjižico št. 5, izdano na voja- 
rna odseku v Zlatarju. 8599 

Horvat Štefan, Beltinci 125, oseb- 
S? izkaznico, reg. št. 18657, ser. štev. 
G-0090367. 8610 

Horvat Stefan, Gibina 13, p. Lju- 
,01ner, osebno izkaznico, reg. števil- 
5* 9350, ser. številka F-0233660, iz- 
dano v Ljutomeru. 8257 

3 Horvat Terezija, Maribor, Vrtna 
,• Poklic o izgubljeni osebni izkaz- 
K?' reg. št. 16304, ser. št. 1439220, 
£ani v Zeleni pri Zagrebu, objav- 

il®11 l. Uradnem listu LRS, ker 
Je »«šla. 8 

%'*>•• Vincenc, Dolga njiva 18. 
« n5 Loka, osebno izkaznico, ser. 
*• 0509908. 8605 

Po?fibernlk      Marija,      Ljubljana, 
ät öA?e 47,  osebno izkaznico,   reg. 

' öt)J98, ser. št. 0108708. 8287 

njt^čnik Martin, Bovše 14, p. Voj- 
ser SSCŽno Izk°znico, reg. št. 44964. 
za 'ifi F*°645075 prometno knjižico 
1•1.•.101° ln legitimacijo  občinskega 

8173 

Zavod za statistiko in evidenco LRS bo v kratkem izdal: 

»KMETIJSTVO  LR  SLOVENIJE  V  LUČI  STATISTIKEc 

Delo, ki obsega okoli 300 strani. 40 tabel in 54 grafikonov, 
obravnava vse važnejše panoge kmetijstva, kolikor so dostopne 
statističnemu opazovanju: površine zemljiških kategorij, kultur- 
nih skupin in posameznih kultur; hektarske donose in proizvod- 
njo; vremenske razmere; socialno strukturo: sektorje lastništva; 
vinogradništvo; sadjarstvo in živinorejo. 

Zbrano gradivo je analizirano in prikazano z lahko razum- 
ljivimi statističnimi prijemi z agroekonomskega in deloma tudi 
iz agrotehničnega vidika. 

Številne primerjave z državnim povprečjem, z drugimi našimi 
republikami in drugimi državami ter nakazovanje zgodovinskega 
razvoja in tendenc pa omogoča vsestransko orientacijo in presoja- 
a je našega kmetijstva; in zato bo to delo nepogrešljiv priročnik 
vsakomur, ki se peča z vprašanji našega kmetijstva. 

Cena bo okoli 500 do 600 din. naklada pa omejena, zato se 
v lastnem interesu takoj priglasite kot naročnik »Uradnemu listo 
LRS«, Ljubljana, Erjavčeva 11/a. 

se 
8528 

ega odbornika. čudaki 

©Ä1*8 ^tilda, Reka na Pohorju, 
Št. o?£>i?kaznic°. reS- št- 10126- ser- ^«2110. 8305 

Polj 
ka i 

;Jakič Stanko, Podgorica 7, Dobre- 
ga i4iwel,no izkaznico, reg. števil 
n0 gffii •••. številka 0015396. izda. 

^* ui-O Grosuplje. 
. Jak. 

8332 

Jeva1? Silva' Ljuljana, Vilhar- 
9807Ó osebno izkaznico, reg. številka 
v L;,,^e.r- številka F-0120383, izdano 

Poljani. 8333 

Janke Franc, Celje, osebno izkaz- 
nico, reg. številka 10272, ser. števil- 
ka Q601458. 8454 

Jarc Kristina, Zgornje Pirniče 127, 
osebno izkaznico, reg. št. 26377, ser. 
številka 0130687, izdano od OLO 
Ljubljana okolica. 8492 

Javornik Franja, Pečki 4, Vel. La- 
šče, osebno izkaznico, reg. št. 18709, 
ser. številka 0019019, izdano v Gro- 
supljem. 8359 

Jeldič Štefan, Podsreda 63, osebno 
izkaznico, reg. št. 8560, ser. številka 
0373870. 8611 

Jelenoc Bogomir, Ljubljana, in- 
deks pedagoške skupine filozofske 
fakultete, izdan 1. 1931 na Univerzi 
v Ljubljani. 8600 

Jurca Danica, Šmarje pri Jelšah, 
osebno izkaznico, reg. št 4046, ser. 
št. 07863%. 8455 

Jurak Josip, Pregrada, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 12454, šer. številka 
1934719. 8453 

Jurissevich Silvano, roj. 2. VIII. 
1933, Koper, Ulica Santorio 16, potni 
list št. 060184, izdan od Državnega 
sekretariata za notranje zadeve LRS 
v Ljubljani 5. IX. 1952. 8493 

Kambič Franc, Potoki 4, Javornik 
na Gor., osebno izkaznico, reg. št. 
184, ser. št. G-0344S94. 8548 

Kastclic Frančiška, Ljubljana, 
Ižanska 3, osebno izkaznico, reg. št. 
13106/51, ser. št. F-0035416. 8439 

Kavčič Matija, Modrej 10, p. Most 
na Soči, osebno izkaznico, Teg. šte- 
vilka 9522, ser. številka G-0262232, 
izdano v Tolminu. 8257 

Keber Franc, Šmartno ob Savi 13, 
osebno Izkaznico, reg. 5115, ser. šte- 
vilka F-0027425. 8589 

Kepa Jože, Brezje pri Mariboru, 
Zavezniška 24, osebno izkaznico, 
reg. št. 14498, ser. št. 0005207.     8524 

Kcrt Marija, Šenčur 95 pri Kra- 
nju, osebno izkaznico, reg. št. 8290, 
ser. št. 6197500.' 8425 

Klanjšček Jožef, Sveto 149, p. Gr- 
gar, osebno izkaznico» reg. št. 13412, 
ser. št. 0330629. 8203 

Kmaus Štefan, Odranci 181 p. Bel- 
tinci, osebno izkaznico, ser. štev. G. 
0241672, reg. št. 17362. 8184 

Kmetijska zadruca, Oplotnica, 
prometno knjižico za tovorni avto- 
mobil, znamke »TAM« številka 
6349, številka šasije 12912, izdano 
v Mariboru. 8285 

Knez Ivanka, Celje, Delavska 18, 
osebno izkaznico, reg. št. 5500, ser. 
št. 0594292. 8456 

Kobal Ivica, Prebold 12, osebno iz- 
kaznico, reg. številka 54515/51, ser. 
št. F-0076825. 78S4 

Kobola Ivan, Petrovce, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 14030, ser. številka 
0769450. 8458 

Kocbek Julijana, Maribor, Tezno, 
Jaskova 44, osebno izkaznico, reg. 
št 50046, ser. št. 0050466. 8291 

Kocmur Marjan, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 13221/51, ser. 
št. 0035531, in izvozniško dovoljenje 
za amaterje, šfevillka 2973, izdano T 
Ljubljani. 8494 

Kodelja Franc, Ljubljana, Pod- 
junska 44, osebno izkaznico, reg. št. 
11460/50, sex. št. F-0053770. 8440 

Kokalj Andrej KOVOT 42, p. Kri- 
že, osebno izkaznico,.reg. št. 2061, iz- 
dano v Kranju, partijsko in sindi- 
kalno izkaznico. 8109 

Kolar Marije, Postojna, Kolodvor. 
ska 24, osebno izkaznico, reg. štev. 
17809, ser. M. F-0628119. 8343 

Kolarič Marija, Maribor, Studenci 
Ruška 100, zdaj Leningrajska 14, 
osebno izkaznico, reg. št. 43687, ser. 
št. 0045873. 853* 

Koles* Ana roj. Seme, Zgornja 
Hrušica, osebno izkaznico, reg, šte- 
vilka 3776 izdano v Kranju.      8413 

Komeričkl Matilda, Čušperk na 
Dol.,-osebno izkaznico, xtg. it. 1330?, 
ser. št 0603615, 845T 
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Kopitar Vera, Planina pri Rake- Kuzman Bruno, Spodnji Dolič, Murovič Viktor, Zagorje o. S. Pre- 
ira, osebno izkaznico, reg. številka osebno izkaznico, reg. št. 55454, ser. šernovn 20, osebno izkaznico'' ••• 
»853, ser. št F-011563.               .8370 št. 0681572.           -                        8459 št. 18233. ser. št. F-0731543.       ' 8347 

Korošak Jože, uslužbenec, Ljuto- Lah Ida, Zali hrib, Gregorčičeva Muršec Rezika,  Maribor, Šentilj. 
mer, osebno izkaznico,  reg. števil- 38, osebno izkaznico, reg. št 22901, ska 89, osebno izkaznico, ree  štev. 
ka 16115, ser St 0240425.             8047 ser. št. 0302652.                             8345 36209, ser. št. 0028359                 8522 

Korošec Jernej, Količevo 50, Dom- Leban Miha, Javornik, Gorenjsko, 
Žale, osebno izkaznico, reg. št. 22220, Strelska 18,   osebno izkaznico,   reg. 
•er. št. F-0468130.                         8495 št. 6271, ser. št G-350981.            8558 

Korošec Jože, Maribor, Janežlčeva Lipužič Marija, Idrija, Rožna 37, 
7, osebno izkaznico, reg. Št 21730, osebno izkaznico, reg. št. 11780, ser. 
•••. št 0019148.                            8532 št. 0541100, izdano v Idriji.         8477 

Kos Kamilo, Oplotnica 83 pri Ko- 
njicah, vozniško dovoljenje za voz- 
nika-amaterja A in B kategorije št. 
70, Izdano od OLO Maribor oko- 
lica. 8284 

Kos Maks, Maribor, Pobreška 38, 
osebno izkaznico, reg. št. 16356, ser. 
številka 1704631, izdano v Zlataru 1. 
HI. 1951. 8309 

Kosel Marija, Maribor, Dravska 1, 
osebno Izkaznico, reg. št. 791, ser. 
it. 003201. 8515 

Košir Antonija, Ljubljana, Teste- 
ra 6, osebno izkaznico, reg. številka 
67027/51, ser. št. F-0089337, izdano v 
Ljubljani. 8247 

Košir Bojan, Ljubljana, Cimper- 
manova 3, maiuritetno spričevalo 
VIII. razreda III. drž. gimnazije v 
Ljubljani, izdano L 1941. 8546 

Košir Kristina, Ljubljana, pomoč- 
niško spričevalo frizerske stroke, iz- 
dano L 1943 v Ljubljani. 8414 

Košutnik Marija, Celje, Kersniko- 
va 12 osebno izkaznico, reg. št 9577, 
«er. st 0600763. 8461 

Kot Marija, Maribor, Tezno, Za- 
grebška 24, osebno izkaznico, reg. 
It. 47897 ser. št. 0045345. 8307 

Kovačič Amalija, Leskovec pri 
Pragrskem osebno izkaznico, reg- 
št. 30875, ser. 8t. 0765725. 8290 

Kralj Franc, Kočevje, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 13780, ser. številka 
0560090. 8496 

Kranjc Marija, Ptuj, Celje, Tovar- 
niška 10, osebno izkaznico, reg. št. 
17287, ser. št. 0608090. 8462 

Kranjec Ludvik, Ivanjševci 25, 
osebno izkaznico, reg. št. 39070, ser. 
St. 0130780,, izdano v M. Soboti.  8136 

Kregar Franc, Ljubljana, Vevče 
89, osebno izkaznico!, reg. št. 63527, 
ser. št. F-0085837 in izkaznico Zveze 
boroev, izdano v Ljubljani, Po- 
lje. 8334 

Krepfl Štefka, Rače 180 pri Mari- 
boru, osebno izkaznico, reg. St. 4447, 
•er. št. 0W9W7. 8303 

Krušič Marija, ST. Duh, Skofja 
Loka, osebno idcaznfco, reg. štev. 
Sil 13, izdamo od ČELO ••••• oko- 
lica. 8360 

Kunst Franc, Brezovec 15, osebno 
Jekj&znice, Mg, it 4••, »r. Številka 
0•••, 8460 

Lombar Albin, Nova vas 3, Pred- 
dvor, osebno izkaznico, reg. štev. 
3409, ser. št. F-0192719. 8426 

Lončari'3 Anton, Brdo 25, Planina 
pri Sevnici, invalidsko Izplačilno 
knjižico številka 067189 in številka 
112873/st 8204 

Mohorčič Tatjana, Divača 57, 
osebno izkaznico, reg. ši. 18987, ser. 
št. 0219697. 8546 

Marenk Karol, čirče 110, Kranj, 
vojaško knjižico. 8229 

Marks Franc, Maribor, Vojašniška 
7, osebno izkaznico, reg. št 16826, 
ser. št. 0017741. 8517 

Mavric Rudolf, Anhovo, Gorenje 
polje 36, osebno izkaznico, reg. št 
5698, ser. št. 504380. 8577 

Mavser Franc, Ljubljana, Vič, Na 
griču 1, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 47244/51, ser. št. F-0069554.   8497 

Medja Marija, Kneza, Tolmin, 
osebno izkaznico, reg. št. 2341, ser. 
št. G-02555051. 8476 

Menhart Roman Hrastje-Mota 60, 
p. SI. Radenci, osebno izkaznico, reg. 
št 3086/1, ser. št. 039785, šofersko 
(amatersko) izkaznico, izdano v Lju- 
tomeru, sindikalno Izkaznico, izdano 
v Gor. Radgoni, železniško Izkazni- 
co, izdano od žel. postaje Gor. Rad- 
gona, in članko izkaznico OF, izda- 
no v H. Moti. 8371 

MikLavec Franc, Pòdmolnik 15, 
Dobrunje, osebno izkaznico, reg. št. 
14993, ser. št. 0134641, izkaznico 
ZKS, izdano v Ljubljani, knjižico 
za kolo, št. 491949, tov. znamke 
>Oeglon< na ime Miklavec Jože, 
sindikalno knjižico št. 26140, izdano 
v Ljubljani. 8415 

Mlakar Franc, Rova 16 pri Ra- 
domljah, osebno izkaznico, reg. št. 
6871, ser. št. F-0453181, In člansko 
sindikalno izkaznico, izdano v Pre- 
serju pri Radomljah. 8590 

Mom Franc, Creta 5 pri Hočah, 
osebno izkaznico, reg. št. 42905, ser. 
St. 0571995. 8311 

Morgui Vladimir, Maribor, Mcljska 
60, osebno izkaznico, reg. št. 29380, 
ser. št 0022559. 8289 

Možina Dana, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 6558/50, izdano na 
Krku, in sindikalno knjižico, izdano 
v Ljubljani. 8498 

Nagode Ivanka, Sinja gorica 14, p. 
Vrhnika, osebno izkaznico, reg. št 
47063, ser. št. F-0156797. 6361 

Nemeš Avgust, Slov. Bistrica 186, 
zdaj Tešanovci 15 pri Mur. Soboti, 
osebno izkaznico, reg. št. 29627, ser. 
št 0792477, izdano v Poljčanah.  8559 

Nemet Viljem, Kruplivnik 41, zdaj 
v Železnikih, Gorenjsko, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 11205, ser. številka 
0092915, izdano v M. Soboti.        8372 

Novak Anton, Dobrljevo 4. p. Iz- 
lake, osebno izkaznico, reg. številka 
20275, ser. Št. F-0735585. 8259 

Novak Ivan, Maribor, Razlagova 
15, osebno izkaznico, reg. št. 44525, 
ser. št 0879347. 8292 

Novak Milica, Gotovlje, preklic o 
izgubljeni osebni izkaznici, reg. št 
2245, ser. št. 0644518. 8465 

Oblak Katarina, uslužbenka OLO 
Kranj, osebno izkaznico, reg. štev. 
3314, izdano v Kranju. 8239 

Ogorelec ing. Anton, Ljubljana, 
osebno izkaznico .reg. št. 1196S/50, 
izdano v Ljubljani. 8621 

Ogrizek Franc, Celje, Stanetova 
15, šofersko knjižico številka 
622 B-C. 8464 

Okrajna opekarna, Prečna, evid. 
tablico tovornega avtomobila števil- 
ka S-633. 8604 

Oražem Marko, Dolenja vas 56 
pri Ribnici na Dol., osebno izkazni- 
co, reg. številka 14929, ser. številka 
0561259. 8580 

Otič Silva, Ljubljana, Milčinskega 
26, duplikat spričevala enoletnega 
trgovskega tečaja na liceju, let* 
1955. 8416 

Ovčar Marija, Maribor, Težno, 
naselje >Konstruktor<, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 20040 .izdano v Prelogu 
na Hrvatskem. 8295 

Oven Peter, Dobrova pri Ljublja- 
ni, osebno izkaznico, reg. št 4665*' 
ser. št. 0156355, sindikalno izkaznico, 
izdano v Ljubljani, in knjižico za 
kolo, št. ogrodja 816808. 8591 . 

Pekolj Tože, Drulovka 11, Kranj, 
osebno izkaznico, reg. št. 19676, ser. 
št. 0221386. 87?y 

Perhaj Vida, Celje, Lava 42, oseb' 
no izkaznico, reg. št 70721, ser. *Jj 
0093051. S** 

ri 
Peternelj   Milica.Kammca  35  P, 

Mariboru, osebno izkaznico, reg 
3695, ser.' št. F-0026005. 8303 

Peter'in Ivanka, Vrbovo 41, P- i!' 
Bistrica, osebno izkaznico, reg;• »; 
7824, ser. št. 0355134. ••* 

Pišorn Marija, Šmarje pri Jel*S 
osebno izkaznico, reg. št. 15626.   °*°- 
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Podpečan Vinto, Celje, Kerstnlko- 
•* 35, osebno izkaznico, teg. števil- 
** 13933. ser. št. 0688187. 8467 

Poglič-Misja Judita, Ljubljana, 
^»osposvetska 13, osebno izkaznico, 
*»&. številka 898/51, ser. Številka K- 
011448. 8417 

Pošepnlj Irma, štore, preklic o iz- 
gubljeni osebni izkaznici, reg. štev. 
28325, ser. št 686388. 8466 

Potočnik Franc, Nemilje 1, p. Sel- 
ca nad šk. Loko, osebno izkaznico, 
**&. št 19150. ser. at. 529229.     8260 

Potočnik Terezija, Maribor, Ru- 
*** 8, osebno izkaznico, reg. številka 
29189. eer. št. 0022348. 8521 

Požgan Mihael, Maxibor, Koeeske- 
|* 79, osebno izkaznico, reg. štev. 
53190, ser. št. 0054142. 8308 

Pračič Usen, Ljubljana, švabičeva 
.''osebno izkaznico, reg. št 59/50, 
»Wano v Bosanski Gradiški.      8319 

Pračič Barbara, Ljubljana, Švabi- 
•*••. 7, osebno izkaznico, reg. štev. 
•••, ser. številka 0842239, izdano v 
^Mmi. 8418 

Premrov Dragan, Ljubljana, Rlm- 
?*a 10, osebno izkaznico, reg. števil- 
** 43058/51, ser. številka F-0065368, 
• sindikalno izkaznico, izdano v 
LJubljani. 8622 

-Presen Štefan, Kanal, Gorenja vas 
~> osebno izkaznico, reg. št. 6552, 
&• št. 309777, izdano v Gorici, sin- 
•JjKfiln© Izkaznico in vozniško izkaz- 
nico.za prosto oz.75'/apopustnovož- 
njo, izdano od tovarne >15. septem- 

. "anberc, Anhovo ter člansko izkaz- 
Nco SZDL (OF), izdano v Ka- 
nalu. 8349 

j^celj Helena, Reber 19, p. Žu- 
žemberk, osebno Izkaznico, ser. št. 
«10464. 8375 

« uJko Pavla, učiteljica v Gorišni- 
„L. Ptuj» potrdilo o predhodnem 
"«teljskem izpitu. 8488 

.Rebula   Amalija,   Veliki   Dol  24, 
št Z0, izkaznico, reg. št 1367, ser. 

'• 0202077. 8187 

- Repše Marija, Maribor, Krekova 
,pL°,s.ebno izkaznico,    reg. št. 2729, 
er- st. G-0015041. 8543 

W5?J Marija, Celje, osebno izkaz- 
i00' ser. št. 0327643. 8469 

k Rudnik Anton, Prebold, osebno iz- 
06fSJS°' re&- št- 28462- ser. številka 
T"325- • 8470 

Oova^o An4reJ' Maribor, Frankopa- 
23QO, 1•< osebno izkaznico, reg. štev. 

^31' ser. it. 0030399. 8520 

izka^f/ Marjan, Ljubljana, osebno 
?-ooaSS' (

reF'ät- W?.- •T-stev- **>13, izdano v Ljubljani.    8420 

vA^nlk Terezija, Lese 45, Pre- 
^ J«j osebno izkaznico, reg. št. 7101 

st- G-0271811. 
Ser 

8116 

Ije 2
rioen •••1•• »j. Uljancič, Kobi- 

> P. Dobrovnik, osebno izkaz- 

nico, reg. številka 816. ser. številka 
G-0223526. 8233 

Simon Anton, Ljubljana, Zarniko- 
va 4, indeks medicinske visoke šole 
v Ljubljani. 8601 

Sitar Franc, Zgor. Gorica 19 pri 
Racah, osebno iskaznico, reg. štev. 
752, ser. št. 0568061. 8298 

Sitar Maitilda, Zgor. Gorica pri 
Kačah, osebno izkaznico, reg. štev. 
753, ser. št 0568062. 8297 

Sivko Rozallja, Celje, Zagrad 51, 
osebno izkaznico, reg. št. 10689, ser. 
št. 0601875. 8472 

Skubic Rudolf, Ljubljana, Vele- 
bitska 9, osebno izkaznico, ser. štev. 
F-0120503. 8336 

Slamič Franc, Kamnica 84 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. štev. 
43674 ser. št. 0196076. 8285 

Slana Kari, Sejanci, Tomaž pri 
Oririžu, osebno izkaznico, reg. št 
13041, ser. št. F-0237351, izdano v 
Ljutomeru. 8351 

Smogavec Olga, Smolnik, Selnica 
ob Dravi, osebno izkaznico, reg. št. 
43868, ser. št. 0877510. 8529 

Smrekar Bernard, Fužine 2, Ljub- 
ljana, osebno izkaznico, reg. štev. 
611191/51, ser. št. F-0083501, izdano 
v Ljubljani. 8250 

Smrkelj Anton kovač, Bevško 82, 
Trbovlje, osebno izkaznico, reg. št. 
8239, ser. št. 0721549. 8261 

Steklasa Silva, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. St. 77397/51 in član- 
sko sindikalno izkaznico, Izdano v 
Ljubljani. 8564 

Stojan Andrej, Celje, Zavedna 17, 
osebno izkaznico, reg. št. 11417, ser. 
št. 0599550. 8471 

Stopar Marija, zasebnlca v Gorti- 
ni, p. Muta, osebno izkaznico štev. 
19307. 8352 

Strnad Frančiška, Struge 5 na Do- 
lenjskem, osebno izkaznico, reg. št. 
11941, ser. St. 0558251. 8353 

Suchy Danica, Kranj, osebno Iz- 
kaznico, reg, št. 10650, izdano v Kla- 
nju. 8275 

Subotič Ljudmila, Llmbuš pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. štev. 
14602, ser. št. 0576357. 82% 

šarič Stjepan, Orehovica, LRH, 
zdaj v Mariboru, Pobreška 38, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 342, ser. števil- 
ka 0806552, izdano v Prelogu.     8527 

Šašek Franc, Gaberje 50, p. Brus- 
nice, osebno izkaznico, ser. številka 
032544S. t 8376 

Semen Anton, Bogojina 170, oseb- 
no izkaznico Teg. št. 6079, izdano v 
Lendavi. 8547 

Šinkovec Jožefa, Kollčevo 2» oseb- 
no izkaznico, reg. št. 22574, ser. štev. 
046S484. 8362 

širovnik Marija, Dravinjski vrh 21, 
osebno izkaznico, reg. št. 47949, ser. 
št. F-0292186. 8188 

Skrabar Dtrago, Murska Sobota, 
Partizanska 37, osebno izkaznico, 
reg. št 25272, ser. št. 0056926.     813« 

Škulj Anton, Ljubljana, Ižanska 
128, vojaško knjižico za konja >Li- 
sece, izdano v Ljubljani 8625 

Šmid Tončka, Ljubljana, Mikloši- 
čeva 18, osebno izkaznico, reg. št 
261736, izdano v Beogradu. 8624 

Škrjanc Jožefa, Maribor, VojašnI- 
ška 5, osebno izkaznico, reg. štev« 
31850, ser. štev. 0038958, izdano v. 
Mariboru 1951. 8633 

šolsko vodstvo VIIL razredne 
ljudske šole Martin pri Vurbergu, 
šolsko štampiljko. 8518 

Šrlbar Alojzija, Kalce7, p. Krško, 
osebno lzkaznivo, reg. št 36262, ser, 
št 0380592,izdano v Krškem.      8262 

Štefin Marija, Zavrsnik 43, osebno 
izkaznico, Teg. Štev. 7015, ser, štev, 
0165321, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 8276 

Štrajhar Ivan, Celje, osebno iz- 
kaznico, reg. številka 6255, ser. šte- 
vilka 0595266, 8473 

Strava Marija, Ljubljana, Dolenj 
ska c. 96, osebno izkaznico, reg. št 
20027/50, ser. št. F-0042337. 8421 

štiberc Avgust, MariboT, Tezno, 
štrekljeva 24, osebno Izkaznico, reg. 
št. 50541, ser. št. 0050861, izdano • 
Mariboru 1951. 8658 

štruc Jožica, Maribor, Cesta XIV, 
divizije 113, letno šolsko spričevalo 
IV. razreda VIII. drž. gimnazije v 
Mariboru iz leta 1951/52. 8306 

štular Anica, Podnart 6, Gorenj- 
sko, osebno izkaznico, reg. H. 7041, 
ser. št 0817743. 8429 

Štumberger Jožefa, Gruikovec 41, 
Sv. Barbara v Halozah, osebno iz- 
kaznico reg. št 17296, ser. številka 
027801. 7564 

šuligoj Ana, Most na Soči, Zdrav- 
kova 56, osebno izkaznico, 'reg. št 
8338, ser. št. G-0261048. 8448 

Taliban Zdenka, Ljubljana, osebno) 
izkaznico, reg. Št 59970/51, ser. št 
F-0082280, Izdano v Ljubljani.   8251 

Tepuš Janez, Zg. Velovliek, pri 
Ptuju, osebno izkaznico, Teg. števil- 
ka 9568, ser. št. 0254781 in vojaško 
knjižico, izdano od vojaškega 
okrožja T Ptuju L 4947. 8544 

Toanaziï Ciril, Primefcovo 130, 
Kranj, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 9272, ser. št 0185982 im vozniško 
dovoljenje za amaterje, št 1007, iz- 
dano v Kranju. 6565 

Tovarna trakov in sukanca, Ma- 
ribor, prometno dovoljenje št. 253 
za poltovornl avto anaimie >Fiat«, 
reg. štev. S-5570, ledano • Mari- 
boru 1952. 8299 

Trdin Minka, Ljubljena, Zaloške 
2, osebno izkaznico, reg. štev. 19472, 
ser. št. 0465582. 8363 

Trefalt   Adolf,   Maribor,   Košakt, 
šentiijska 112, osebno izkaznico, rej 
M, 44850 ser. it 47036. 
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Turk Franc, btopče 22, Stopiče, 
pomočniško spričevalo za kurjača, 
izdano v Ljubljani leta 1926.     8714 

Turšek Ljudmila, Ruše 227 pri 
Mariboru, železniško izkaznico' P-30 
it. 960505, izdano v Rušah. 8537 

Udir Janko, Spodnja Besnica 16, 
osebno izkaznico reg. št. 4687, ser. 
št. 0180997 in vojaško knjižico, Izda- 
no v Kranju. 8422 

Urek Marija, Drami je 5, Bizeljsko, 
osebno izkaznico, reg. št. 5566, ser. 
it. 0370876. 8241 

Valentinčlč Marica, Kanalski vrh 
št. 30, p. Kanal ob Soči, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 7368, ser. št. 311244, 
Izdano od OLO Gorica. 8263 

Veber Jože, Trnovlje, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 44331, ser. številka 
0644441. 8474 
. Velikonja Jožef, Ajševica 7, p. No- 
va Gorica, osebno izkaznico, reg. št. 
39992, ser. št. 0300341. 8568 

Vervega Leonard, Maribor, Vr- 
banska 33, vojaško knjižico, števil- 
ka 410/1928, izdano od vojaškega 
okrožja Maribor 31. X. 1948.       8530 

Verstovšek Viljem, Videm-Krško, 
Kardeljeva 78, osebno izkaznico, 
reg. št. 19253, ser. št. 0397963.     8574 

Veselic Peter, Ljubljana, Društve- 
na 15, osebno izkaznico, reg. štev. 
40444/51, ser. št. F-0062754. 8625 

Vičič Pepca, Neverke 20, p. Roša- 
na, osebno izkaznico, reg. št. 19747, 
ker. št. F-0630057. 8208 
« Vičič Breda, Litija, Gradec 58, 
osebno izkaznico.reg. št. 6403, ser. 
it. 0164709, izdano od OLO Ljublja- 
na okolica. 8277 

Vičič Pavla, Postojna, Pod kolo- 
dvorom 40, osebno izkaznico, reg. št. 
19039, ser. št. F-0629399. 7407 

Viher Jožef, Maribor, Kolodvor- 
ska 1, osebno izkaznico, reg. Števil- 
ka 14451, ser. štev. F-0238771, Izdano 
od OLO Ljutomer okolica.        8652 

Vinkovič Tomo, naselje Gradiš, 
iVuzenica osebno izkaiznico, reg. št. 
934 ser. Štev. 0029644, izdano v Ča- 
kovcu. 8266 

Visjak Alojzij, Ljubljana, Robova 
2, osebno izkaznico, Teg. št. 5447, iz- 
da no v Sisku. 8337 

Vodušek Vitoslava, Kočevje 269, 
osebno izkaznico, reg. št. 3493, ser. 
it. 0549743. 8624 

Vogrič Silva, Tržič, Bistrica 66, 
osebno izkaznico Teg. št. 3058, izda- 
no v Kranju. , 8354 

Vogrin Srečko, Polički vrh 26 pri 
Oarenini, osebno Izkaznico, reg. it. 
468S5, ser. št. 0193939, izdano v Ma- 
riboru. 8535 

ončina Karlo, Miren 119, osebno 
izkaznico, reg. št. 20023, ser. števil- 
ka 8269042. 8355 

Vovk Ivica, Bled, Grad 101, osebno 
tekazoico, reg. št. 21295, eer. štev. 
F-0812165. 8264 

Vrbanjšek Alojz, Stara nova vas, 
Križevci pri Ljutomeru, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 7627. 8566 

Vrtar Maks, Podturen 12, p. Dol. 
Toplice, osebno izkaznico, ser. šte- 
vilka 0359658. 8603 

Vuga Emilija, Ljubljana, Rimska 
20, osebno izkaznico, reg. številka 
77042/51, ser. št. F-0099352. 8639 

Wüte Franc, Jablanca, p. Korena, 
osebna izkaznico, reg. št. 42480, ser. 
št. 0877257. 8286 

Zabukovec Ladislav, Vinice 28, 
Sodražica, osebno izkaznico, reg. št. 
13581, ser. št. 0559891, izdano v Ko- 
čevju. 8640 

Zadnik Karolina, Huje 28, pošta 
Obrov, roj. 5. V. 1928, osebno izkaz- 
nico št. 5721. 8489 

Zaje Zdravko, Moravče, osebno 
izkaznico, reg. št. 20124, ser. štev. 
0466034. 8364 

Zaman Angela, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 54244/51, ser. štev. 
0076554 in izkaznico Zveze borcev, 
izdano v Ljubljani. 8687 

Zaman Ludvik, Ljubljana, sindi- 
kalno izkaznico od PTT sindikata v 
Ljubljani. 86S8 

Zevnik Gabriela, Ljubljana, Zvo- 
narska 5, osebno izkaznico, ser. št. 
0007501, izdano v Grosupljem.    8499 

Zorč Avgust, Maribor, Koseškega 
75, osebno izkaznico, reg. št. 18714, 
ser. številka 0596550, izdano v Tol- 
minu. 8540 

Zupan Boris, Ljubljana, evid. ta- 
blico osebnega avtomobila številka 
S-588. 8567 

Zupančič Jožefa, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 21835/50. ser. 
št. F-0044143. 8689 

Zupančič Franc, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 29518/51, ser. 
št. F-0051828. 8602 

Zinko Francka, Dobrunje 15, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 15565, izdano 
v Ljutomeru. 8441 

Žižek Štefka omož. Kavčič, Mari- 
bor, Melje, Plinarska 1, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 43985. ser. številka 
0046169. 8516 

Žmaher Jožefa, Celje, Savinjsko 
nabrežje 2, osebno izkaznico, reg. it. 
15179, ser. št. 0605485. 8475 

Znidarič Jožef, Grabe 12, p. Kri- 
ževci pri Ljutomeru, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 11274, ser. št. F-0844784, 
Izdano v Ljutomeru. 8119 

»Zvezda< ročno izdelovanje mod- 
nih čevljev, Ljubljana, Vodnikova 
42, evid. tablico za motor, znamke 
»MSU<. št. S-1182. 8627 

Žgur Draga, Maribor, Glavni trg 
23, osebno izkaznico, reg. št. 5095, 
ser. št. 0010805, izdano v Mariboru 
1951. 8300 

Žerak Jožef, Rodni vrh 57, pošta 
Podlehnik, osebno izkaznico, reg. št. 
16255, ser. št. 0277938. 8596 

Žgajnar Jožica, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 50489/51, ser. št., 
F-0072799. 8500 

Žibert Ivan, Dom učencev, Dupli- 
ca, Kamnik, osebno izkaznico štev. 
04602042, izdano v Kamniku.     8430 

Žigante Marjan, Ljubljana, Guts- 
manova 50, osebno izkaznico štev. 
16165, izdano v Sežani, sindikalno 
knjižico, izdano, v Ljubljani, tovar- 
niško izkaznico »Litostroja« _ za 
»Gradis< in knjižico o predvojaški 
vzgoji, izdano na Gradbenem tehni-- 
kumu v Ljubljani. 8365 

Živec Marija, Trg J. Srebrniča 4> 
Nova Gorica, dvolasniško posebno 
izkaznico št. 1652, matična št. 1059, 
izdano v Gorici. 8618 

Sporoülo 
Po sklepu  Izvršnega sreta Ljudske skupščine LRS 

z dne 28. julija 1953 se vse objave v Uradnem listu LRS 
odslej plačujejo (ukazi, zakoni, uredbe, ođloki ljudskih od- 
borov itd.). 

Tarifa za te objave je: 
četrtina stolpca Uradnega lista LRS ...     300 din 
polovica stolpca   ..........     500 din 
1 stolpec .............   1.000 din 
1 in pol stolpca 1.500 din 
2 stolpca 2.000 din 
yeaka nadaljnja polovica stolpca   ....     500 din 

Uprava 

^   Izdal«  .Uradni  Ust  LRS« rr Diretto*  in  odgovorni  urednik:  dr. Rastko  Motali — tiska  tiskarna  »Toneta Tomi15*' 
v LJubljani 
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investicijski program, 
generalni investicijski projekt, 
glavne projekte gradbenih objektov. 

1. Investicijski program za Investicije gospodar- 
skega pomena obsega: 

materialno bilanco predvidene proizvodnje z ana- 
*zo zagotovitve surovinskih virov; 

splošno razporeditev objektov s tehnološkim pro- 
cesom, na podlagi splošnih normativov ali analogije s 
Podobnimi projekti; 

potrebna osnovna sredstva po strukturi in potreb- 
°• obratna sredstva; 

potrebno energijo z analizo zagotovitve energije; 
potrebne kadre z analizo zagotovitve kadrov; 
izbiro lokacij; 
predračun amortizacije investicijskega objekta; 
ekonomsko obrazložen račun rentabilnosti s pri- 

merjalnimi pokazatelji; 

gradbeno skice s približno predizmero in predra- 
tnom. 

Investicijski program mora biti tehnološko in eko- 
nomsko razčlenjen tako, da se da oceniti tehnološka 
'tt gradbena zamisel in upravičenost investicij. 

2. Generalni investicijski projekt obsega vse ele- 
mente in podatke iz investicijskega programa, tehnič- 
Do in ekonomsko detajlno obdelanega in specificira- 
la, specifikacijo in predračun opreme in pa idejni 
Pr°jekt gradbenih del. 

,    '• Glavni projekt gradbenih objektov obsega na- 
r'e, -detajlno predizmero in predračun del. 

.     Za rekonstrukcijo, adaptacijo in razširitev obsto- 
„ln podjetij prilože investitorji prav  tako investi- 
ssi elaborat; ta mora obsegati smiselno zgoraj na- 

e podatke, potrebne, da so oceni družbena in go-       ^£ 
^Podarska utemeljenost investicij. 

Za opremo je treba vlogi priložiti  ponudbo ali 
Uv«a^Un ° dobavi opreme, rentabilitetni račun, pri 

**enl opremi še podatek o zagotovljenih deviznih 

S. člen 
_ Komisija za dovoljevanje investicijskih kreditov 
Uotf " ocen* družbeno in gospodarsko utemelje- 
••• lnve.sticlJ ter pravilnost tehnološke In gradbene 
,•• CePcije projekta. Za koristne investicije izda potr- 
la0 ° odobritvi investicijskega elaborata ter o višini 
Q^e transe za leto 1953, ki se stavi za ta kredit 
sjji *?4>olago iz razpoložljivih sredstev okrajnega 
^ *tta za kreditiranje investicij. Prednost pri tem 
L'° investicije, ki so poimensko predvidene v druž- 
^em pianu QLO M ie{o 1953> ^j drugih investicij 
ga Sf*e' ^1 so po oceni komisije največjega, splošne 

gospodarskega pomena za okraj. 

ro i letine roke dovoljenih kreditov in obrestno me- 
vršn   ^^dp^l OLO po izjavi posebnih predpisov Iz- 
•>•^• sveta Ljudske skupščine FLRJ iz 20. člena 

^"e o aačasnem finaneiranjn investicij. 

Na 
6. člen 

tov izda v okviru prednjih  določb Narodna banka 
FLRJ. 

7. Sien 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem lista 

LRS«. 
Št. 4524/1-55 
Gorica, dne 12. junija 1953. 

Predsednik: 
Mirko Remec 1. r. 

378. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj, 

nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 
na podlagi uredbe o dajanju poslovnih prostorov v 
najem (Uradni list FLRJ, št. 12-69/53) ter po 3. in 8. 
členu temeljnega zakona o prekrških (Uradni list 
FLRJ, št. 46-428/51) je okrajni ljudski odbor Kočevje 
na seji obeh zborov dne 7. VIII. 1953 sprejel 

ODLOK 
o dajanju poslovnih prostorov v najem na območju 

okrajnega ljudskega odbora Kočevje 

1. člen 
Poslovni prostori se dajejo v najem na podlagi 

proste pogodbe med najemodajalcem in najemnikom. 
Te najemne pogodbe mora najemodajalec predložiti 
tajništvu občinskega oziroma mestnega ljudskega od- 
hoda najpozneje v 15 dneh od dneva, ko je bila po- 
godba sklenjena. 

Vse najemne pogodbe, ki so bile sklenjene pred 
uveljavitvijo tega odloka, je treba v enem izvodu 
predložiti tajništvu občinskega oziroma mestnega 
ljudskega odbora najkasneje do 31. VIII. 1953. Če so 
bile take pogodbe sklenjene ustno, jih je treba se- 
staviti v pismeni obliki. 

2. člen 
Če v najemni pogodbi odpovedni rok ni izrecno 

določen,    velja  obojestranski  enomesečni odpovedni 

r^akl^Podtagl potrdila iz 5. člena sklene Narodna 
«edifo t        Z ,nvest'torjom pogodbo. Predpise o be- 

kreditne pogodbe, črpanju in vračanju kredi- 

3. člen 
Vsako spremembo že sklenjene najemne pogod- 

be glede na višino najemnine mora najemodajalec ali 
najemnik v 15 dneh sporočiti tajništvu občinskega 
oziroma mestnega ljudskega odbora. Prijava spre- 
membe mora biti pismena. 

4. člen 
Za poslovni prostor velja vsak prostor, ki se upo- 

rablja oziroma je urejen za poslovanje uradov, usta- 
nov in podjetij, za izvrševanje obrti in drugih pokli- 
cev ali za skladišče. Ob sporu, ali je kak prostor šteti 
za poslovni prostor ali ne, odloči o tem pristojni ob- 
Sinski oziroma mestni ljudski odbor. 

5. člen 
Za storjeni prekršek se kaznujeta najemodajalec 

in najemnik z denarno kaznijo do 2000 din, če v pred- 
pisanem roku ne skleneta pismene pogodbe ali če pis- 
mene pogodbe oziroma njene spremembe glede na 
višino najemnine ne priglasita občinskemu oziroma 
mestnemu ljudskemu odboru. 

Št. 2966/1-53 
Kočevje, dne 17. avgusta 1953. 

Predsednik OLO: 
Janez Pirnat i. r. 
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379. 

Zaradi smrti ljudskega odbornika okrajnega ljud- 
skega odbora Novo mesto, Šiško Franca, in na podlagi 
12. točke 64. člena zakona o okrajnih ljudskih odboTlb 
(Uradni list LRS, št. 19-89/52), 13. in 88. člena zakona 
o volitvah tn odpoklicu odbornikov ljudskih odborov 
(Uradni list LRS, št. 19-91/32), izdaja okrajni ljudski 
odbor Novo mesto na skupni seji odbornikov obeh 
zborov dne 12. EL 1953 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 14, ki obsega naselja: Mirna peč, Češnjice, Ivanja 
vas, Malenska vas, Goriška vas, Gor. Vrhovo, Dol. Vr- 
hovo, Grč vrh, Jablan, Mali vrh, Dol. Podboršt, Golo- 
binjek, Veliki Kal, Mali Kal, Orkljevec in Dobje. 

Volitve bodo v nedeljo, dne 25. oktobra 1953. 

II 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in v 

14. volilni enoti. 
Št. I-8852/1I53 
Novo mesto, dne 12. septembra 1953. 

Predsednik: 
Viktor Zupančič 1. r. 

380. ' 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona O 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) In v zvezi z 28. členom uredbe o potnih in 
selitvenih stroških (Uradni Ust FLRJ, št. 59-693/52) je 
okrajni ljudski odbor Postojna na skupni seji obeh 
zborov dne 1. septembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o pavšalnem povračilu stroškov za uradna potovanja 

1. Člen 
Poleg terenskega dela iz 26. člena uredbe o pot- 

nih in selitvenih stroških se pri okrajnem ljudskejn 
odboru Postojna štejejo za terensko delo tudi uradna 
potovanja cestnih nadzornikov, okrajnih eksponira- 
nih veterinarjev, veterinarskih bolničarjev, logarjev, 
prosvetnih in sanitarnih inšpektorjev, inšpektorja dela 
in uslužbencev patronažne službe. 

Za uslužbence, ki opravljajo dela iz prvega od- 
stavka, se za uradna potovanja v mejah okraja določi 
pavšalno povračilo stroškov (potni pavšal), če njihova 
opravila terjajo povprečno več kot 15 dni zunanjega 
poslovanja na mesec. 

Potni pavšal se ob pogojih iz drugega odstavka 
lahko določi tudi administrativnemu inšpektorju, na- 
čelniku tajništva za gospodarstvo in tajniku okrajne- 
ga ljudskega odbora. 

2. člen 
Potni pavšal se določi s posebno odločbo in sme 

znašati največ 5000 din ter se plačuje mesečno za 
nazaj. 

UsluHjenoi, ki prejemajo potni pavšal, morajo 
mesečno za nazaj predložiti opis uradnih potovanj in 
•••••, ki so jlb. opravili. 

3. člen 
Ta odlok velja takoj. 
Št. 7/34 
Postojna, dne 1. septembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Miro Jelerčič 1. r. 

381. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) in v zvezi e 1. členom uredbe o spremembah 
in dopolnitvah uredbe o potnih in selitvenih stroških 
(Uradni list FLRJ, št. 29-233/53) je okrajni ljudski 
odbor Postojna na skupni seji obeh zborov dne !• 
septembra 1953 sprejel 

ODLOK 
O višini dnevnic za uradna potovanja v mejah okraja 

Postojna 

1. člen 
Dnevnica za uradna potovanja v mejah okraja 

Postojna znaša: 
a) za uslužbence od rV. plačilnega raz- 

reda navzgor 600 dan 
b) za uslužbence od IX. do V. plačilnega 

razreda in za visoko kvalificirane 
delavce 525 din 

c) za druge uslužbence in delavce 450 dip 

2. ölen 
Ta odlok velja takoj uporablja pa se od 31. ju- 

lija 1953. 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok 

o dnevnicah za uslužbence In delavce v mejah okraja 
Postojna z dne 23. decembra 1952 (Uradni list LRS. 
št 5-13/53). 

Št. 7/35 
Postojna, dne 1. septembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Miro Jelerčič 1. r. 

382. 

Na podlagi 15. In 59. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52), 1. m ?• 
člena uredbe o delitvi sklada za vzdrževanje b" 
(Uradni list FLRJ, št. 12/53) in 9. člena uredbe o zvi- 
šanju najemnin za stanovanjske in poslovne prostore 
(Uradni list FLRJ, št. 54/52), je sprejel okrajni zbo* 
OLO Ptuj na predlog sveta za gospodarstvo na seji 
dne 30. aprila 1953 

ODLOK 
o delitvi sredstev sklada za vzdrževanje hiš 

1. Člen 
Občine v okraju Ptuj. (izvzemši mestno občin0 

Ptuj) uporabljajo Iz sredstev sklada za vzdrževanj6 

hiš: 
a) 60% za vzdrževanje hiš, iz katerih izviraj0 

sredstva tega sklada, 
b) 40% za graditev stanovanjskih hiš, ki jih gra , 

občina na svojem območju. 



•••-ff - j. j. 1•• ••••••• Stran 48» 

2. Men 
KortetnAî dokažejo upravičenost »rojih zahtev 

**eproti skladu z računi. 

3. člen 
Natančnejšo predpise za izvajanje tega odloka 

~•• P» potrebi svet za gradbene in komunalne zadere 
*0 Ptuj i odredbo. 

4. člen 
T« odlok dobi obvezno moč z dnem objave v. 

'Uradnem listu LRS<. 
ät 1/3990/1 
Ptuj, dne 30. aprila 1953. 

Predsednik OLO: 
Janez Petrovič 1. r. 

383. 

Na poziv Komunistične partije Jugoslavije in 
^Jevobodilne fronte Slovenije se je ljudstvo Primor- 
s*e skupno z vsemi narodi Jugoslavije vzdignilo v 
uPor in oboroženo vstajo že v letu »1941. 

V septembru 1943 je naša neustrašena in krvava 
°*vobodiina borba prisilila fašistično Italijo h kapitu- 
^/i. Naia slavna  narodnoosvobodilna  vojska je s 

*•1•••• rstajo primorskega  ljudstva izgnala okupa- 
la z nase zemlje in izvoljena je bila naša ljudska 

«Matt. 
Dsugo zasedanje AVNOJ   je   razglasilo te naše 

?*•* a Trstom, Gorico in Slovensko Benečijo za se- 
**TAt del nove Jugoslavije. Ob Istem času  so bili 
«anovljeni naš slavni IX. korpus in prekomorske 

'   .note NOV, ki so pozneje dokončno osvobodile vse 
zemlje Primorske. „ 

Na Saat t€n zgodovinskih dni naše slavne narodno- 
8ro°odjlne borbe, v spodbudo za nadaljnjo borbo za 

^voboditev naših bratov v Trstu, Gorici in Slovenski 
eOeciji   in   v   obrambo   naše   zahodne   meje   pred 

s*abe$ijjTjra   jtdiiijunakiin   imperializmom,   na   pred- 
5  Socialistične   zveze   delovnih   ljudi   In   organi- 

, clJe Zveze borcev NOV je izdal okrajni ljudski od- 
dn' ^^1"1 na skupni seji odbornikov obeh zborov 
«aV l' SeP*e•bra 1953 na podlagi šeste točke 6?. člena 
"*°na o okrajnih ljudskih odborih 

ODLOK 
uglasitvi šestega septembra za okrajni praznik 

osvoboditve Primorske 

1. člen 
osv^v  Î1 sePtember se razglasi za okrajni praznik osvofcoditve Primorske. 

2. člen 

obi*I* .0<••• ve,M <*-»i. objavi pa «e aa krajevno 
,CaJ»i način in v fUrednem listu LRSc. 

!*•„ 1-2355/5-1953 
»na, dne 1. septembra 1953. 

Za   predsednika OLO 
podpredsednik: 

Anton Ovčarii 1. r. 

Sežar 

384. 

Na podlagi osme točke 64. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih in 6. «člena uredbe o pravici 
ljudskih odborov, da lahko predpisujejo takse in pro. 
metni davek (Uradni list FLRJ, št. 19-118/1953) in,po 
poprejšnji potrditvi Izvršnega sveta Ljudske skup. 
scine Ljudske republike Slovenije je okrajni ljudski 
odbor Sežana na skupni seji okrajnega zbora in zbora 
proizvajalcev dne 8. avgusta 1953 sprejel 

ODLOK 
o vpeljavi okrajnih taks in prometnega davka 

L DEL — SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Poleg taks in prometnega davka, ki se plačujejo 

po veljavnih predpisih, se pobirajo v okraju Sežana 
še takse in prometni davek, ki so predpisani s tarifo 
v drugem delu tega odloka, 

2. člen 
Takse in prometni davek, ki se poberejo po do- 

ločbah tega odloka, so proračunski dohodek okrajnega 
proračuna in občinskih proračunov. Uporabiti se smejo 
samo za komunalno graditev (za vzdrževanje in zida. 
nje stanovanjskih hiš, za zidanje zdravstvenih, pro- 
svetmh iu drugih zavodov in komunalnih objektov), 
za graditev cest, mostov in podobno. Način uporabe 
bo določen z okrajnim oziroma z občinskim pro* 
računom. 

3. člen 
Od taks in prometnega davka, pobranih po določ- 

bah tega odloka, pripada okraju 60%, občinam pa 40%. 
Delež dohodkov, ki se po prvem odstavku tega 

člena odstopi občinam, se za vsako leto določi • 
okrajnem proračunu. 

4. člen 
Takse se plačujejo v posebnih lokalnih taksnih 

znamkah. Če stranka teh taksnih znamk ne more do- 
biti, plača takso v gotovini; uslužbenec, ki takso po- 
bere, pa mora preskrbeti lokalne taksne znamke in 
jih uničiti na spisu. 

Dokler taksne znamke ne bodo tiskane, se plaču* 
jejo takse v gotovini, 

Prometni davek se plačuje v. gotovini 

5. Člen 
V primerih, ko je priznana sprostitev tak« o*iro- 

ma prometnega davka po veljavnih predpisih, se tudi 
ne morejo pobirati takse oziroma prometni davek, ki 
so predpisani s tem odlokom. 

Takse in prometni davek po tem odloku s* tudi 
ne pobirajo v primerih, določenih z mednarodnimi 
pogodbami, in v primerih, ko izvir« opro »titer ix med- 
narodnih običajev do držav, s kateri«» obttoft o twi 
vzajemnost (tociprocriiefa). 

6. čl«i 
Določbe zakona o takeafc (Uradni ltet FLRJ, fct. 

68-485/1946). uredbe o davku od prometa proizvodov 
(Uradni • FLRJ, 5t. 24-26•/47) ta uredbe o tarifi pro- 
metnega davka (Uradni li»t FLRJ, It. 1-1/1953) z rsemi 
poznejSmi spremembami in dopolnitvami se primerno 
uporabljajo rudi za takse in prometni davek, pred- 
pisale z odlokom, kolikor ni r. tem odjfoku d»U«-*> 
doteo»»», "    """*"      '—~ " 
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20 din 
90 din 

75 din 

7. člen 
Pojasnila in navodila za Izvrševanje tega odloka 

izda »vet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora. 
Za izvrševanje tega odloka skrbi tajništvo za gospo- 
darstvo in komunalne zadeve okrajnega ljudskega 
odbora. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Uradnem 

Bstu LRS<. 
•. DEL — TARIFA 

A. Takee 
Tar. it 1 
Za vloge, ki se naslovijo na okrajni ljudski odbor 

is na občinske ljudske odbore: 
1. za vsako vlogo, razen za pritožbo ,o 
2. za vsako pritožbo   . t.  ,.t t.i k.i (.i 
Tar. it 2 
Za vse odločbe v upravnem postopku, 

ki jih izda okrajni ljudski odbor in ob- 
činski ljudski odbor  

Pripomba: Ta taksa se ne plača za od- 
ločbe, za katere je predpisana posebna ta- 
ksa v tar. št. 6, 9, 10, 11 in 12 te tarife. 

Tar. it 3 
Za vsa potrdila, kj jih izda okrajni 

ljudski odbor in občinski ljudski odLor: 
1. Za vsako potrdilo, razen za živinske 

potne liste  
2. za vsako potrdilo o lastnini In 

zdravju živine (živinski potni list) 
in za prenos lastnine na kupca: 
a) z& živino od glave    .  ..   . (.i 
b) za drobnico od glave  .  i.  i. [.j 

Tar. št 4 
Za odhod uslužbencev okrajnega in 

občinskih ljudskih odborov na zahtevo 
stranke, razen kadar gre za stanovanjske 
ali zadeve neznatne vrednosti: 

1. za pregled stavbišč ali prostora za 
naprave       

2. za pregled vse zgradbe ali posamez- 
nih prostorov, da bi se izdalo upo- 
rabno dovoljenje: 
a) do 5 prostorov   .   .   ., (., (.i ro 
b) od 6 do 20 prostorov f., t.i ci r.i 
c) nad 20 prostorov     .    .< r,- •••  ., 

3. za vsako pot uslužbencev izven 
uradnih prostorov na zahtevo zasebnika, 
ne glede na število uslužbencev.    .   .   ,» 

Tar. št 5 
Za overitev poslovnih knjig podjetij 

(trgovinskih, bančnih zadružnih, družbe- 
nih in pod.) poleg takse iz tar. it. 34 za- 
kona o taksah od vsakega Usta po   .  ,., 

Tar. št 6 
Za odločbe o kazni v postopku o pre- 

kratkih, za katere je pristojen sodnik za 
prekrške  

Tar. •. 7 
Za izobešenje firme — letna taksa, ki 

se odmeri po velikosti (ploskvi) napisne 
.deske, in sicer: , 

50 din 

50 din 
10 din 

200 din 

100 din 
200 din 
500 din 

100 din 

2.50 din 

250 din 

1. do pol kvadratnega metra • ., t.i M      400 din 
2. do enega kvadratnega metra   «.j (»      800 din 
3. do štirih kvadratnih metrov   i.t (.j    1.500 din 
4. nad štiri kvadratne metre t.i i.i t.j    2300 din 

Tar. št 8 
Za pse na območju mestnega naselja 

mestne občine Sežana — letna taksa: 
1. za psa čuvaja   ., t.t i„ ,.i (0 (.j M       500 din 
2. za lovskega psa    tJ ro c: t.i to  o        500 din 
3. za luksuznega psa >.   ••    •   ••   ••• -.i    2.500 din 
Pripomba 1: Takse so oproščeni var- 

nostni organi (ljudska milica, vojska) za 
pse, ki jih imajo za službene namene. 

Pripomba 2: Za luksuzne pse se šte- 
jejo psi, ki jih imajo lastniki za osebno za- 
dovoljstvo in ki jih ne uporabljajo z ru- 
vanje ali lov. 

Tar. št 9 
Za registracijo motornih vozil se pla- 

ča letna taksa, in sicer: 
1. za   vsak   avtomobil,   avtomobilsko 

prikolico in avtobus 2.000 din 
2. za vsako motorno kolo s prikolico 

ali brez prikolice   .  ,.  , 1.000 din 
Tar. št. 10 
Za dovoljenje za kopanje peska, gra- 

moza in žganje apna se plača enkratna 
taksa, in sicer: 

1. za kopanje peska in gramoza  .! i.i       250 din 
2, za žganje apna ,., M     5,000 din 
Tar. št 11 
Za dovoljenje za priložnostno točenje 

alkoholnih pijač se plača enkratna taksa    1.500 din 
B. PROMETNI DAVEK 

Tar. št. 1 
Od porabe alkoholnih pijač v gostin- 

skih podjetjih in obratih se plača: 
^  1. pri vinu od prodajne cene  .    .   <.i 5j 

2. pri pivu od prodajne cene   ... 2% 
3. pri vseh vrstah žganih pijač od pro- 

dajne cene  *% 
Tar. št. 2 
Od vstopnic na javne plesne prireditve 

se plača od cene prodanih vstopnic    .    . '" 
Tar. št 3 
Od nakupa in prodaje nepremičnin se 

plača od stopenj, ki jih predpisuje uredba 
o  tarifi  prometnega  davka   (Uradni  list ^ 
FLRJ, št. 1-1/1953)   .....  f., t.. t.  .., 10*» 

Tar. št. 4 
Od klanja živine se plača: 
1. za vsako glavo živine .    .  ..• ^,-  •       100 di" 
2. za   vsako   glavo   drobnice   (ovce, 

koze) in za prašiče  50 din 
Tar. št. 5 
Od loterij in drugih iger na sreco se 

plača od cene izdanih srečk oziroma pia- * 
čanih vložkov  10   , 

Pripomba: 1: Ta davek se šteje za do- 
polnilni davek k davku (odstotku), ki se 
predpiše prireditelju po uredbi o loterijah , 
in drugih igrah na srečo (Uradni list 
FLRJ, št. 4-26/1952). Zato ta davek skupno 
z davkom, ki se predpiše po navedeni 
uredbi , ne sme znašati več kot 25% od 
vrednosti izdanih srečk oziroma plačanih 
vložkov, 
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Pripomba 2: Davek gre v korist okraja 
Sežana, če se izvrši prireditev loterije ali 
igre na srečo na okrajnem območju ne 
glede na to, kateri organ je izdal dovolje- 
nje za prireditev. Davek se odmeri in pla- 
ča obenem z davkom po 5. členu uredbe o 
loterijah in drugih javnih igrah na srečo. 

Tar. št 6 
Za vsak paket igralnih kart, ki so v 

gostinskem obratu na razpolago gostom, 
se plača letni davek .., <.> i.i (.- ,., t.i >.,     2.000 din 

Pripomba: Davčni zavezanec je go- 
stinski obrat. 

Št. 1-2176/17-1953 
Sežana, dne 8. avgusta 1953. 

Za predsednika OLO: 
podpredsednik: 

Anton Ovčarič 1. x, 

385. 
Na podlagi 2. odstavka 23. člena in 2. točke 78. 

«ena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih ob- 
«n (Uradni Ust LRS, It. 19/52) ter v zvezi z uredbo o 
jj*i*nju poslovnih prostorov v najem (Uradni list 
FLRJ, št. 12/53) in glede na določbe 3. In 8. člena te- 
meljnega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 
^1) je ljudski odbor mestne občine Idrija sprejel 
aa •• seji dne 19. VIII. 1953 

ODLOK 
0 dajanju poslovnih prostorov v najem na območju 

mestne občine Idrija 

1. člen 
Poslovni prostori se od 1. aprila dalje dajejo v 

?^jem po pogodbi med najemodajalcem in najemni- 
kom brez posredovanja stanovanjskega urada. 

Najemne pogodbe med najemodajalcem in najem- 
nikom, po katerih se dajo poslovni prostori v najem, 
niorajo biti sklenjene pismeno. Vse najemne pogodbe, 
f* eo bile ustno dogovorjene pred uveljavitvijo ured- 
^° o dajanju poslovnih prostorov v najem ali pozneje, 
*e morajo sestaviti v pismeni obliki najkasneje v 15 
°eh po uveljavitvi tega odloka. 

V istem roku morajo najemodajalci predložiti po 
"°n izvod pismene najemne pogodbe tajništvu sveta za 
gospodarstvo   pri   ljudskem   odboru   mestne   občine 
idrija. 

2. člen 
j.    Najemodajalci morajo sporočiti v 15 dneh tajni- 
j, * za gospodarstvo ljudskega odbora mestne občine 

flJa vsako spremembo glede na višino najemnin za 
»««lovne prostore. 

3. člen 
;_ " najemni pogodbi mora biti določena višina na- J«aoine# 

v i. člen 
der       ^° se<^aJ veljavni predpisi o oblastnem raz- 

Jevanju poslovnih prostorov so odpravljeni. 

, 5. ölen 
reč        V  naJemniü  pogodbah odpovedni  rok  ni iz- 
ve^ dogovorJen. velja obojestranski dvomečnl odpo- 

6. člon 
DI-BU » enamo kaznijo do 2000 din se kaznujeta ricKrsek; 
••••    naJemodajalec in najemnik, če v predpisanem 

ne skleneta pismene najemne pogodbe^ 

za 

b) najemodajalec, če ne predloži v predpisanem 
roku enega izvoda najemne pogodbe aH ne sporoči 
spremembe glede na višino najemnine za poslovni 
prostor. 

7. Člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem list« 

LRS<. 
Št. 5/7-53 
Idrija, dne 19. avgusta 1953. 

Podpredsednik LO MO: 
Franc MohoiiČ Lx. 

386. 
Na podlagi 23. In 78. člena zakona o ljudskih od* 

borih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, štev. 
19-90/52)  je ljudski odbor mestne občine Idrija na 
VIII. redni seji dne 19. avgusta 1953 izdal 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka o obratovalnem 
času za  gospodarska  podjetja  na območju  mestne 

občine Idrija 

1. člen 
Ukinja se dežurstvo v prodajalnah trgovskih pod- 

jetih »Preskrba« in Izbira«, ki je bilo uvedeno z od- 
lokom ljudskega odbora mestne občine Idrija št 137/7 
z dne 25. decembra 1952 (5. odstavek 5. 'člena). 

2. člen 
Drugi odstavek 2. člena se spremeni in dopolni: 
Prodajalntce kruha in mleka so odprte od 7. do 

12. in    od 15. do 18. ure. Ob nedeljah so odprte le 
do 10. ure. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem, ko bo objavljen T. 

>Uradnem listu LRS«. 
Št. 5/8-53 
Idrija, dne 19. avgusta 1953. 

Podpredsednik LO MO: 
Franc Mohorič 1. r. 

tow«*« 

387. 

Na podlagi 1. odstavka 23. člena in 2. točke 78. čle- 
na zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19/52) je ljudski odbor mestne 
občine Ptuj na seji dne 23. julija 1953 izdal 

ODLOK 
o plakatiranju 

1. člen 
Plakati in reklame vseh vrst se smejo na območju 

mestne občine Ptuj pritrjevati na cestah in trgih sa- 
mo na za to določenih prostorih in reklamnih deskah. 

2. člen 
Pritrjevanje plakatov in reklam na zidovih, ogra- 

jah, drevesih in podobno je prepovedano. 
3. člen 

Kdor pritrdi plakat ali reklamo v nasprotju z do- 
ločbami 1. in 2. Člena tega odloka, se kaznuje za pre- 
prekršek z denarno kaznijo do 2000 din. 

4. člen 
Določba tega odloka ne velja za pritrjevanje pa. 

slovnih razglasov in reklam v poslopjih in y izložbe- 
nih oknih,  ~ 
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5. ilea 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRSc 
Št. 1/1-1194/1-53 
Ptuj, dne 5. avgusta 1953. 

Predsednik LO MO: 
Janko Vogrlnec 1. r. 

388. 

Na podlagi 23. člena zakona o ljudskih odborih 
mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št.. 19/52), v 
skladu z uredbo o dajanju poslovnih prostorov v na- 
jem (Uradni list FLRJ, št. 12/53) in v zvezi s 3. in 8. 
členom temeljnega zakona o prekrških (Uradni list 
FLRJ, št. 46/51) je ljudski odbor mestne občine Ptuj 
izdal na seji cine 23. julija 1953 

ODLOK 
o dajanju poslovnih prostorov v najem na območja 

mesta Ptuja 
1. člen 

Poslovni prostori se dajejo v najem s pismeno 
pogodbo, sklenjeno med najemodajalcem in najemni- 
kom. Najemno pogodbo je treba sestaviti v trojniku- 
Vse ustne najemne pogodbe, ki so bile sklenjene pred 
uveljavitvijo uredbe o dajanju poslovnih prostorov v 
najem, se morajo sestaviti v pismeni obliki. 

Predpisi tega odloka se ne nanašajo na poslovne 
prostore, ki se še sedaj uporabljajo kot stanovanja. 

2. člen 
En izvod pismenih pogodb, ki bodo sklenjene v 

skladu z določbami 1. člena tega odloka, se mora 
izročiti v enem mesecu po sklenitvi najemne pogod- 
be oziroma v enem mesecu po objavi tega odloka v 
Uradnem listu LRS, oddelku za komunalne zadeve 
mesta Ptuja. 

Vsi dosedanji predpisi o administrativnem raz- 
deljevanju poslovnih prostorov so odpravljeni. 

3. člen 
Odpovedni rok je najmanj enomesečen, če v na- 

jemni pogodbi odpovedni rok ni izrecno določen, ve- 
lja dvomesečni odpovedni rok. 

4. člen 
Najemodajalec in najemnik morata v 15 dneh spo- 

ročiti oddelku za komunalne zadeve mesta Ptuja vsa- 
ko spremembo glede na višino najemnine ali spre- 
membo pogodbe. 

5. Člen 
Svet za gospodarstvo predpiše po potrebi navodila 

za izvajanje tega odloka. 
6. člen 

Z denarno kaznijo po 2000 din se kaznujeta za 
prekršek najemodajalec in najemnik, 'če v predpisa- 
nem roku ne skleneta najemne pogodbe ali ne prigla- 
sita spremembe glede na višino najemnine za poslovni 
prostor. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRSc 
Št. 1/1-1195/1-53 
Ptuj, dne 5. avgusta 1953. 

Predsednik LO MO: 
Janko Vogrlnec 1. r. 

389. 

Ljudski odbor mestne občine Tržič je na svoji 
seji dne 4. septembra 1953 na podlagi 13. in 88. člena 
zakona o volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih 
odborov sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I. Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni 
enoti štev. 17, ki obsega naselja Lom, Grahovše in 
Potarje, ker je prenehal mandat Murniku Cirilu, od- 
borniku ljudskega odbora mestne občine Tržič, ki je 
bil izvoljen v tej volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo dne 8. novembra 1953. 
I. Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in 

na krajevno običajni način v volilni enoti št. 17. 
Tržič, dne 4. septembra 1953. 

Predsednik LO MO: 
Lovro Cerar 1. r. 

390. 
Občinski ljudski odbor Črna je na 9. seji dne 

9. IX. 1953 na podlagi 13. In 88. člena zakona o volitvah 
in odpoklicu odbornikov ljudskih odborov (Uradni 
list LRS, št. 19-91/52) sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni 
enoti št. 1, ki obsega vas Črno, naselje Spodnje Javor- 
je, Pristavo in Igrčevo, ter v volilni enoti št. 2, ki ob- 
sega naselje Žerjav, del naselja Urši ja gora in Jazbino. 

Volitve bodo v nedeljo, dne 8. novembra 1953 ob 
7. uri. 

U. Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS> in 
na krajevno običajni način v volilni enoti štev. 1 
in 2. 

St. Pov IL84/53 
Črna, dne 9. septembra 1953. 

Prediednik Obe. LO: 
Ivan Petre 1. r. 

391. 
Na podlagi 13. in 88. člena zakona o volitvah to 

odpoklicu odbornikov ljudskih odborov (Uradni WJ 
LRS, št. 19-91/52) je občinski ljudski odbor Mirna Ve6 

na seji dne 23. avgusta 1953 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I. Razpisujejo  se  nadomestne  volitve  v  von•* 
enoti št. 1, ki obsega naselja: Mirno peč, češenjc ; 
Ivanjo   vas  in Malensko   vas,  in   sicer  zaradi srn 
Šiško Franceta, odbornika občinskega ljudskega o°; 
bora Mirna peč, ki je bil izvoljen v tej volilni en<w- 

II. Volitve bodo v nedeljo dne 25. oktobra W»* 
III. Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LKb« "* 

na oglasni deski v volilni enoti št. 1. 
Št. 651/153 
Mirna peč, dne 23. septembra 1953. 

Predsednik Obč. U>- 
Janez špendal !• *• 

Izdaja .Uradni list LRSt - Direktor In odgovorni urednik: dr. Bastko Močnik tiski   lskarna »Toneta TomSiča        p0 v Ljubljani — Naročnina: letno 720 din — Posamezna Številka: e din do 8 stran), vsake nadaljnje 4 strani « °"•-•» *" 
polti 8 din veo — Uredništvo la uprava: Ljubljana, Erjavčeva ulica na, postni predal m —. Telefon uprave » 
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oätnina plačana • gotovini 

URADNI L 
LJUDSKE  REPUBLIKE SLOVENIJE 

teto IX V LJUBUANI, dne 6. oktobra 1953 Številka 34 
VSEBINA« 

•*- Sklep Ljudske skupščine LRS o razpisu splošnih volitev 
odbornikov v zbore proizvajalcev okrajnih In mestnih 
ljudskih odborov na ozemlju Ljudske republike Slovenije. 

JJ5- Odlok o razpustu Ljudske skupščine LRS. 
116. Uredba o posebnem krajevnem prispevku. 
u<> Uredba o opravljanju gospodarskih delavnosti, ki so po- 

dobne obrtom. 
U8. Odločba o določitvi dneva volitev ljudskih poslancev za 

Zbor proizvajalcev Ljudske skupščine LRS. 
Odloki ljudskih odborov: 
Odlok o hišnem redu na območju mestne občine Celje. 
Odlok o obratovalnem času gospodarskih podjetij na 
območju okraja Celje okolica. 
Odlok o spremembi odloka o obratovalnem času gospo- 
darskih podjetij na območju okraja Celje okolica. 
Odlok o sklepnem   računu   okrajnega   ljudskega   odbora 
Črnomelj za leto 1952. 
Odlok o preprečevanju In zatiranju ogrčavostl goveje 
živine v okraju Črnomelj. 
Odlok o dodatnem proračunu okraja Gorica za leto 1933 
Odlok o načinu sklepanja kreditnih pogodb glede Inve- 
sticij, ki spadajo med Investicije gospodarskega pomena 
okraja Kočevje za leto 1953. 
Odlok o načinu kreditiranja In sklepanja kreditnih po- 
godb glede Investicij, ki spadajo med investicije gospo- 
darskega pomena okraja LJubljana okolica za leto 1953 
Odlok o vpeljavi okrajnih taks ta prometnega davka v 
okraju Ljutomer. 
Odlok o proračunu mestnega ljudskega odbora Maribor 
*a leto 1953. 
Odlok o sklepnem računu mestnega ljudskega odbora 
Maribor za leto 1951. 

392. 
383. 

394. 

395. 

396. 

397. 
398. 

. *00. 

«01. 

<02. 

«o;. 

404. 

405. 

40S. 

407. 

408. 

409. 

410. 

411. 
412. 
413. 

114. 

415. 

4ie. 

Odlok o uvedbi mestnih taks in mestnega davka na 
promet v mestni občini Maribor. 
odlok o določitvi višine dnevnic za službena potovanja 
v mejah okraja Maribor okolica. 
Odlok o prvi spremembi odloka o družbenem planu 
okraja Novo mesto za leto 1953. 
Odlok o drugI spremembi odloka o družbenem planu 
okraja Novo mesto za leto 1953. 
Odlok o spremembi odloka o družbenem planu okraja 
Postojna za leto 1953. 
Odlok o drugI spremembi odloka o družbenem planu 
okraja Postojna za leto 1953. 
Odlok o pogojih, g katerimi se Iz okrajnega sklada za 
kreditiranje Investicij dovoljujejo Investicijski krediti 
gospodarskim, zadružnim in družbenim organizacijam v 
okraju Sežana za leto 1953. 
Odlok o spremembi odloka o družbenem planu okraja 
Sežana za leto 1953. 
Odlok o obvezni tuberkullnizaclji govedi v okraju Sežana. 
Odlok o omejitvi Števila koz na območju okraja Sežana. 
Odlok o razglasitvi 6. septembra za ljudski praznik okraja 
Tolmin. 
Odlok o načinu sklepanja kreditnih pogodb glede inve- 
sticij, ki spadajo med investicije gospodarskega pomena 
okraja Tolmin za leto 1953. 
Odlok o načinu sklepanja kreditnih pogodb glede inve- 
sticij, ki spadajo med investicije gospodarskega pomena 
v mestni občini Idrija za leto 1953. 
Odlok o razglasitvi 9. septembra za ljudski praznile mest» 
ne občine Nova Gorica. 
Popravek odloka o dajanju poslovnih prostorov v najem 
na območju mestne občine Skorja Loka. 

114. 
ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije je 

r* 1. seji VI. rednega zasedanja na podlagi 10. točke 
[.'••••• ustavnega zakona o temeljih družbene in po- 

«cne ureditve in o organih oblasti 'Ljudske repu- 
te SloTenije 

sklenila; 
y   Izvršni svet Ljudske skupščin« Ljudske republike 
D °yenije razpiše splošne volitve odbornikov v zbore 
t£°J*Taialcev vseh okrajnih in mestnih ljudskih od- 

*°v na ozemlju Ljudske republike Slovenije. 
Ljudska sknpščina 

Ljudske republike Slovenije 
St. LS 144/1-53 
Ljubljano, dne 16. septembra 1953. 

Tajnik: Predsednik: 
***• Pavle žaucer L r. Dr. Ferdo Kozak 1. r. 

L- 115* 
Qa 1  U^a skupščma Ljudske republike Slovenije je 
••^ ' seJ1 VI. rednega zasedanja na podlagi 9. člena 
ben n^ Za izvršitev ustavnega zakona o temeljih druž- 
ste

e ln Politične ureditve in o organih oblasti Ljud 
4 republike Slovenje izdala tale , 

1 Tt odlok 
se raLr^udls^a skupščina Ljudske republike Slovenije 

h^k«' ifVrSni svet Ljudske skupščine Ljudske repu- 
dio veni je razpiše volitve x novo Ljudsko skup- 

ščino Ljudske republike Slovenije po določbah ustav- 
nega zakona o temeljih družbene in politične ureditve 
in o organih oblasti Ljudske republike Slovenije. 

Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije 

št. LS 145/1.53 
Ljubljana, dne 16. septembra 1953. 

Tajnik: Predsednik: 
Inž. Pavle Žaucer h r. Dr. Ferdo Kozak 1. r. 

116. 
Na podlagi zadnjega odstavka 56. člena temelj- 

nega zakona o družbenem prispevku in o davkih 
(Uradni list FLRJ, št. 1/52) izdaja Izvršni svet Ljudske 
skupščine Ljudske republike Slovenije 

UREDBO 
o posebnem krajevnem prispevku 

1. člen 
Da se omogoči občinam, mestnim občinam in me- 

stom (v nadaljnjem besedilu: občine) graditev in vzdr- 
ževanje komunalnih, stanovanjskih, zdravstvenih, so- 
cialnih in kulturnih objektov, lahko ljudski odbor 
občine, mestne občine ali mesta (v nadaljnjem bese- 

. dilu: ljudski odbor) vpelje z odlokom na podlagi skle- 
pa zbora volivcev posebni krajevni prispevek. 

Posebni krajevni prispevek se lahko vpelje za 
vsojobčino, pa tudi za posamezno vas ali del občine 
in v. korist te vasi oziroma dela občine. 
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2. eleo 
Posebni krajevni prispevek se ne sme uporabiti za 

stroške administracije aild za izvrševanje drugih nalog, 
določenih v rednem proračunu. 

3. člen 
K posebnemu krajevnemu priepevku so zavezani 

.vsi državljani, gospodarske organizacije In druge 
pravne osebe, ki imajo na območju občine svoje pre- 
bivališče oziroma sedež oziroma vire dohodkov ali 
premoženje. 

4. člen 
Vpeljavo posebnega krajevnega prispevka pred- 

laga volivcem ljudski odbor sam ali pa po zahtevi 
državljanov. 

5. člen 

O vpeljavi posebnega krajevnega prispevka skle- 
pa najprej zbor volivcev občine oziroma tistega dela 
občine, na katerem naj se vpelje posebni krajevni pri- 
spevek. Kjer še sklicujejo zbori volivcev po vaseh ali 
volilnih enotah, morajo sklepati o vpeljavi posebnega 
krajevnega prispevka vsi zbori volivcev z območja, za 
katero naj se vpelje prispevek. 

Na zboru volivcev mora bit navzočih nad polo- 
.vico vseh volivcev. Če prvi zbor volivcev ni sklepčen, 
se skliče za osmi dan drugi zbor volivcev, če tudi 
drugi zbor volivcev ni sklepčen, se šteje, da je pred- 
log za vpeljavo posebnega krajevnega prispevka od- 
klonjen. 

b. člen 
Zbor volivcev določi: 
a) namen, za katerega naj se uporabi prispevek, 
b) znesek prispevka, 
c) podlago za odmero ter stopnjo prispevka, 
č) roke, do katerih je treba prispevek plačati, 
d) kateri zavezanci se popolnoma ali delno opro- 

ste plačila prispevka, ker bi jim plačevanje prispevka 
povzročilo posebne gospodarske težave. 

7. člen 
Sklep o posebnem krajevnem prispevku mora biti 

sprejet z večino glasov navzočih volivcev. 
V občinah, kjer se sklicujejo zbori volivcev po 

vaseh ali po volilnih enotah, se šteje, da je sklep o 
vpeljavi posebnega krajevnega prispevka sprejet, če 
je bil sprejet na večini vseh zborov volivcev in če je 
glasovala za vpeljavo prispevka večina volivcev, ki so 
ee udeležili vseh zborov volivcev. 

8. člen 
Posebni krajevni prispevek se ne sme vpeljati v 

breme prejemkov delavcev in uslužbencev iz njiho- 
vega delovnega oziroma službenega razmerja. 

9. člen 
Pri določanju višine prispevka mora zbor voliv- 

cev upoštevati gospodarsko moč vse občine oziroma 
dela občine, za katerega naj se vpelje prispevek. 
Vpeljava prispevka ne sme ogrožati izpolnjevanja 
obveznosti glede plačevanja drugih davkov oziroma 
družbenega prispevka. 

10. člen 
Na podlagi sklepa zbora volivcev Izda ljudski od 

bor odlok o vpeljavi posebnega krajevnega prispevka. 
ôe misli ljudski odbor občine aJi mestne občine, da je 

sklep zbora volivcev nezakonit, sporoči to okrajnemu 
ljudskemu odboru, ki o, tem dokončno odloči. Mestni 
ljudski odbor sporoči to Državnemu sekretariatu za 
gospodarstvo LES; ta predloži zadevo s svojim mne- 
njem Izvršnemu svetu v odločitev. 

Ljudski odbor občine oziroma mestne občine po- 
šlje vsak odlok o vpeljavi posebnega krajevnega pri- 
spevka okrajnemu oziroma mestnemu ljudskemu od- 
boru, mestni ljudski odbor pa Državnemu sekretariatu 
za gospodarstvo LRS. * 

' 11. člen 
Odlok o določitvi posebnega krajevnega prispev- 

ka je obvezen za vse zavezance občine oziroma dela 
občine, za katerega je vpeljan. 

12. člen 
Posebni krajevni prispevek se odmeri individu- 

alno vsakemu posameznemu zavezancu po celotnem 
dohodku oziroma skladih. 

13. člen 
Posebni krajevni prispevek se lahko predpiše: 
a) od sklada za prosto razpolaganje gospodarskih 

podjetij in drugih gospodarskih organizacij, za katere 
veljajo enaki gospodarsko-finančni ukrepi kot za go- 
spodarska podjetja; 

b) od dohodkov kmečkih delovnih zadrug; 
c) od dohodkov, ki jih zadruge delijo med svoje 

člane po obsegu njihovega poslovanja z zadrugo; 
č) od dohodkov kmečkih gospodarstev; 
d) od dohodkov obratov, zasebnih poklicev in <*• 

dohodkov od premoženja. 
Posebni krajevni prispevek se lahko določi v pri' 

meru iz točke a) največ do 10%, v primeru iz točke 
b) največ do 3%, v primerih iz točke c) in iz točke d) 
pa največ do 5°/» odmerne podlage. 

14. 'člen 
O odmeri posebnega krajevnega prispevka se ob* 

vestijo zavezanci z odločbo. 
Zavezanci imajo pravico do pritožbe zoper odloč- 

bo občinskega ljudskega odbora na okrajni (mestni) 
ljudski odbor, in sicer v 15 dneh po prejemu odločne' 
zoper odočbo ljudskega odbora mesta oziroma mestne 
občine s posebnimi pravicami pa na Državni sekreta* 
riat za gospodarstvo. 

Pritožba mora biti rešena v 30 dneh. 

15. člen 

Posebni krajevni prispevek se# plačuje oz*r?1V 
obračunava v gotovini pri občinskem (mestnem) 1••*" 
skem odboru. 

16. člen 
Kako naj se uporabljajo sredstva posebnega »r 

jevnega prispevka, določi ljudski odbor s posebDJ-" 
dodatnim proračunom. 

17. člen 

Redno in prisilno izterjavo posebnega kra'®T£f?a, 
<, prispevka opravlja finančni organ ljudskega od bo  ' 

ki je izdal odlok o vpeljavi tega prispevka, po s,   ^ 
izvršilnih uslužbencih na podlagi načel, ki velj«J° 
opravljanje administrativne izvršbe. • - 

Za nepravočasno plačani posebni krajevni Prisp, 
vek se plačajo 6% letne zamudne otrest- 

A 



gter. 34 - 6. X. 1953 URADNI LIST Stran 495 

18. člen 

Napodila za izvrševanje te uredbe izdaja po po- 
trebi državni sekretar za gospodarstvo LR Slovenije. 

19. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

Tega dne preneha veljati uredba o krajevnem 
samoprispevku (Uradni list LRS, št. 21-122/47). 

St Ü 62/53 
Ljubljana, dne 29. septembra 1953. 

Izvršni svet 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Miha Marinko 1. r. 

117. 

Na podlagi 5. člena zakona o obrtništvu v zvezi 
9 74. členom ustavnega zakona o temeljih družbene in 
Politične ureditve in o organih oblasti Ljudske repu- 
blike Slovenije izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije. 

UREDBO 
o opravljanju gospodarskih delavnosti, ki so 

podobne obrtom 

1. člen 
Gospodarske  delavnosti,   ki   so   podobne  obrtom, 

se opravljajo po predpisih te uredbe: 
__ Take gospodarske delavnosti lahko opravljajo 

^ržavni in zadružni obrati, delavnice zadružnih in 
družbenih organizacij ter zasebniki. 

2. člen 
Kolikor niso predpisd pristojnega organa dotace- 

lo kot obrti, se za gospodarske delavnosti, ki so podob- 
ne obrtom, določajo tele: 

L v kovinski stroki: 

1. izdelovanje žičnih pletenin, 
2- izdelovanje gredaš (za 'česanje volne, greda- 

šenje), 
3.  nasekovanje pil, 
4-  izdelovanje zvoncev, 
'•  ročno izdelovanje žebljev, 
6- izdelovanje drobne kovinske galanterije, 
?•   rafinerija kovin, 
8. brusaštvo; 

II. v kemični stroki: 

9-  Izdelovanje čistilnih  sredstev za tla, obutev, 
obleko in kovine, 
izdelovanje mila in pralnih sredstev, 
Izdelovanje črnila In tušev, 
Izdelovanje kozmetičnih sredstev, 
izdelovanje brusnih papirjev, 
izdelovanje   kemičnih   papirjev,   trakov   in 
muholovcev, 
izdelovanje pomožnih   sredstev  za obdelavo 
kože in tekstilij ter za tehnično uporabo, 
Izdelovanje  raket In  podobnih  pirotehničnih 
sredstev, 
izdelovanje barv, 
Izdelovanje destilirane vode, 

10. 
11. 
12. 
13. 
U. 

15. 

16. 

17. 
18. 

19. izdelovanje kolomaza, tehničnega olja in teh» 
nične masti, 

20. izdelovanje eteričnih olj; 

III. v stroki predelovanja zemlje in kamna: 

21. izdelovanje brusov, 
22. žagnje apna, 
23. pridobivanje kamna, gramoza in mivke; mlet- 

je kamenin tn gline, 
24. opekarne, 
25. izdelovanje mlinskih kamnov; 

IV. v lesni stroki 

26. izdelovanje metel, 
27. izdelovanje bičevnikov, 
28. izdelovanje zabojev, 
29. Izdelovanje cokel, 
30. izdelovanje suhe robe in lesne galanterije, 
31. pletenje stropne podloge, 
32. žage (venecianke), 
33. žaganje drv, 
34. izdelovanje oglja; 

V. v živilski stroki; 

35. izdelovanje kislega zelja, 
36. sodavičarstvo in izdelovanje brezalkoholnih 

pijač, 
37. predelovanje in sušenje sadja in povrtnin, 
38. izdelovanje sadne in sočivne mezge, 
39. izdelovanje gorčice, 
40. izdelovanje čajev in drog, konserviranje sad- 

ja, sočivja in jedilnih začimb, 
41. izdelovanje kisa, 
42. žganjekuha, 
43. Izdelovanje pecilnih praškov, hranil in krmil, 
44. izdelovanje mlečnih izdelkov, 
45. praženje kave in kavnih nadomestkov, 
46. izdelovanje jedilnega olja, 
47. mlinarstvo (mlini do treh kamnov brez na« 

prav za prečiščenje, presejanje in za razvr- 
ščanje meljave), 

48. Izdelovanje testenin; 

VI. v usnjarski stroki; 

49. predelovanje usnjenih odpadkov, 
50. izdelovanje kovaških mehov, 

VII. v tekstilni in oblačilni stroki: 

51. izdelovanje drobne tekstilne galanterije (kra- 
vat, podvez, potnic, naramnic in podobno), 

52. predtiskanje tkanin, 
53. slamnikarstvo, 
54. žimarstvo, 
55. izdelovanje mrežic, 
56. šivanje vreč, 
57. izdelovanje preprog iz tekstilnih odpadkov, , 
58. popravljanje preprog, 
59. izdelovanje vate, 
60. krpanje nogavic, obleke, perila in podobno, 
61. izdelovanje copat, 
62. čipkarstvo, vezenje, ročno pletenje; 

VIII. v papirni stroki: 

63. izdelovanje papirne galanterije, 
64. izdelovanje predmetov iz papirmašeja, 
65. Izdelovanje senčnikov za svetila iz papirja lo 

pergomašeja; l 
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IX. • prometni stroki: 

66. prevozništvo s konjsko vprego, 
67. prevozništvo oseb z motornimi vozili (avto- 

taksi), 
68. prevoništvo blaga z motornimi vozili, 
69. prevažanje s čolnom in brodom, 
70. snaženje in mazanje motornih vozil; 

X.  v dragih oziroma raznih strokah: 

71. izdelovanje igrač, 
72. izdelovanje glavnikov, 
73. izdelovanje teniških lopaTJev (reketov), 
74 izdelovanje svinčnikov, 
75. izdelovanje okvirnih steklenih nastavkov za 

fotografije in slike, 
76. izdelovanje gumbov, 
77. izdelovanje umetnih cvetlic in oblačilnih apli- 

kacij: 
78. izdelovanje ribiških potrebščin, 
79. izdelovanje smuških maž in drugih predme- 

tov za uporabo smuSi, 
80. izdelovanje učil, 
81. izdelovanje pogrebnih potrebščin (okraskov, 

čipk in podobno), 
82. predelovanje močvirne trave, šibja, slame, 

rastlinskih korenin in podobnega v surovine, 
83. mlatilničarstvo, 
84 maserstvo, 
83. pedikerstvo, 
86. uglaševanje glasbil, 
87. postavljanje in sestavljanje mlinov in žag, 
88. aranžerstvo, 
89. dekorativno slikarstvo na lesu, steklu in pod., 
90. spisovanje, razmnoževanje, kopiranje, prepi- 

sovanje, sestavljanje oglasov in reklam, pla- 
katiranje, 

91. preparaterstvo, 
92. pranje in likanje, 
93. čiščenje obutve, 
94 snaženje oken, kuhinjskega, sobnega in pisar- 

niškega pohištva, 
95. shranjevanje prtljage, koles itd., 
96. poklic postreščkoV, 
97. čuvanje lokalov in stanovanj. 

3. člen 
Državni sekretar z gospodarstvo LR Slovenije sme 

določiti, da spadajo pod določbe te uredbe še druge 
gospodarske delavnosti obrtne narave, ki v 2. členu 
niso naštete niti niso še dolacene kot obrti. 

4 člen 

Za samostojno opravljanje delavnostj iz 2. člena 
te uredbe ne veljajo določbe zakona o obrtništvu 
glede strokovne usposobljenosti. 

5. člen 
Za opravljanje gospodarskih delavnosti, naštetih 

v 2. členu te uredbe, je potrebno zasebnikom obrtno 
dovoljenje, odprtim obrtnim delavnicam, ki jih usta- 
novijo državni uradi, zavodi, podjetja in zadružne or- 
ganizacije, pa dovoljenje za delo. 

Dovoljenje izda na prošnjo občinski ljudski od- 
bor. Če pa gre1 za delavnico na območju mesta ali 
mestne občine s posebnimi pravicami, izda dovoljenje 
svet za gospodarstvo ljudskega odbora mesta oziroma 
mestne občine, 

Prošnjo za izdajo dovoljenja je treba rešiti v 30 
dneh po vložitvi. Pred rtšitvljo je treba vprašati za 
mnenje okrajno oziroma mestno obrtno zbornico. 

6. člen 

Zoper odločbo, s katero se prošnja za dovoljenje 
po prednjem členu zavrne, je v 15 dneh po prejemu 
odločbe dovoljena pritožba na komisijo za obrtne za- 
deve, ki se ustanovi pri okrajnem ljudskem odboru 
oziroma ljudskem odboru mesta in mestne občine. Pri- 
tožba se vloži pri organu, ki je prošnjo zavrnil. Zoper 
odločbo komisije ni pritožbe po upravni poti. 

7. člen 
Predsednika in dva člana komisije Iz prednjega 

člena izvoli izmed svojih članov ljudski odbor, pri ka- 
terem je komisija ustanovljena. 

Komisija odloča o pritožbah na skupni seji z ve- 
čino glasov. Sklep seje komisije podpišejo predsednik 
in oba člana komisije. Odločbo komisije podpiše pred- 
sednik komisije. 

8. člen 
Zasebnik, ki opravlja gospodarsko delavnost Iz 2. 

člena te uredbe, mora' delati sam. V svojem obratu 
lahko zaposluje člane svoje družine. 

Džavnl sekretar za gospodarstvo LRS sme za pO" 
samezne delavnosti iz 2. člena te uredbe z odredbo 
predpisati, da sme zasebnik izjemoma zaposliti v svo- 
jem obratu tudi delovno silo. Z odredbo mora biti 
predpisano tudi najvišje dopustno število tuje delovne 
sile. 

9. člen 
Določbe zakona o obrtništvu: o firmi, o registra- 

ciji, o poslovnih prostorih, o poslovnih knjigah, o dr- 
žavnih obratih in delavnicah, o obrtnih delavnicah 
državnih podjetij, zavodov in uradov, o obrtniških 
zadrugah In o obrtnih delavnicah družbenih in zadruž- 
nih organizacij in o zasebnih obrtnih obratih ter kazen- 
ske določbe se uporabljajo primerno tudi za obrtne 
delavnosti iz 2. člena te uredbe, kolikor nI s to uredbo 
določeno drugače. 

10. člen 
Obrati, delavnice in zasebniki, ki opravljajo 8°" 

spodarske delavnosti po tej uredbi, morajo biti člani 
okrajne oziroma mestne obrtne zbornice. 

11. člen 
Kolikor je opravljanje posameznih gospodarskih 

delavnosti iz 2. člena te uredbe urejeno še s posebni»1 

predpisi, veljajo tudi določbe teh predpisov. 

12. člen 
Kdor je do uveljavitve te uredbe na podlagi dov°* 

ljenja pristojnega organa opravljal katere od gosp0* 
darskih delavnosti iz 2. člena te uredbe, jo lahko opraV" 
Ija še naprej, če jo priglasi za registracij v treh »^" 
secih po uveljavitvi te uredbe, če v tem roku ne pr 

glasi delavnosti za registracijo, mora prenehati z nje 

nim opravljanjem. 
Kdor je do uveljavitve te uredbe samostojno °••••" 

1 jal katero od gospodarskih delavnosti iz 2. člena 
uredbe, ne da bi imel za to dovoljenje pristojne? 
organa, jo lahko opravlja še naprej, če prosi za a 
voljenje v treh mesecih po uveljavitvi te uredbe 
3e mu pristojni organ izda dovoljenje. Če v tem •• ^ 
ne prosi za dovoljenje ali če mu je prošnja odklonJ 
na, mora prenehati z opravljanjem te delavnosti. 
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13. člen 
Državni sekretar za gospodarstvo LR Slovenije je 

pooblaščen, da izda natančnejše predpise za Izvrševa- 
nje te uredbe. 

14 člen 
Za gospodarsko delavnosti, ki se opravljajo kot 

domača obrt, določbe te uredbe ne veljajo. 
15. člen 

Za gospodarske delavnosti tz 2. člena te uredbe, ki 
jih poznejši predpisi določijo za obrt, preneha veljati 
ta uredba, ko se ti predpisi uveljavijo. 

16. člen 
Ta uredba velja z dnem objave v »Uradnem lista 

LRS«. 

šiev..U 63/53 
Ljubljana, dne 29. septembra 1953. 

Izvršni svet 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
MIha Marinko L r. 

118. 
Ma podlagi drugega »n tretjega odstavka 19. člena In drugega odstavka 140. člena zakona o pravicah 

In dolžnostih ter o volitvah in odpoklicu ljudskih poslancev Ljudske skupščine LRS in v zvezi z odlokom 
Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS o razpisu volitev ljudskih poslancev v Ljudsko skupščino Ljudske 
republike Slovenije (Uradni Ust LRS, št. 31-103/1953)  izdaja Republiška volilna komisija LRS 

ODLOČBO 
D določitvi dneva volitev ljudskih poslancev za Zbor proizvajalcev Ljudske skupščine Ljudske republike 

Slovenije 

1. Volitve ljudskih poslancev za Zbor proizvajalcev Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 
bodo dne 24. novembra 1953. 

2. Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem listu LRS«. 

št. 6/1-53 
Ljubljana, dne 28. septembra 1953. 

Republiška volilna komisija   Ljudske republike Slovenije 
Tajnik: Predsednik: 

Dr. Jože Globevnik 1. r. Dr. France Hočevar 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
392. 

Mestni ljudski odbor v Celju je na podlagi 1. 
odstavka 23. člena zakona o ljudskih odborih mest in 
cestnih občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) in v zvezi 
?IT

3- in 8. členom temeljnega zakona o prekrških 
( Uradni Ust FLRJ, št. 46-428/51) sprejel na VI. seji 
mestnega zbora dne 18. VI. 1953 

ODLOK 
o hišnem redu 

1. člen 
. S hišnim redom se urejajo razmerja med hišnim 
Jf/,ni.kom ter najemniki in podnajemniki stanovanj- 
.K1h in poslovnih prostorov ter se z njim določi obseg 
Ana&n uporabe v najem danih prostorov, kakor tudi 
,, znosti in pravice hišnega lastnika (upravitelja) in 
snovalcev. 

2. člen 
. Pred vselitvijo oziroma Izselitvijo je dolžan na- 
ia.0?11^ naznaniti vselitev oziroma Izselitev hišnemu 

rikU' oz*roma njegovemu predstavniku v hiši. 
va -t prevzcmu 2n predaji se ugotovi stanje stano- 
ienin k PTOS*orav z zapisnikom, ki ga podpišeta na- 

ni! ln k^nl ^tnik oziroma njegov zastopnik. 
0l 

Uo nasilni vselitvi brez odločbe stanovanjskega 
dev Da -*0 .hiSni ustnik oziroma upravitelj dolžan za- 

0 takoj naznaniti stanovanjskemu«uradu. 

3. člen 
yg , j°. Podpisu zapisnika je najemnik dolžan še pred 
Îoï- L Ì*° P°dPisati najemno pogodbo, ki mu jo pred- 
"2l hišni lastnik. 

Stanovalci se morajo vselati in izseliti v skladu z 
obstoječimi stanovanjskimi predpisi. 

4. člen 
Najemnik sme sprejeli podnajemnika oziroma od- 

dajati dele stanovanja v podnajem lo s privolitvijo 
hišnega lastnika in v skladu z obstoječimi stanovanj- 
skimi predpisi. 

5. člen ' 
Po odpovedi najemnega razmerja mora najemnik' 

dovoliti interesentom ogled stanovanja, ln sicer vsak 
dan med 10. ln 12. ali med 16. in 18. uro. 

6. člen v 

Najemnik ne sme pri izselitvi predati stanovanj- 
skih oziroma poslovnih prostorov v slabšem stanju, 
kot jih je prevzel, in mora vsako okvaro na svojo 
stroške popraviti, kolikor ni nastala po normalni ob- 
rabi, sicer stori to lastnik na najemnikove stroške z 
dovoljenjem sveta za gospodarstvo in komunalne za- 
deve mestnega ljudskega odbora Celje. 

Ob izselitvi je najemnik dolžan izročiti lastniku 
oziroma njegovemu pooblaščencu vse ključe stanova- 
nja, veznih vrat ter drugih prostorov, morebitne Iz- 
gubljene ključe pa mora nadomestiti. 

?. '51 en 
Prenovitve ali prezidave smejo izvršiti najem- 

niki samo po poprejšnjem dovoljenju lastnika. Ob iz- 
selitvi mora najemnik pustiti prostore brez odškod- 
nine v neizpremenjenem stanju, razen čo je bil skle- 
njen drugačen dogovor med najemnikom in hišnim 
lastnikom. 
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8. Člen 
Skupni prostori kot dvorišča, odprte kleti, stop- 

nišče, hodniki, dvigala, pralnice itd. ter studenci in 
vodnjaki morajo biti na razpolago vsem stanovalcem. 
Čas, način uporabe ter čiščenje teh prostorov določi 
hišni lastnik oziroma upravni organ v sporazumu s 
svetom stanovalcev. 

Uporaba dvigal je dovoljena stanovalcem samo v 
okviru strokovnih navodil. Mladoletni pod 15 leti ne 
smejo uporabljati dvigal brez spremstva odrasle osebe. 

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 naznaniti lasniku oziroma upravnemu or- 

ganu pomanjkljivosti, ki jih mora najemodajalec dati 
popraviti; 

5. skrbeti, da se ne okvarijo vodovodne, električne, 
plinske in ogrevalne inštalacije, 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 oči- 
stiti pločnike in druge prostore; 

b) Na lastne stroške mora najemnik: 
1. pobeliti stanovanjske ozir. poslovne prostore, 

kakor hitro se za to pokaže potreba; potrebo ob spo- 
ru ugotavlja sanitarni in gradbeni inšpektor mestnega 
ljudskega odbora; kuhinjo pa mora prebeliti vsaj 
vsako tretje leto; 

2. očistiti štedilnik vsak mesec, peč pa po potrebi, 
zlasti pred začetkom ogrevanja jeseni; 

3. uni'Sitl mrčes, če se pojavi; 
4. oskrbeti takoj po okvari mala popravila, kot 

popravila električnih stikal in varovalk, vodovodnih 
tesnil v pipah, poškodovanih ključev in ključavnic, 
zvonca na vratih, razbitih pečnic ob pečeh in štedil- 
nikih, plovk in tesnil v rezervoarjih, stranišč z vodo- 
vodnim izpiranjem, razbitih stekel in podobno; 

5. razkuževati stranišča brez vodnega izpiranja s 
primernimi desinfekcijskimi sredstvi. 

Najemnik je odgovoren za škodo, ki bi nastala 
zaradi zanemarjanja njegovih dolžnosti. 

10. člen 
Najemnikom stanovanj in stanovanjskih prosto- 

rov je prepovedano vsako dejanje, ki bi utegnilo na- 
praviti škodo v stanovanju ali v poslopju ali pa mo- 
titi mirno sožitje med stanovalci. 

Prepovedano je: 
1. sekati drva ali drobiti premog v prostorih, ki 

niso za to določeni; 
2. uporabljati strojne naprave, ki ropotajo; šival- 

ne in droge 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 druge podobne 
igte, ki bi utegnile ogrožati telesno varnost stanoval- 
oev aid napraviti škodo na poslopju, vpiti na dvoriščih 
in hodnikih; 

5. •••••••* na tla di drugače ponesnažiti poslopje] 

6. lztepavati predmete ali odlagati pepel ali 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, sušiti perilo v stanovanjih, 'če je na raz- 
polago pralnica ali prostor za sušenje perila, v hišah, 
kjer teh naprav ni, uporabljati druge prostore v te 
namene, kakor jih je določil hišni Ustnik oziroma 
upravni organ; po izvršenem pranju opustiti čiščenje 
pralne naprave, zlasti pralnega kotla ter kuriti pod 
pralnim kotlom; 

8. metati odpadke ali druge predmete v straniščne 
ali vodovodne školjke ali odtočne cevi; 

9. zamazati ali poškodovati poslopje s pisanjem aH 
pritrjevanjem plakatov v vežah, na stopniš'čih ali na 
hodnikih, nalepljati uradne objave, naznanila in obve- 
stila na mestih, ki niso za to določena; 

10. zastavljati veže, hodnike, stopnišča ali dvori- 
šča, s kakršnimi koli predmeti, postavljati kolesa in 
otroške 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 pri žgano luč, v stenskih izlivniklh po- 
mivati posodo; 

14postavljatl na okna nezavarovano posodo z* 
cvetlice ali zalivati cvetlice tako, da voda odteka po 
fasadi; 

15. polivati kurivo z bencinom, petrolejem in dru- 
gimi 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 V0' 
vzročiti škodo v najetih prostorih, na poslopju ali na 
pripadajočem zemljišču; 

20. vlivati odpadne vode v žlebove, na cesto a*1 

dvorišče. 
11. člen 

Hišni lastnik mora vzdrževati stanovanjske in P°" 
slovne prostore z vsemi napravami in instalacijami na 
lastne stroške v rabnem stanju. Najemniku mora do- 
voliti uporabo vseh v najem danih in skupnih prosto- 
rov, kakor so dvorišče, pralnica, podstrešje Itd. 

Če hišni lastnik ne oskrbi pravočasno popravil, ki 
gredo v njegovo breme, lahko najemnik z dovoljenje111 

sveta za gospodarstvo in komunalne zadeve mestnega 
ljudskega odbora Celje oskrbi popravila na strošk* 
hišnega lastnika ter potrebne izdatke odbije od na* 
jemnine. 

12. člen 
Hišnik je dolžan: 
1. vsak dan pomesti pločnik od 23. do 5. ure p°* 

leti in pozimi od 6. ure zjutraj očistiti snega, ob pol*' 
dlcah pa ga posipati z žaganjem ali pepelom, odmeta« 
sneg od hiše in očistit prehode; k 

2. vsaäc dap pomesti stopnišče in vežo ter ju ^5* 
mesec tudi p oribati; 

3. čistiti dvorišče in pomiti enkrat na mesec oko 
na stopniščih; ' 

4. ob določenih urah zaklepati in odklepati vežn 
vrata ter prižigati in ugašati luč; 
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5. naznanjati lastniku oziroma upravitelju napake 
to pomanjkljivosti na hiši ter predlagati potrebna po- 
pravila; 

6. vse instalacije zavarovati pred okvarami, zlasti 
Pr©d mrazom in vlago ter jih vsaj enkrat mesečno 
Pregledati; 

13. člen 

V vsaki hiši, v kateri stanuje več kakor šest 
«rank, mora biti nastavljen hišnik, če ne opravlja 
sam hišni lastnik hišnih del. 

Kjer ni hišnika, opravljajo njegovo delo najem- 
°"cl po dogovoru z lastnikom oziroma upravnim orga- 
°om hiše. 

14 člen 
Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo do 3000 

•n, kdor prekrši prepovedi ali dolžnosti naštete v 9.. 
10-- 11., 12. in 13. členu tega odloka. 

Upravni kazenski postopek vodi In izreka kazen 
s°onik za prekrške mestnega ljudskega odbora Celje. 

15. člen 
Ta odlok začne veljati osem dni potem, ko ga je 

prejel' mestni ljudski odbor; objavi se na krajevno 
običajni način in v »Uradnem listu LRS«. 

Št. 4461/4-53 
Celje, dne 18. junija 1953. 

»3. 

Predsednik MLO: 
Riko Jerman 1. r. 

. Da bi se enotno uredil obratovalni čas trgovskih 
l* gostinskih podjetij ter obrtnih delavnic je izdal 
•crajni ljudski odbor Celje okolica na II. seji dne 13. 
•ebruarja 1953 na podlagi 15. in 108. člena zakona o 
°«ajnih ljudskih odborih (Uradni Ust LRS, številka 
19-•9/52) ter 8. člena temeljnega zakona o prekrških 
Gradui Ust FLRJ, it. 46-428/51) 

ODLOK 
«obratovalnem časn trgovskih In gostinskih podjetij 
"*  «brinih   obratovalnic  na   območju   OLO   Celje 

okolica 

A. OBRATOVALNI ČAS 

L Ob delavnikih 

1. člen 
Trgovske poslovalnice 

»Io ,rCovske "poslovalnice, prodajalne tobaka in po- 
i valnice z bencinskimi črpalkami so odprte, če ni 
«• u^ ^0110*6110. °d 8.—12. ure in od 14—16. ure v 
j^kem času, v poletnem času pa od 7.—12. ure in od 
iiiir19* Za Poletni čas se štejejo meseci: maj, junij, 
J,uaI in avgust. 

Irgovska podjetja, ki imajo bencinske črpalke, 
{••••° v letnem času od 6.-8. ure, od 13.—16. ure 
nata1 l9-~?°- ure «Tediti dežurno službo tako, da je 
^v* goriva potrošnikom vsak čas omogočena. 

2. člen 

Mesnice 
čaj/^kjalne svežega mesa so odprte • poletnem 
Prod • -6"""11, ure' v •1•«••• 'ïasu «d 7.—12. »re. če 
oVrr?

Jfi°   prekajeno   meso   in   delikatesne  izdelke, 
,uJejo tudi popoldne kakor drug« trgovine. 

Ob sobotah poslujejo prodajalnice svežega mesa 
tudi v popoldanskem času od 15.—18. ure. 

3. člen 
Prodajalne kruha, slaščičarne in 

mlekarne 
Prodajalne kruha in mlekarne so odprte od 6.—12. 

ure in od 15.—18. ure. 
Slaščičarne so lahko odprte od 7. ure nepretrgoma ' 

do 20. ure, morajo pa obratovati v času, določenem po 
prvem odstavku 1. člena tega odloka. 

4. člen 

Obrtne  delavnice 
Obrtne delavnice so, če ni v naslednjih členih 

drugače določeno, odprte od 8.—12. ure in od 14. —18. 
ure v zimskem času, v poletnem času pa od 7.—12. ure 
ter od 16.—19. ure, lahko pa glede na lokalne razmere 
obratujejo v neprekinjenem obratovalnem času od 
6.—14. ure. 

5. člen 
Brivske, lasuljarske in manikerske obratovalnice 

so odprte od 7.—12. ure In od 15.—18. ure, ob sobotah 
in dnevih pred državno priznanimi prazniki pa od 
7.—12. ure in od 14.—20. ure. 

Ob ponedeljkih so obratovalnice zaprte. 

6. člen 

Pekarne In slaščičarske delavnice obratujejo od 
6.—17. ure. 

Pripravljalna dela 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.—18. ure, 
pripravljalna dela ob teh dnevih, pa se smejo pričeti 
ob 3. url. ^ 

7. člen 
Avtomehanične, mehanične in kovaške delavnice 

smejo biti odprte tudi '5ez poldne, če je treba izvršiti 
neodložno in nujno popravilo vozil aH jih oskrbeti 
s potrebnimi nadomestnimi deli. 

Podkovske delavnice smejo poleg tega biti odprte 
tudi še eno uro pred rednim in eno uro po rednem 
delovnem času. 

8. člen 
Gostinske obratovalnice 

1. Hoteli, nočišča, penzije in drugI obrati, kolikor 
gre za oddajanje sob, časovno neomajno. 

2. Kavarne so odprte do 1. ure zjutraj; ob sobotah, 
nedeljah, dnevih pred prazniki in ob praznikih do 2. 
ure zjutraj. 

3. Bari so odprti do 4 ure .zjutraj. 
4 Restavracije so odprte do 23. ure. 
5. Gostilne so odprte do 22. ure; ob sobotah, ne- 

deljah, dnevih pred prazniki in ob praznikih do 23. ure. 
6. Krčme so odprte do 22. ure. 
7. Bifeji (okrepčevalnic«) eo odprti do 22. ure. 
8. /Zajtrkovalnice, v katerih se ne točijo alkoholne 

pijače, so odprte v zimskem času od 6.—19. ure, v po- 
letnem •••• od 6.—20. ure. 

če zgoraj ni drugače doloöeno, se gostinske obra» 
tovalnic* ne smejo odpirati pred 5. uro zjutraj, mo- 
rajo pa se odpreti ob 7. uri zjutraj. To ne velja za 
bare. 

Gostinske obratovalnice, kjer v večernih urah nI 
pričakovati prometei se smejo zapirati ob 21. uri. 
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9. člen 
Dovoljene igre, kot n. pr. balinanje, kegljanje In 

podobno, ki povzročajo ropot, se smejo na prostem 
igrati do 22. ure, v zaprtih prostorih, kjer to ne moti 
nočnega počitka, pa se •••••• igre zaključati pol ure 
pred koncem obratovalnega časa gostišča. 

Po 22. uri se z godbo, petjem ali sicer z obrato- 
yanjem v gostinskih obratih ne sme motiti soseščine. 

10. člen 

Pisarne 
Industrijske pisarne, pisarne obrtnih delavnic iu 

podobne obratovalnice obratujejo od 6. —14. ure. 

IL Ob nedeljah in priznanih praznikih 

11. člen 
Vse trgovske poslovalnice in obrtne delavnice 

morajo biti praviloma ob nedeljah in državno prizna- 
nih praznikih zaprte. 

12. člen 
Izjemoma so lahko v dnevih, določenimi v 11. 

členu, odprte: 
1. slaščičarne od 8.—19. ure, 
2. brivske, lasuljarske in manikerske obratoval- 

nice od 7.—12. ure, 
"5. fotografski ateljeji od 8.—12. ure, 
4. trgovski obrati z bencinskimi črpalkami od 8.— 

12. ure, 
5. prodajalne cvetja od 9.—11. ure, 
6. prodajalne tobaka od 8.—ll.ure, 
7. trgovine z zelenjavo in sadjem od 8—11. ure. 

B. SPLOŠNE DOLOČBE 

4    13. člen 
Določbe tega odloka ne veljajo: 
1. za podjetja za prevoz oseb in blaga z vozovi 

ali motornimi vozili, 
2- za garaže, 
3. za prodajo časopisov, 
4. za industrijske obrate, 
5. za obhodno obrt in 
6. za menze. 

14. člen 
Ob času, predpisanem za zapiranje obratovalnic, 

se morajo zapirati vsi dohodi v prostore, ki so dolo- 
čeni za promet s strankami. 

Strankam, ki so ob zapiranju v obratovalnem pro- 
storu, je treba postreči, vendar to redoma ne sme 
trajati več kot pol ure po času, določenem za zapira- 
nje. V gostinskih obratih se pol ure pred časom, do- 
ločenem za zapiranje, ne sme postreči niti z jedjo niti 
s pijačo. 

15. člen 
Notranje delo v obratovališčih čez čas, določen 

za zapiranje, oziroma preko časa, ki je določen z 
osemurnim delovnim .časom, je dovoljeno: 

1. ob višji siH, 
2. ob opravljanju del z namenom, da se prepreči 

kvar na blagu, 
-   3. ob opravljanju Inventure, 

4. ob 'čiščenju prostorov in urejevanju izložb in 
5. ob menjavanju obratnega prostora. 

16. člen 
Gospodarski svet se pooblašča, da sme v spora- 

zumu e svetom za notranjo upravo po izkazani po- 

trebi izjemoma podaljšati ali skrajšati obratovalni čas 
posameznega podjetja s posebno odločbo. 

17. člen 

C. KAZENSKE DOLOČBE 
Imetniki obratovalnic, ki bi imeli proti predpisom 

tega odloka odprte svoje obratovanice, se kaznujejo 
z denarno kaznijo do 3.000 dinarjev. 

Za izrekanje kazni je pristojen sodnik za pre- 
krške pri okrajnem ljudskem odboru Celje okolica. 

18. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
Št. 1/1-99-16 
Celje, dne 13. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Miran Cvcnk 1. r. 

594. 

Na podlagi prvega odstavka 15. in 108. člena za- 
kona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LR&. 
št 19-89/52) ter 8. Člena temeljnega zakona o prekr- 
ških (Uradni list ILRJ, št. 46-428/31) je okrajni ljud- 
ski odbor Celje okolica na seji okrajnega zbora 'n 

zbora proizvajalcev dne 2. julija 1953 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o obratovalnem času trgovskih 
in gostinskih podjetij ter obrtnih obratovalnic v okra- 

ju Celje okolica z dne 13. februarja 1933 

1. člen 

Besedilo 1. člena se spremeni in se glasi: 
Trgovske poslovalnice, prodajalne tobaka in V°' 

slovalnice z bencinskimi črpalkami so odprte, če n' 
drugače določeno, od 8.—12. in od 14.—18. ure v zim- 
skem času, v poletnem času pa od 7.—12. in od 14 do 
17. ure. Za poletni čas se štejejo meseci: maj, junij« 
julij in avgust. 

Ta ureditev velja za industrijska in gospodarska 
središča, za podeželje pa se določa tale obratovalni 
čas: 

v ziimskem času od 8.—12. in od 14.—18. ure, T 

poletnem 'času pa od 7.—12. in od 15.—18. ure. 
Trgovske poslovalnice smejo biti vsak četrtek 

popoldne zaprte za  ureditev  notranjega  poslovanja- 

2. člen 
Svet za gospodarstvo se pooblašča, da določi ka- 

teri kraji se štejejo za industrijska in gospodarska 

središča in kateri kraji za podeželje. 

3. 'člen 

Besedilo 18. člena se spremeni in se glasi: 
Ta odlok dobi veljavo osmi dan po sprejetju, iaZ' 

glasi pa se z objavo v •-Uradncm listu LRS« ter P° 
vseh občinskih ljudskih odborih. 

Št. 1/1-4564/1-53 
Celje, dne 2. julija 1953. 

Predsednik   OLO: 
Miran Cvenk L r. 
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395. 

Na podlagi IT., 25. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter na 
podlagi 47. in 48. člena zakona o proračunih (Uradni 
Ust FLRJ, St. 58-570/51) je okrajni ljudski odbor črno. 
melj na skupni seji obeh zborov dne 28. septembra 
1953 izdal 

ODLOK 
o sklepnem računu okrajnega ljudskega odbora 

Črnomelj za leto 1952 

1. člen 
Proračun okrajnega ljudskega odboTa Črnomelj 

*a leto 1952 znaša:                      Po planu Izvršeno 
din din 

dohodkov                                91,706JOOO 94,569.775 
izdatkov                                  91,706.000 91,585.051 
s presežkom dohodkov                — 2,986.724 

2. člen 
Potrdi se sklepni račun Dijaškega doma v Črnom- 

lju in Dijaškega doma v Metliki, ki sta proračunski 
Ustanovi s samostojnim finansiranjem. V letu 1952 sta 
dijaška domova imela tale promet:' 

Dijaški        Dijaški 
dom dom 

Črnomelj       Metlika 
din din 

dohodkov 2,596.686       1,027.999 
izdatkov 2,596.344 963.672 
« presežkom dohodkov 342 59.327 

3. Sien 
Potrdi se sklepni ra'îun okrajnega ljudskega od- 

bora Črnomelj za leto 1952, ki je sestavljen v skladu 
s 47. členom temeljnega zakona o proračunu in s 39. 
členom uredbe o izvajanju proračuna. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva sprejema, to je od 22. 

8eptembra 1953. 
Št. 1391/9 
Črnomelj, dne 22. septembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Janez Žunič 1. r. 

396. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 

s|n ljudskih odborih v zvezi z 51. členom uredbe o 
^«ranju in preprečevanju živalskih kužnih bolezni 
^radni list FLRJ, št. 48/48) in na podlagi drugega 
°astavka 5. člena pravilnika za izvajanje te uredbe 
^fadnl list FLRJ, št. 51/49) izdaja okrajni ljudski 
, °°r Črnomelj na skupni seji obeh zborov dne 31. 
Julija 1953 

ODLOK 
0 preprečevanju in zatiranju ogrčavosti goveje 

živine na območju okraja Črnomelj 

1. člen 
st ^ goveja živina se mora pred spuščanjem na 

uPno pašo pregledati na ogrčavosti. 

2. člen 
izii stnlJcl ogrčave goveje živine morajo vse ogrce 

.usniti pred spuščanjem na pašo. Pregled in Iztiska- 
oi! °8.rcev se mora na paši nadaljevati. Iztisnjene 

K Ce j« treba uničiti, najbolje je, da se sežgo.     • 

3. Člen 
Občinski ljudski odbori odredijo za to delo spo- 

sobne ljudi (ogrčarje), ki bodo poleg organov okrajne 
veterinarske službe pregledovali živino, iztiskali ogr- 
ce in poučevali lastnike goveje zvine, kako se pre- 
prečuje in zatira ogrčavost. 

4. člen 
Za vsakega uničenega ogrca ali ličinko plača 

okrajni ljudski odbor Črnomelj nagrado iz posebnega, 
za to določenega sklada po 3 din. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
Št. 1-5212/26-53 
Črnomelj, dne 31. avgusta 1933. 

Predsednik  OLO: 
Janez Žunič 1. r. 

397. 

Na podlagi 2. odstavka 3. točke 44. člena zakona 
o okrajnih ljudskih ddborih (Ur. list LRS, št. 19/52) ter 
28., 32. in 33. člena zakona o proračunih je na pred- 
log gospodarskega sveta izdal okrajni ljudski odbor 
Gorica na 7. seji obeh zborov dne 25. avgusta 1953 

ODLOK 
o dodatnem proračunu okraja Gorica za leto 1953 

1. člen 
Dodatni proračun okrajnega ljudskega odbora 

Gorica za leto 1953 obsega: 
dohodke v višini   . ••.•.••.••.••.•.•.  23,103.090 din 
izdatke  v  višini  ,.I.T. •.-•.-•.^.•.•.  23,103.090 din 

2. člen 
Dohodki po dodatnem proračunu se ne smejo 

uporabljati za proračunske izdatke, ki v dodatnem 
proračunu niso predvideni. 

3. 'člen 
Virmiranje kreditov dovoljuje gospodarski svet 

OLO Gorica. 
Ta odlok velja od dneva izdaje, uporablja pa se od 

1. avgusta 1953 dalje. 
Št. 4703/1   ) 
Nova Gorica, 25. avgusta 1953. 

Predsednik   OLO: 
Mirko Remec li r. 

398. 

Na podlagi 15. in 108. člena zakona tf okrajnih 
ljudskih odborih, v zvezi z 19. Členom uredbe o začas- 
nem finansiranju investicij v letu 1953 (Uradni list 
FLRJ, št. 2/53) sta okrajni zbor In zbor proizvajalcev 
okrajnega ljudskega odbora Kočevje na Seji dne 7, 
avgusta 1953 sprejela 

ODLOK 
o načinu sklepanja kreditnih pogodb glede investicij, 
ki  spadajo  med  Investicije  gospodarskega  pomena 

okraja Kočevje za leto 1953 

1. člen 

Po' predpisih tega odloka se dovoljujejo iz sklada 
za kreditiranje investicij okrajnega ljudskega odbora 
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Kočevje za leto 1953 krediti za Investicije, ki spadajo 
med Investicije gospodarskega pomena družbenega 
plana OLO Kočevje za leto 1953. Za temeljne Investi- 
cije družbenega plana LRS za leto 1953 v območju 
lega okraja se krediti iz tega sklada ne dovoljujejo. 

2. člen 
Sklad za kreditiranje investicij iz 1. člena se obli- 

kuje Iz sredstev, predvidenih z družbenim planom 
okrajnega ljudskega odbora za leto 1953 ter iz izred- 
nih dohodkov, ki jih v ta namen določi okrajni ljud- 
ski odbor, presežek amortizacije (po 17. členu uredbe 
o zaključnih računih gospodarskih organizacij za leto 
1952), prihranki iz lanskoletnega proračuna in skla- 
dov in dr. 

3. ölen 
Kredite iz 1. člena tega odloka dovoljuje zbor 

proizvajalcev OLO Kočevje, manjši znesek pa tudi 
svet za gospodarstvo okraja, kakor to določi vsako- 
krat zbor proizvajalcev na svojem zasedanju. 

Zbor proizvajalcev imenuje komisijo investicij- 
skih kreditov, ki pripravi investicijski elaborat. V ko- 
misijo pride poleg dveh tehničnih strokovnjakov tudi 
direktor podružnice Narodne banke. 

4. člen 
Investitorji (gospodarske In družbene organizacije) 

predlagajo navedeni komisiji utemeljene vloge za in- 
vesticijske kredite. Vloge se naslovijo na okrajni 
ljudski odbor Kočevje. Za nova podjetja predložijo 
investicijski elaborat, ki obsega: 

investicjskl program,    . 
generalni  investicijski  projekt, 
glavne projekte gradbenih objektov. 
Investicijski program za investicije gospodarske- 

ga pomena obsega: 
strukturo predvidene proizvodnje z analizo možno- 

sti prodaje proizvodov, 
materialno bilanco predvidene proizvodnje z ana- 

lizo zagotovitve virov surovin, 
splošno razporeditev objektov s tehnološkim pro- 

cesom na podlagi splošnih normativov ali analogije s 
podobnimi projekti, 

potrebna osnovna sredstva po strukturi in potreb- 
na obratna sredstva, 

potrebno energijo z analizo zagotovitve energije, 
potrebne kadre z analizo zagotovitve kadrov, 
izbiro lokacij, 
predračun   amortizacije   investicijskega  objekta, 
ekonomsko obrazložen obračun rentabilnosti s pri. 

merjalnimi pokazatelji, 
gradbene skice 9 približno naprejšnjo izmero in 

predračunom. 
Investicijski program mora biti tehnološko in eko- 

nomsko razčlenjen tako, da se da presoditi tehnolo- 
ška in gradbena zamisel in upravičenost investicij. 

Generalni Investicijski projekt obsega vse ele- 
mente in podatke iz investicijskega programa, tehnič- 
no in ekonomsko detajlno obdelanega in specificira- 
nega, specifikacijo In predračun opreme in Pa idejni 
projekt gradbenih del. 

Glavni projekt gradbenih objektov obsega na- 
••$•, detajlno naprejšnjo izmero in predračun del. 

Za rekonstrukcijo, adaptacijo in razš<ritev obsto- 
ječih podjetij priložijo investitorji prav tako investi- 
cijski eleborat, ki obsega smiselno spredaj navedene 
podatke, potrebne za presojo družbene in gospodar- 
ske utemeljenosti investicij. 

Za opremo je treba vlogi priložiti ponudbe aH 
predračun o dobavi opreme, rentabilitetni račun, pri 
uvoženi opremi še podatke o zagotovljenih deviznih 
sredstvih 

5. člen 
Komisija^ za investicijske kredite pregleda in pre- 

sodi družbeno in gospodarsko utemeljenost investicij 
ter pravilnost tehnološke gradbene koncepcije pro- 
jekta. 

O dovolitvi investicijskega kredita odloči zbor 
proizvajalcev oziroma svet za gospodarstvo okrajnega 
ljudskega odbora (3. člen odloka). Korlstniku Izda po- 
trdilo o dovolitvi investicijskega kredita In o višini 
letne transe za leto 1953. 

Vračilne roke dovoljenib kreditov in obrestne me- 
re bo predpisal okrajni ljudski odbor po izdaji po- 
sebnih predpisov Izvršnega sveta Ljudske skupščine 
FLRJ iz 20. člena uredbe o začasnem finansiranju 
investicij. 

6. člen 
Na podlagi potrdila Iz 5. člena sklene Narodna 

banka FLRJ z investitorjem kreditno pogodbo. Pred- 
pise o besedilu kreditne pogodbe tor črpanju in vra- 
čanju kreditov izda v okviru prednjih določb Narod-, 
ua banka FLRJ. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRSc. 
Ôt. 47.1/53 
Kočevje, dne 7 avgusta 1953. 

Predsednik   OLO: 
Janez Plrnat k r. 

399. 
Okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica je na 

seji okrajnega-zbora in zbora proizvajalcev dne 8. av- 
gusta 1953 na podlagi 15. in 64. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih in 19. člena uredbe o začasnem 
finansiranju investicij v letu 1953 izdal 

ODLO.K 
o načinu kreditiranja in sklepanja kreditnih pogodb 
glede Investicij, ki spadajo med investicije gospodar- 
skega .pomena okraja Ljubljana okolica za leto 1953, 

1. člen 
Po predpisih tega odloka se dovoljujejo iz sklada 

za kreditiranje investicij pri okrajnem ljudskem oim 

boru Ljubljana okolica za leto 1953 krediti, ki spadajo 
med investicije gospodarskega pomena družbenega 
plana za leto 1953. 

2. člen 
Sklad za kreditiranje investicij iz 1. člena s® 

formira iz sredstev, predvidenih z družbenim planonj 
za leto 1953, ter iz izrednih dohodkov, ki so določeni 
V ta namen. > 

3. 'člen 
Kredite iz 1. člena tega odloka dovoljuje komisija' 

sestavljena iz petih članov, ki jih imenuje predsednic 
okrajnega ljudskega odbora, člani komisije morajo 
biti direktor podružnice Narodne banke Ljubijo 
okolice in najmanj dva tehnična strokovnjaka. 

4. člen 
Investitorji predlagajo komisiji utemeljene vl<>8 

za, investicijske kredite. Z vlogami morajo predlo»» 

.J 
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Investicijske elaborate, kakor so predpisani za temelj- 
ne investicije v uredbi o začasnem flnaneiranju inve- 
sticij v letu 1953. 

Za rekonstrukcije in adaptacije ter razširitve se 
Prav tako predloži investicijski elaborat, ki mora ob- 
segati podatke, potrebne za presojo družbene in go- 
spodarsko utemeljenosti investicij. 

Za opremo se predloži ponudba ali predračun o 
dobavi opreme, rentabilitetni račun, amortizacijski 
načrt, pri uvoženi opremi pa še podatki o zagotovlje- 
nih deviznih sredstvih. 

5. člen 
Komisija za dovoljevanje investicijskih kreditov 

Pregleda in presodi družbeno in gospodarsko uteme- 
ljenost Investicij ter pravilnost tehnološke in gradbene 
koncepcije projekta. Za koristne Investicije izda po- 
trdilo o odobritvi investicijskega elaborata ter določi 
višino letne transe za leto 1953. Prednost imajo inve- 
sticije po družbenem planu okraja za leto 1953, od 
drugih pa tiste, ki so po presoji komisije največjega 
gospodarskega pomena. 

Vračilne roke dovoljenih kreditov in obrestno 
niero bo predpisal okrajni ljudski odbor po izdaji 
Posebnih predpisov Izvršnega sveta FLRJ iz 20. člena 
nredbe o začasnem finansiranju investicij. 

6. člen 
Na podlagi potrdila iz 5. člena sklene podružnica 

Narodne banke z Investitorjem kreditno pogodbo, 
besedilo kreditne pogodbe predpiše v okviru prednjih 
določb NaTodna banka FLRJ. 

7. člen 
Ta odlok začne veljati z dnevom objave v >Urad- 

lem listu LRS«. 

Št. 9680/1-53 
Ljubljana, dne 8. avguste 1953. 

Predsednik  OLO: 
MIha Berčič 1. r. 

400. 

8    Na podlagi drugega odstavka 15. in 16. člena in 
(h    ^e 64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih 
u ^dni list ^' St> 19'89/52) ln v zvezl s 6- clenom 

f&dbe o pravici ljudskih odborov, da lahko pred- 
i isnjejo takse in prometni davek (Uradni list FLRJ, 
sv /9"48/53) ter po poprejšnji pritrditvi Izvršnega 
odvîf ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije, 
içirt ?* gospodarstvo, št. 812/2-53 z dne 15. septembra 
0, \ je okrajni ljudski odbor Ljutomer na sejah 
*«J^IneSa zbora in zbora proizvajalcev dne 22. sep- lembra 1953 sprejel 

ODLOK 
0 vPeljavi okrajnih taks in prometnega davka 

I. DEL: SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Poleg taks in prometnega davka, ki se plačujejo 

•,  glavnih predpisih, se pobirajo v okraju Ljuto- 
taJf      takse ln prometni davek, ki so predvideni s 

r"o v U. delu tega odloka. 

2. člen 

loch ?       In Prometni davek, ki se poberejo po do- 
fabit-   lega ^10^- so dohodek okraja ln občin. Upo- 

1 Se smejo samo za komunalno graditev {za vzdr- 

ževanje in zidanje stanovanjskih hiš, za zidanje zdrav- 
stvenih, prosvetnih in drugih zavodov in komunalnih 
objektov), za graditev cest, mostov in podobno. 

Delež dohodkov, ki pripadajo okraju, se steka v. 
>sklad za komunalne gradnje«. Sklad ima predračun 
dohodkov in izdatkov, ki ga sprejme svet za gradbene 
in komunalne zadeve okrajnega ljudskega odbora. 
S sredstvi sklada razpolaga ta svet v mejah predra- 
čuna. Odredbodajalec za izvrševanje predračuna je 
načelnik tajništva za gospodarstvo. 

Delež dohodkov, ki pripada občinam, je dohodek 
občinskih proračunov. 

3. člen 
Od taks in prometnega davka, pobranih po določ- 

bah  tega  odloka,  pripada  okraju  70%,  občinam  pa 

Delež teh dohodkov, ki se po prvem odstavku 
tega 'člena odstopi občinam, se razdeli na posamezne 
občine tako: 

mestna 
mestna 
občina 
občina 
občina 
občina 
občina 
občina 
občina 
občina 
občina 
občina 
občina 
občina 
občina 

4. člen 
Takse se plačujejo v posebnih lokalnih taksnih 

znamkah. Če stranka teh taksnih znamk ne more na- 
baviti, plača takso v gotovini, uslužbenec, ki takso 
pobere, pa mora nabaviti lokalne taksne znamke ln 
jih uničiti na spisu. 

Dokler taksne znamke ne bodo' tiskane, s« pla- 
čuje taksa v gotovini. 

' Prometni davek se plačuje le v gotovini. 

5. člen 
V primerih, ko je po veljavnih predpisih priznana 

oprostitev taks oziroma prometnega davka, se tudi ne 
morejo pobirati takse oziroma prometni davek, ki so 
predpisani s tem odlokom. 

Takse in prometni davek po tem odloku s« tudi ne 
pobirajo v primerih, določenih z mednarodnimi 
pogodbami in v primerih, ko izvira oprostitev iz med- 
narodnih običajev do držav, s katerimi obstoji o tem 
vzajemnost. 

6. člen 
Določbe zakona o taksah (Uradni list FLRJ, St. 

68-485/46), uredbe o davku od prometa proizvodov 
(Uradni lisi FLRJ, št. 24-267/47) in uredbe o tarifi pro- 
metnega davka (Uradni list. FLRJ, št. 1-1/53) z vsemi 
poznejšimi spremembami in dopolnitvami se primerno 
uporabljajo tudi glede taks in prometnega davka, 
predpisanih s tem odlokom, kolikor ni v tem odloku 
drugače določeno. 

7. člen 
Pojasnila in navodila za Izvrševanje tega odloka 

izda svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora,. 

občina Ljutomer 11% 
občina Gornja Radgona 11% 
Radenci 8% 
Apače 7% 
Križevci 7% 
Videm ob Ščavnici 7% 
Kostanj 6% 
Bučkovci 6% 
Vinski vrhovi 6% 
Ivanjkovci 6% 
Ivanjci 5% 
Kog 5% 
Veržej 5% 
Cezanjevci 5%> 
Razkiižje 5% 
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Tar. št 5 
Za odločbe, s katerimi se daje dovo- 

ljenje za gospodarske dejavnosti, se plača: 
a) za trgovska podjetja na debelo 
b) za trgovska podjetja na drobno In 

poslovalnice s sedežem 
c) za agencije, komisije, zastopstva in 

druge posrednike 
c) za odpremniška podjetja 
d) za gradbena podjetja 
e) za zasebno poklicno udejstvovanje 

javnih pravnih zastopnikov, zdrav- 
nikov, inženirjev, veterinarjev, geo- 
metrov, babic in podobnih prostih 
poklicev 

f) za restavracije z alkoholnimi pija- 
čami, gostilne, kavarne, krčme, 
bifeje in vinske kleti 

g) za hotele 
h) za penzione, gostišča in prenočišča 

20 diu 
90 din 

75 din 

50 din 

Za izvrševanje tega odloka skrbi tajništvo za gospo- 
darstvo okrajnega ljudskega odbora. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 

nem listu LRS*. 

II. DEL: TARIFA 
A. Takse 

Tar. §t 1 
Za vloge, ki se naslovijo na ljudske 

odbore, se plača: 
a) za vsako vlogo, razen pritožbo 
b) za vsako pritožba 
Tar. št 2 
Za vse odločbe, ki jih izdajajo ljud- 

ski odbori, razen za cdlo'čbe iz tar. št. 5, 
6, 7, 12, 14 in 15 te tarife, se plača 

Tar. št. 3 
Za vsa potrdila, ki jih Izdajajo ljudski 

odbori, se plača: 
a) za vsako potrdilo, razen za živin- 

ske potne liste 
b) za vsako potrdilo o lastnini in 

zdravju živine (živinski potni list) 
in za prenos lastnine na kupca, ne 
glede na to, ali bo živina v prometu 
v državi ali v inozemstvu: 
1. za drobnico od vsake glave 
2. za živino, od vsake glave 

Tar. št 4 
Za odhod uslužbencev ljudskih odbo- 

rov izven uradnih prostorov na zahtevo 
strank, razen kadar gre za stanovanjske 
zadeve ali zadeve neznatne vrednosti, se 
plača: 

a) za pregled stavbišča ali prostora za 
naprave 

b) za pregled vse zgradbe ali posamez- 
nih prostorov, da bi se izdalo upo- 
rabno dovoljenje: 
1. do 5 prostorov 
2. od 6 do 20 prostorov 
3. nad 20 prostorov 

c) za vsako pot uslužbenca izven 
uradnih prostorov na zahtevo za- 
sebnika, ne glede na število usluž- 
bencev 

10 din 
50 din 

i) za podjetja za prevoz potnikov in 
blaga: 
1. avtoprevozniška 
2. avtotaksijska 
3. s   konjsko   vprego   za   tovorni 

promet 
j)  za brodove bTez lastnega pogona 
k) za mline na vodi 
1)  za dimnikarje 
m) za starinarnice 
n) za prodajalne monopolnih predme- 

tov na drobno 
o) za opravljanje bančnih in menjal- 

nih poslov 
p) za kinematografe 
r) za opravljanje tovarniške pro- 

izvodnje 
s) za opravljanje obrtniške proizvod- 

nje: 
1. s stalnim sedežem 
2. z nestalnim sedežem 

Tar. št 6 
Za potrjevanje pogodb in drugih li- 

stin, kjer take pogodbe in listine potrebu- 
jejo ljudski odbori, se plača: 

a) za potrditev vsake listine: 
1. za prvo polo 
2. za vsako nadaljnjo polo 

b) za overitev cenitve posestva 
c) za overitev poslovnih knj.g od vsa- 

kega lista po 
č) za potrditev načrta po državnih 

organih, će to zahtevajo zasebniki 
d) za overitve pogodbe po državnih 

organih: 
1.  za novo sklenjeno od vrednosti: 

do   10.000 din 
200 din od   10.000 din do   50.000 din 

od 50.000 din do 150.000 din 
od 150.000 din do 250.000 din 
nad 250.000 din 

100 din Ce je vrednost pogodbe neocen- 
200 din ljiva 
500 din 2.  za podaljšano 50% takse iz toč- 

ke d) 1 to tar. št. 
3. za overitev pooblastila 

e) za prepise uradnih aktov ali listin, 
100 din ki  se napravijo  v  državnih  uradih: 

1. ako jih prepišejo zasebniki, od 
vsake polpole izvirnika 

2. ako jih prepišejo državni orga- 
ni, od vsake polpole izvirnika 

1200 din •_ atQ   prepišejo   državni   organi 
akte ali listine v tujih jezikih, 

720 din otj vsake polpole 

4800 din Jar. 5f- ? 
2400 din Za vse odločbe o kazni v postopku o 
2400 din      Prekrških, za katere je pristojen sodnik 

za prekrške okrajnega ljudskega odbora, 
se plača 

Tar. št 8 
Za plesno glasbo v gostinskih in po- 

480 din       dobnih lokalih, kakor tudi drugih javnih 
lokalih ter za plesno glasbo na veselicah 
na prostem, če jo vstop povsod prost brez 

12.900 din       vstopnine, se plača za vsak primer enkrat 
2400 din Pripomba: Taksni  zavezancl-gostinski 
1200 din      obrati  oziroma  prireditelji   veselic — so 

1200 din 
600 din 

240 din 
480 din 

2400 din 
600 din 
720 din 

240 din 

7200 din 
2400 din 

24.000 din 

2400 din 
900 din 

57.50 dm 
25 din 

250 din 

2.50 din 

500 dio 

75 din 
150 din 
300 din 
500 din 

V«» 

125 din 

50 din 
45 din 

10 din 

50 din 

100 din 

250 din 

500 dio 
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Hazglasi in objave 
St. IV-2275/3-53 6994 

Sprememba rodbinskega imena 
Z odločbo Državnega sekretariata 

•» notranjo zadeve LRS, št. IV-2275/3 
2 dne 20. VII. 1953 je bila na podlagi 
21. člena zakona o osebnih imenih 
dovoljena sprememba priimka Vreč- 
ko Filipa, roj. 17. IV. 1930 v Dobravi 
in Vrečko Stanslava, roj. 6. VI. 1935 
v Dobravi, v priimek >Gabrovec«. 

Državni sekretariat 
za notranje zadeve LRS 

gt. •-•2/52-62 8245 
Objava 

Z odločbo državnega sekretarja za 
pravosodno upravo LRS z dne 8. DI. 
1953 so bili po 2. in 3. točki 12. člena 
uredbe o stalnih sodnih tolmačih z 
dne 15. II. 1949 (Uradni Ust LRS, št. 
</l949) razrešeni dolžnosti stalnega 
tolmača Krivec Josip, državni usluž- 
benec, sedaj v Ljubljani, in Dšuban 
Ladislav, pravni referent, sedaj v 
Mežici, ker sta zapustila območje 
??dišča, za katero sta bila postav- 
ljena, ter Rodošek Franc, pravnik v 
Mariboru, ki je sam prosil za raz-' 
tešutov. 

Ta odločba se objavlja po 5. čle- 
nu- uredbe o stalnih sodnih tolma- 
ča z dne 16.11. 1949 (Uradni list 
LRS. št. 7/49). 

Državni sekretariat 
za pravosodno upravo 

Ustanovtelj: Mestni ljudski odbor, 
Celje. 

Za podjetje podpisuje: Kekič Bo- 
židar, začasno za upravnika v okvi- 
ru zakonitih določil in pravil pod- 
jetja in Petek Metka, računovodja, 
ki sopodpisuje listine finančnega 
pomena. 

Št. U-6585/2-53 4940 
MLO Celje, 18. septembra 1953. 

1288. 
Besedilo: Kamnolom >Marmor<, 

Hotavlje. 
Poslovni predmet: Pridobivanje 

naravnega marmorja. 
Za podjetje podpisujeta: 
Pertot Ivan, upravnik, 11 Strem- 

felj Alojzij, ki podpisuje skupaj z 
upravnikom v obsegu zakonitih po- 
oblastil in pTavil podjetja. 

OLO Kranj, 15. septembra 1953. 
Št. 6593/2-53 4935 

1289. 
Besedilo: >Naša knjiga«, Litija. 
Poslovni predmet: Trgovina s pa- 

pirjem, pisalnimi in šolskimi potreb- 
ščinami, knjigami in učili. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj podjetja: LO MO Litija, odloč- 
ba št. 982/1-1953 z dne/ 15. VIII. 1953. 

Za podjetje podpisuje: 
Bučar Breda, poslovodja, ki pod- 

pisuje samostojno, in Lekše Jožica, 
ki podpisuje spise finančnega po- 
mena. 

OLO Ljubljana,  15.  sept. 1953. 
St. •-2 24/452-1953 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

ïalM8tve   okrajnih   oziroma   mestnUi 
ljudskih   odborov   razglaSaJoi 

!287. 
Vpisi 

Besedilo: Državno gospodarsko 
^«JJeHe >čevljarna«, Celje. 
j Poslovni     predmet:     Izdelovanje 
Sfo   prodaja    čevljev,     čevljarske 

.Ustanovitelj:  Mestni  ljudski  od- 
^S Celje. 

••, Podjetje podpisujejo: 
««Hej Rudolf, ki začasno podpisuje 

in "Praynika po zakonitih določbah 
W?ra,vil.ih Podjetja: Turnšek Mi- 
Wn knJiß°vodja, kl podpisuje vse 

u«e finančnega pomena. 
št. II-6585/3-53 4939 

Dodt^dilo:    Državno    gospodarsko 
PWje >Zvezda«, Celjf. 
elaJfc     n}    Predmet:    Izdelovanje 
Proi>lC'J

sIado,edla:  Prodaja  lastnih 
ore£iu?v<,   močnih   alkoholnih in 

**UKoholnih pijač, kave in čaja. 

4949 
1290. 

Besedilo: Trgovsko podjetje Pa- 
nonija«, Ljutomer. 

Poslovni predmet: Trgovina s šol- 
skimi knjigami, šolskimi In pisarni- 
škimi potrebščinami na drobno. 

Ustanovljeno z odločbo OLO Lju- 
tomer, št. 1-1536/1 z dne 7. IX. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: Benčik 
Miroslav, upravnik, samostojno, v ob- 
segu zakonitih pooblastil in pravil 
podjetja; Cvetko Heđena, knjägjo- 
vodja, sopodpisuje listine fnančne- 
ga pomena po 47. členu szdgp. 
OLO Ljutomer, 22. septembra 1953. 

Št. II-4467/4-53 4956 

Spremembe 
1291. 

Besedilo: >Kožnhovina«, Ljublja- 
na (Miklošičeva^  17). 

Izbrišeta se Jereb Slavko, poslo- 
vodja, in Kralj Zora, računovodja. 

Z odločbo Sveta za gospodarstvo 
MLO Ljubljana, «t 6027/53 % dne 19. 
VIL 1953 se postavi v podjetju pri- 
silna uprava; za prisilnega upravi- 
telja jo imenovan Besemcar Tone, 
upravnik državnega podjetja >Krz- 
no<, Ljubljana, ki podpisuje za pod- 
jetje samostojno. 
MLO Ljubljana, 18. septembra 1953. 

G-tt. 6626/» 4Ö93 

1292. 
Besedilo: Kolodvorska restavra- 

cija, Celje. 
Izbriše se Keršič Karel in vpiše: 
Krelj Silvester, v. d. ravnatelja, ki 

podpisuje samostojno, v okviru za- 
konitih določb in pravil podjetja. 

MLO Celje, 4. septembra  1953. 
Št. U-5783/1-53 4882 

1293. 
Besedilo: Ekonomska pisarna 

»Ekopis«, Celje. 
Izbriše se Čevnik Franjo kot v. d. 

ravnatelja in vpiše kot ravnatelj, 
ki podpisuje samostojno, v okviru 
zakonitih določil in pravil ustanove. 

MLO Celje, 10. septembra 1953. 
Št. II-6955/1-53 4906 

1294. 
Besedilo: Krajevni mlin, Vlpolže. 
Besedilo odslej: Občinski valjčni 

mlin, Dobrovo v Brdih. 
Izbriše se Klinec Alojz In vpišeta: 
Reja Jožef in Jakončič Alma, ki 

podpisujeta za podjetje. 
Gospodarski voditelj odslej: Obč. 

LO Dobrovo. 
OLO Gorica, 19. avgusta 1953. 

Št. II/2-105/91-53 4786 
1295. 

Besedilo: Krajevna mizarnlca. 
Črni vrh. 

Besedilo odslej: Mizarsko podjetje 
»Janko Premrl-Vojko«, črni vrh. 

Izbrišeta se žgavec Anton In Rup- 
nik Franc, tej: vpišeta: 
Komavec Franc, upravnik in Žgavec 
Anton, kot delovodja, ki podpisujeta 
za podjetje. ' 

OLO Gorica. 20. avgusta 1953. 
Št. II/2-105/79-53 4791 

1296. 
Besedilo: Gostinsko podjetje >Pu- 

gledff, Kočevje. 
Besedilo odslej: Gostinsko podjet- 

je Hotel »Pogled«, Kočevje. 
Za podjetje podpisujeta: 
Gorše Alojzij, ravnatelj, in Dernlc 

Lea, Ta'čunovodja. 
OLO Kočevje, 9. julija 1953. 

Št. 2012/1-53 4546 
129?. 

Besedilo: Trgovsko podjetje, Na- 
klo. 

Izbriše se GJobočnik Ciril in vpiše: 
Potočnik  Ljudmila,  upravnik,   ki 

podpisuje v obsegu zakonitih poob- 
lastil In pravil podjetja. 

OLO Kranj, 29. avgusta 1953. 
Št. 6306/2-53 4847 

1298. 
Besedilo: Gostinsko podjetje >Ho- 

tel Evropa«, Kranj. 
Vpiše se: 
Sekne Zvonka, knjigovodja, ki 

podpisuje' v odsotnosti računovodje, 
z istimi pooblastili. 

OLO Kranj, 9. septembra 1953. 
at. 64••••» «M« 
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1299. 
Besedilo: »Državno gospodarsko 

podjetje mlin In žaga«, Rigonce, 
skrajšano, »Mlin in žaga«, Rigonce 
,(žt. 1). 

Izbriše 6e upravnik Vodičar Miha 
vpiše: 

Sablič Franc, v. d. upravnika, ki 
podpisuje samostojno. 

OLO Krško, 22. septembra 1953. 
St. U135/1 4954 

1300. 
Besedilo: Okrajna opekarna, Vo- 

dice. 
Izbriše se Tavčar Feliks kot v. d. 

direktorja in vpiše: 
Traven Jože, direktor ki podpisu- 

je samostojno, Tavčar Feliks, ki so- 
podpisuje v odsotnosti direktorja, 
Filipič Jakob, knjigovodja, ki so- 
podpisuje spise finančnega pomena, 
in Jagodic Feliks, ki sopodpisuje v 
odsotnosti knjigovodje. 
OLO Ljubljana okol., 12. cept. 1953. 

II-2 24/425-1953 4955 
1301. 

Besedilo: Splošna menza, Maribor 
(Gregorčičeva 29). 

Izbrišeta se Pihler Ferdo in Gal 
(Jože, ter vpišejo: 

Pipuš Boris, računovodja, ki pod- 
pisuje poleg upravnika vse listine 
denarnega materialnega, obračun- 
skega in kreditnega pomena; Brand- 
ner Viktorija, namestnik, ki podpi- 
suje v istem obsegu kot računovod- 
ja, v njegovi odsotnosti, in Veber 
Gizela, namestnik upravnika, ki 
podpisuje v istem obsegu, v odsot- 
nosti upravnika. 

Maribor, 28 februarja 1953. 
št Pov II 4/28 1991 

1302. 
Besedilo: Krajevna trgovina, Sel- 

nica ob Dravi. 
Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 

je, Selnica ob Dravi. 
Izbrišejo se Životnik Ferdo, Ro- 

bič Rozika in Žunko Albin ter vpi- 
šejo: 

Žvokelj Mirko, poslovodja, ki pod- 
pisuje neomejeno, Bruderman Zofi- 
ja, namestnik, ki podpihuje v od- 
sotnosti poslovodje, neomejeno, in 
Žunko Sonja, knjigovodja, ki sopod- 
pisuie v okviru zakonitih pooblastil. 
OLO Maribor ok., 7. avgusta 1953. 

Št. •-5838/1-53 4701 
1303. 

Besedilo: Mestno podjetje Sploš- 
na mehanika, Lendava.. 

Izbriše se Drofenik Alojz, in 
.vpiše: 

Flisar Štefan, upravnik. 
OLO M. Sobota, 23. septembra 1953. 

Št. •-7630/2-53 , 4957 
1304. 

Besedilo: Gradbeno in obnovitve- 
no podjetje GOP, Novo mesto. 

Za podjetje podpisujejo- 
Gabrijelčic Angel, direktor, Vah- 

ter Pavla, knjigovodja, žiberna Al- 
bina, materialni knjigovodja, vse li- 
stine denarnega, materialnega in 
kreditnega pomena, po dva skupaj. 
OLO Novo mesto, 24. septembra 1593. 

št II-2Ó54/2-33 4952 

1303. 
Besedilo: Slaščičarna »Žila«, Pre- 

valje. 
Besedilo odslej: Slaščičarna »Zila< 

Prevalje, v likvidaciju    . 
V likvidacijski komisiji so: Reber- 

nik Štefan, predsednik, Volovšek 
Slavko, in Arnold Ludvik, 'Slana ko- 
misije. 
OLO Slov. Gradec, 4. sept. 1953. 

Št. 175/11-137/196-53 4927 
1306. 

Besedilo: Strojno mehanična de- 
lavnca, Slovenj Gradec. 

Besedilo odslej: »Metalno meha- 
nično podjetje »Universal«, Slovenj 
Gradec. 

Poslovni predmet še: Izdelava 
cestno prometnih varnostnih kovin- 
skih znakov, raznih kovinskih ga- 
lanterijskih ter strojnih predmetov, 
opravlja usluge na motornih vozi- 
lih, raznih kmetijskih strojih, pre- 
vozu materiala, fine mehanike ter 
drugih strojnih napravah. 
OLO Slov. Gradec, 7. sept. 1953. 

Št. 109/11-137/191-53 4929 
1307. 

Besedilo: Elektro radio, Šoštanj. 
Poslovni predmet odslej: Nabava 

in prodaja radijskih aparatov, raz- 
novrstnega radio in elektro materi- 
ala, gramofonov ter elektromotor- 
jev. 

Št. 64/32-53 4941 
Besedilo: Vinarska zadruga Bre- 

žice, gostilna Šoštanj, (Koroška 5). 
Sedež odslej: Šoštanj, Matija Gub- 

ca 5. 
Izbriše se Pavšer Matilda in vpiše: 
Jagrič Ivan, poslovodja. 
Poslovni predmet odslej: Prodaja 

mrzlih in toplih jedil ter raznih al- 
koholnih in brezalkoholnih pijač. 
OLO Šoštanj, 18. septembra 1953. 

Št. 64/53 4942 
1308. 

Besedilo: Mestno gostinstvo, Ra- 
deče. 

Izbriše se Senegačnik Francka in 
vpiše: 

Markušak Avgust, knjigovodja, ki 
bo podpisoval v okviru zakonitih 
pooblastil. 

OLO Trbovlje, 31. avgusta 1953. 
Št. 4116/1-53 4845 

1309. 
Besedilo: Krajevni vodovod, Hrast- 

nik. 
Izbišeta se Kraus Jože in Zupan 

Ivanka, ter vpišeta: 
Klemen Jakob, poslovodja, in Dolin- 
šek Anka, blagajnik, ki bosta pod- 
pisovala v okviru zakonitih po- 
oblastil. 
OLO Trbovlje, 19. septembra   1953. 

Št. 4292/2-53 4950 

stala ustanova s samostojnim finan- 
siranjem:    »Javno kopališče, Ljub- 
ljana. 
MLO Ljubljana, 5. avgusta 1953. 

G-št. 5621-2/53 4683 
1311. 

Besedilo:     Krajevna     čevljarna, 
Besnica. 

Zaradi spojitve s splošnim remont, 
nim podjetjem, Besnica. 

OLO Kranj, 13. avgusta 1953. 
Št. 4853/2-53 4732 

Zadružni register 

1310. 
Izbrisi 

Besedilo: Ljudska pralnica, -likal- 
niča in 'kopališče rajona Moste, 
Ljubljana, Njegoševa 10. 

Ker se je spojila s podjetjem 
»Ljudska kopel«, Ljubljana tor po- 

Okrožna   jodtita   razglašajo: 

Spremembe 
780. 

Besedilo: Kmetijska zadruga. Sv. 
Štefan. 

Na občnem zboru 8. II. 1953 so bila 
sprejeta nova zadružna pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j., Sv. Štefan, Slivnica pri 
Celju. 

Zadruga obsega področje Sv. Ste- 
fan, Grobelce, Bukovje, Babna gora, 
Babna reka, Babna brda,, št. Janž, 
Lekmarje in Brezje. Vsak zadružnik 
plača delež, ki znaša 20O; družineki 
delež pa 100 din. Vsak zadružnik 
jamSi za obveznosti zadruge z 10- 
kratnim zneskom enkratnega vpi- 
sanega temeljnega oz. družinskega 
deleža. Upravni odbor šteje 5 do. 7 

članov. Za zadrugo podpisujeta i>° 
dva člana upravnega odbora. 

Izbrišeta se Ratajc Karol in Esih 
Ivan in vpišeta nova člana uprav- 
nega odbora: 

Jošt Jože, Bukovje, Jošt Vinko, št. 
Janž. 

Celje, 15. septembra 1953. 
Zadr VII 150/7 8432 

781. 
Besedilo: Kmetijsko obdelovalna 

zadruga z omejenim jamstvom, 
Bočna. 

Izbrišejo se Remic Ludvik, Basti 
Jože, Zagožen Ivan, Zagožen Jakob, 
šarb Franc in vpišejo novi člani 
upravnega odbora   zadružniki: 

Kovšak Anton, Kropa 47, predsed- 
nik, Zagožen Ivan, Bočna 92 in Čep- 
Lak Peter, Otok 139, člana. Za pod- 
pisovanje se pooblaščajo: KovŠaK 
Anton, Zagožen Ivan in Kolar Mal- 
či, zadružniki, Bočna.. 

Celje, 18. septembra 1953. 
ZadrVTII 8501 

782. 
Besedilo: Mizarsko kolarska za- 

druga • o. j. »Mikoza« v Ilirski Bi- 
stri ci. 

Po sklepu izrednega občnega zbo- 
ra 22. V. 1953 jo zadruga prešla v 
likvidacijo. 

Besedilo: kakor doslej, s pristav 
kom »v likvidaciji«. ,. 

Likvidatorji so: Kirn Jožko, •f 
ska Bistrica, Bazoviška 3, Batist* 
Dragica, Zarečica 17, Logar Jož»0' 
Jasen 18. 

Gorica, 6. septembra 1953.      •. 
Zadr 1/5-33 838? 
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783.    , 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

J; Most na SoŽi. 
»piše se pooblaščenka za podpi- 

*°^•••: Kovšek Dragica, knjigo- 
vodja, Most na Soči 33. 

Gorica, 18. septembra 1953. 
Zadr •/554-39 8570 

Izgubljene (istine 
preklicajejo 

oklic o skrbnikih in razpravah 
Postavljeni skrbniki bodo v tožbab ca- 
«opali tožence, katerih blvalISfe Di zna- 
~j°i na njihovo nevarnost In (troSke, 
°OKler «e sami ne zglasijo aH at Ime- 
-, nniejo oooblaVenre 
^ 303/53-13 873S 

Tožba za razvezo zakona: 
Knez Antonija, trg. pomočnica v 

£°jjcanah   12,  zoper  Kneza   Adija- 
^«ra, Poljčane, Stara vas 52, zdaj 
,®•ranega   bivališča.   Razprava   bo 
št  tT/ 1935 Pri tem ^dišču, v sobi 
ii i »^  " skrbnik je Orozel Ivanka, 
usluzbenka pri tem sodišču. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 28. septembra 1953. 

aaj Oblic dedičem 
* danem roku priglasijo sodišču 

ohi Ü eeđne pravice all Imenujejo po- 
lji nca* keT *lb b0 e,cer prl "P"' • J?"1' razpravi zastopal skrbnik, nespre- 
"• 'atleti pa bodo Izročeni državi ozi- 
"»» Jih uo za dedIPe, kl »o znani, a 
«»nanega    blvallSJa.    hrani)    «krbstvenl 

irgan. 
0217/53-11 8628 
i %J:atkovsky Nikolaj, upokojenec 
^Kamnika, Mekinje •, je umrl 6. 
*U- 1953 in ni zapustil odredbe zad- 
ni? •°1]•. Sodišč« ni znano, če je 
••••••• zapustil kake dedße. Skrb- 
io* je Tivadar Martin, upokojenec, 
"uplica 3. Priglasitveni rok: 1 leto 

Aiobiari- 
°krajno sodišče v Kamniku, 

one 24. septembra 1953 

Poz >» apnikoni IB dolžnikom 
oï&o*   °-*n*ni   roko   priglasijo   terjatvt 
°••<••?   P°*»vnaJo   svoje  obveznosti   đo 

•••••    «    likvidaciji,    slcei    «e    bodo 
dolgovi sodno Izterjali 

M 8377 
št SJ&^kgl odločbe obč. LO Kanal. 
Podiif 4/"'53 z dne 10- IX' 1953 Je 

y0 'š
1}* »Gostilna Lipa«, Avče pre- 

•• Z,,llJcyidaciJo. Priglaslitveni rok: 
401 od te objave. 

Likvidacijska komisija 

lin^^jska   delovna   zadruga   Ša- 
kvw P.1? Ljutomeru je prešla v li- 
PoÏPÇ; Priglasitveni rok: 14 dni leJ Objavi 

Likvidacijska komisija 
}>    • 8503 

Pre:?Jeyna    ekonomija    Medvode- 
!<*ba %}?/Je P° sklePu obč. LO, od- 
bkvMJ•9.1/2 • dne 1. X. 1952, prešla • 
od te^C

b40- Priglasitveni rok: 30 dni 

Lîkvidacijiska komisija 

Alt Marija, Ljubljana. Koinikova 
13, zdaj Maribor, Kolodvorska 6, 
osebno izkaznico, reg. ši 80999, ser. 
št 0103309, izdano v Ljubljani. 8669 

Ambrožič Danijel, Sanabor 8, p. 
Col, osebno izkaznico, reg. ši 49637, 
ser. št. G-0326009. « 8743 

Ambrožič Remidij, Gornje Cerc- 
vo, Gorica, osebno obmejno izkazni- 
co, reg. št. 3493, ser. št. 0296486,  8752 

Arnuš Helena, Vinička, vas, p. Ko- 
rena, osebno izkaznico, rég. št. 51048, 
ser. št. 0481156. 8673 

Bajraktarevič Tatjana, Ljubljana, 
študentsko izkaznico pravne fakul- 
tete v Ljubljani, izd. 5. X. 1951. 8728 

Barkovi'5 Jože, Rajč 11, p. Jeseni- 
ce na Dol., osebno izkaznico, reg. 
št. 14688, ser. št. 03799S. 8423 

Bartol Ljudmila, Travnik 71, p. 
Loški potok, osebno izkaznico, reg. 
št. 8527, ser. št. 0554837. 8479 

Berghaus Milica, Rače 245 pri Ma- 
riboru, šolsko spričevalo III. letnika 
tekstilne šole >MTT« v Ma ribom z 
dne 15. VIL 1951. 8657 

Bohanec Elizabeta, Kuršinci 41, p. 
Bučkovci, osebno izkaznico, reg. št. 
12203, ser. št. F-0236513. 8480 

Bole Jožef, Križ 14, p. Tomaj, 
osebno izkaznico, reg. št. 3291, ser. 
št. 204001. 8555 

Braučič Dušan, Maribor, Aljaževa 
24," osebno izkaznico, Teg. Št. 49480, 
ser. št. 0049992. 8666 

Brence Karol, Laporje 29 pri Slov. 
Bistrici, osebno izkaznico, reg. Štev. 
22016, ser. št. 0877180 in sindikalno 
knjižico, izdano od Tovarne olja v 
Slovenski Bistrici. 8678 

Brumen Jožef, Počehova 31^ pri 
Pesnici, osebno izkaznico, reg. štev. 
0195066, ser. št. 43200. 8668 

Cergolj Terezija, Ljubljana, Drav- 
lje, preklic o izgubljeni osebni iz- 
kaznici, reg. št. 64466/51, ser. šiev. 
F-0116776, objavljen v Uradnem li- 
stu LRS, ker se je našla. 8679 

Čeme Jožko, Grgar 79, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 17571, ser. št. 0334374, 
in vojaško Knjižico. 8366 

Dodlek Drago, Apače 132, p. Lo- 
vrenc na Dr. p., osebno izkaznico, 
reg. št. 30543, ser. št. 0273853.      8723 

Dolenc Anton, Podlože 35, Ptuj- 
ska gora, osebno izkaznico, reg. št. 
40588, ser. št. 0284825. 8506 

Ferant Vencelj, Trbovlje I, Trg 
svobode 26, osebno izkaznico, reg. št. 
Št. 3691, ser. št. F-O7170O1, in šolsko 
spričevalo. ,8482 

Feroli Jožefa, Domžale, Ljubljan- 
ska 37, osebno iakaznico, reg. štev. 
11924, ser. 5t. F-0622234. ,    8709 

Fister Janez, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 99021/51, ser. št. F- 
0121331. ,    .      8753 

Furlan Franc, Kobjeglava 21, p. 
Štanjel, osebno izikaznico, reg. štev. 
4428, ser. št. 20518. 8574 

Glavač Drago, Ljubljana, osebna 
izkaznico, reg. št 16547/50, ser. štev. 
F-0038857. 8718 

Golob Rok, Ljubljana, indeks 
strojne feikuHete TVš v Ljub- 
ljani. 8754 

Goltes Dušan, Ljubljana, evid, 
tablico za motor, znamke >BMW«, 
št S-960. 8729 

Gorenc Alojz, Ljubljana, Trubar« 
jeva 45, osebno izkaznico, reg. štev. 
48889/51  ser..šter. F-0071199.      8710 

Gornik Verona, Svežina, Selnica 
ob Dravi, osebno Izkaznico, reg. št. 
27652, ser. št, 0172971. 8649 

Gozdarsko avtopodjetje, Maribor, 
prometno' knjižico za tovorni avto- 
mobil znamke >MAN<, reg. št. S. 
5230, izdano v Slov. Gradcu.      8655 

Gyurica Štefan, Petišovcd 79, p. 
Lendava, osebno izkaznico, reg. št 
12311, ser. št. G-0235021. 834Ž 

Hereg Drago, Ljubljana, Devin- 
ska 5, osebno izkaznico, reg. štev, 
89858//51, ser. št. F-0112168.       8755 

Higienska postaja Ilirska Bistrica, 
knjižico motornega kolesa znamke 
»Sertum«, reg. št. S-7270, izdano v 
Postojni. 8594 

Holsedl Franc, Gerlinci 118, oseb- 
no izkaznico, reg. St. 21716, ser. št. 
0103426, izdano v M. Soboti.        8368 

Hrovatin Ivan, Ljubljana, Mikloši- 
čeva 19, indeks pravne fakultete v 
Ljubljani. 8711 

Huč Silvana, Ljubljana, Bežigrad 
1, osebno izkaznico, re?, št. 43446/51, 
ser. št. F-0065756. 8719 

Jakopin Jožefa, Hruškarje, Postoj- 
na, osebno izkaznico, reg. št. 13696, 
ser. št. F-0624006. 8730 

Jazbec Stanko, Bolečka vas 2, p. 
Ptujska gora, osebno izkaznico, reg. 
št 31869, ser. št 0275579. 8724 

Jereb Jože, Sp. Kanomlje. iO, Idri- 
ja, osebno izkaznico, ser. številka 
0533118. 8762 

Jerebic Ana, Velfika Polana 116, p. 
črenšovci, osebno izkaznico, reg. št. 
29437, ser. št. G-0111147. 8341 

Klajnšek Anton, Središče 40, Ptuj, 
osebno izkaznico, reg. št. 4579, voja- 
ško knjižico in sindikalno izkaz- 
nico. 8557 

Klofutar Flori jan, Ljubljana, matu- 
ritetno spričevalo VIII. razreda I. 
držav, gimnazije v Ljubljani za šol- 
sko leto 1951/52.                           8731 

Knafelc Milena, Maribor, Rad- 
vanjska 123, osebno izkaznico, reg. 
št. 39120, ser. št. 0283357 in železni- 
ško izkaznico, št 62 za smer Kidri- 
čevo-Mariboir. 8444 

Kniflc Marija, Huje 55, p. Kranj, 
osebno izkaznico, reg. št. 10161, ser. 
št. 0186471, in sindikalno knjižico, 
izd. v tovarni >Inteks<, Kranj.   8690 

Koblar Vlado, Prihova pri Slov. 
Bistrici, evid. tablico za motor, štev, 
6164, izdano od 'OLO Maribor oko- 
lica. 8665 

»Koloniale«, Maribor, prometno 
knjizico^it S-5723 tovornega avto- 
molrfla »Ford A<, izdano od sveta 
za notranje zadeve Maribor.     8612 

Kolšek Vinko, Maribor, Tvorniška 
19, osebno i izkaznico, reg. št. 14339, 
sor. št. O4026013. 8654 
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Kos Kamilo, Oplotnica 83 pri Ko- 
njicah, preklic o izgubljenem dovo- 
ljenju za voznika-amaterja A in B 
kategorije št. 70, -bjavljeno v Urad. 
listu LRS, ker se je našlo.        8650 

Kosi Franc, Maribor, Kolodvorska 
1, osebno izkaznico, reg. št. 2S03, ser. 
št. 0327019. 8651 

Kovač Ana, Zagorje o. S., Ulica 
talcev 18, osebno izkaznico, reg. št. 
14123, ser. št. F-0728235. 8613 

Kožuh Franc, šujica 28, p. Dobro- 
va, osebno izkaznico, reg. št. 15771, 
eer. št. 0135513. 8680 

Lešnik Jožica, Maribor, Studenci, 
Leningrajska 12, osebno izkaznico, 
leg. št. 54672, ser. št. 0055544.     8670 

Levstek Ivan, Travnik 83, p. Lo- 
Ski potok, osebno izkaznico, reg. št. 
8526, ser, št F-0554836. 8484 

Lozar Majda, Kranj, Goiniška 6, 
osebno izkaznico, reg. št. 12759, izda- 
no v Kranju. 8635 

Ma gusar Ančka, Ljubljana, Levič- 
nlkova 18, osebno izkaznico, règ. št. 
6409S/51, ser. št.F-0086408. 8681 

Majce Marija, Ljubljana, Njegu- 
lova 10, osebno izkaznico, reg. št. 
21905/50, ser. št. F-0044215. 8732 

Marcie Friderik, Gor. Radvanje, 
"Vrtnarska 28 pri Mariboru, osebno 
Izkaznico, reg. št. 17500, ser. štev, 
0018557 in izkaznico Nar. milice št. 
31893, izdano v Mariboru. 8676 

Marn Marija. Maribor, Cesta zma- 
ge 18, osebno izkaznico, reg. štev. 
35261, ser. št. 0042200. 8662 

Martine Marija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št, 32499/50, ser, štev. 
F-0158509. •   8636 

Mavsar Rudolf, Rudnik ligniia, 
Velenje, osebno izkaznico, reg. štev. 
5247, ser. št. F-0428557. 8509 

Meznaric Iva, Ljubljana, Tržaška 
4, osebno izkaznico, reg št. 95822/51, 
eer. št. F-0118132. 8637 

Miklavčič Antonija, Preserje 60, 
osebno izkaznico, reg št. 10363, ser. 
8t. 0456873. 8756 

Miško Matilda, Maribor, Tržaška 
8a, preklic o izgubljeni osebni izkaz- 
nici, reg. št. 13945, ser. št. 0238255, 
objavljen v Uradnem listu LRS, ker 
se je naSla. 8667 

Molnar Franc, Trije mlini 32, p. 
Lendava» osebno Izkaznico, reg. št. 
9512, ser. št. G-0232222, in sindikal- 
no knjižico. 84S5 

Mrak Albert, čepovan 149", osebno 
izkaznico, reg. št. 10099, ser. žt. G- 
321097. 8230 

Mrevlje Milan, Lokavec 207, p. Aj- 
dovščina, osebno izkaznico, reg. št. 
13251, ser. št. 0329764. 8510 

Mušič Romana, Velika sela 12, p. 
'Adlesičl, osebno Izkaznico, reg. št. 
14564, ser. St. 0497874. 8595 

Novak Ana, roj. Rakuša, Krog 97, 
M. Sobota, osebno izkaznico, reg. št. 
5552, ser. št. 087262, 8716 

Obrul Jiože, Koritno, Oplotnica, 
osebno izkaznico, reg. št. 45437, ser. 
lt. F-0878829. 8373 

Pal Marija, Radvanje, Grizolifova 
9 pri Mariboru, osebno izkaznico, reg. 

št. 32884, ser. št. 0295444, izdano v 
Ptuju. 8660 

Pavšič Marko, Ljubljana, Dravlje, 
osebno izkaznico, reg. št. 7095/51, ser. 
št. F-0029405. 8712 

Pavšič Zora, Ljubljana, Dravlje, 
osebno izkaznico, reg. št. 54270/51, 
ser. št. F-O07058O. 8713 

Pečlin Branko, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 76365'51, ser. štev. 
F-O078675, in sindikalno izkaznico, 
izdano v Ljubljani. 8733 

Peklar Rudolf, Nasova 19, p. Apa- 
če, osebno Izkaznico za obmejni pas, 
štev. 0061930, Izdano v Gornji Rad- 
goni. 8486 

Perko Marija, Velika Ilova gora 8, 
osebno izkaznico, reg. št. 4180, ser. 
št. 0004490. 8682 

Petrovič Matilda, Trbovlje. Go- 
osebno izkaznico, reg. št. 1648, ser. 
št. F-0531658. 8703 

Petrovčič Matilda, Trbovlje, Go- 
lovec 4, roj. 26. IX. 1931, osebno iz- 
kaznico številka 0292968, izdano v 
Ptuju. 8581 

Povše Nežika, Ljubljana, Hra- 
deckega 46, osebno izkaznico, reg. 
št. 966, izdano v Ljubljani. 8683 

Pračič Barbara, preklic o izgub, 
ljeni osebni izkaznici, reg. št. 5030, 
ser. št. 0842233, objavljen v Urad. 
listu LRS, ker se je našla. 8684 

Prijatelj Eia, por. Jug, Ljutomer, 
Ormoška cesta 37, osebno izkaznico, 
reg. št. 177, ser. št. 0308439, izdano v 
Novem mestu. 8746 

Ramšak Martin, Na klancu 6, p. 
Ravne na Koroškem, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 7589, ser. štev. 
G-0272299. 8634 

Rap Anton, Zgor. Brežnica pri 
Poljčanah, osebno izkaznico, reg. št. 
50183, ser. št. 0480390. 8663 

Raušel Ivan, Maribor, Pobrežje, 
Kaspretova 12, osebno izkaznico, 
reg. št. 34908, ser. št. 0041845.    8656 

Ravnjak Tit, Maribor, Tezno, Kav- 
čičeva 10, osebno izkaznico, reg. št. 
3570S, ser. št. 0026220 in pooblaščeno 
pooblastilo za nakup lesa, izdano od 
Rajon, mizarske delavnice I. rajona 
v Mariboru. 8677 

Remih Zinka, Maribor, Smetanova 
45, osebno izkaznico, reg. št. 5204, 
ser. št. 0010915. 8671 

Resnik Stanislav, Gabrovka 9, 
osebno izkaznico, reg. št. 2552, Izda- 
no v Trebnjem. 8583 

Robnik Jože, Planina 10, Ljubno 
o. S., osebno izkaznico, reg. št. 10798, 
ser. št. F-0434108. 7972 

Rcškar Ivan, Pragersko 45, osebno 
izkaznico, reg. Štev. 12; ser. številka 
F-567522. 8672 

Sedei Marija, Brod 14, St. Vid n, 
Lj., osebno Izkaznico, reg. št. 82983'51, 
izdano v Ljubljani. 8685 

Senekovič Frančiška, Maribor, 
Tezno, Ptujska cesta 63, osebno iz- 
kaznico, reg. iter. 5586, ser. štev. 
0579496. # 8674 

Simončič Gortan, major, Ljublja- 
na, Vidovdanska 1, izkaznico o Par- 

tizanski spomenici št. 925, izdano • 
Beogradu in vojaško knjižico, štev. 
858, ser. E-7250, izdano od vojaškega 
okrožja v Zagrebu. 8675 

Sitar Miha, Stožice 15, vojaški 
knjižico za kobilo >Šimla« in kobilo 
»Lisa«, izdani v Ljubljani. 8638 

Skočir Anton, Komno 76, p. Koba- 
rid, osebno izkaznico, reg. št. 17749, 
ser. št. G-0396, izd. v Tolminu.   8641 

Slapnik Andrej, Veliki hrib pri 
Kamniku, pomočniško spričevalo 
čevljarske stroke št. 257, izdano 28. 
X. 1952 v Ljubljani. 8720 

Smej Irena, Rakičan 36, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 6863, ser. številka 
0088575. 8282 

Smej Ivan, Raki'San 36, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 11847, ser. številka 
0093557. 8281 

Stojanovič Miodrag, Ljubljana, 
Indeks elektrotehniške fakultete 
TVS v Ljubljani in študentsko iz- 
kaznico. 8757 

Strnad Ljudmila, Podpeč 22, p. VI- 
dem-Dobrepolje, osebno izkaznico, 
reg. št. 5427, ser. št. 0005737.       8560 

Strnad Marija, Ljubljana, PolJe 

31, osebno izkaznico za tujega 
državljana, reg. št, 1196/52, ser. št. 
K-011835, izdano v Ljubljani.     8686 

Suhodolčan Iva, Maribor, Tezno, 
Iršičeva 6, osebno Izkaznico, reg št. 
18899, ser. št. 0008243. r 8664 

Šabič Ljudmila, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 67914/51, ser štev. 
0090224, in sindikalno izkaznico,' št- 
130354, izdano v Ljuhljani. 8721 

Šinkovec Ciril, Maribor, Medvedo- 
va 4, osebno izkaznico, reg. št. 4338, 
ser. št. 0040856. 8661 

Škofljanc Jože, Ljubljana, Titova 
43, osebno izkaznico, reg. št. 16032, 
ser. št. 0394342, izd. v Krškem.   8758 

škrlep Franc, Mengeš 28, vojaško 
knjižico, izdano od VP 3678, Varaž- 
din. 8734 

Stebla; Štefan, Hrovača 51, dijaK 
IV. a razreda, dijaško knjižico, izda- 
no na drž. nižji gimnaziji v R>DI"fi 
za III. a razred. 8447 

Štrukelj Jožica, Crniče 39 P« 
Gorici, osebno izkaznico, reg. štev. 
45062, ser. št. G-0513578. 8617 

Šunkar Ljudmila, Suina 37, Kani' 
nlk, osebno izkaznico, reg. št. 196o<. 
ser. štev. F-0442978, izdano v' Šošta- 
nju. 8722 

Turk Janez, Ljubljana, Vič, osebno 
izkaznico, reg. št. 76240/51, ser. št. 

F-0098550. I75' 
Vegič Štefan, Ljubljana, osebno 

obmejno izkaznico, reg. štev. 13^* 
ser. št. 0235764, Izdano v Murski so- 
boti, srn 

Vidervol Janez, Rakitnlca 19. P' 
Dolenja va« pri Rib., roj. 3. •. »• 
osebno izkaznico, reg. št. 5699.   o?v° 

Žen Antonija, Vlžmarre 133, oseb- 
no izkaznico, reg. številka 1•%?J 
ser. št. F-0097069. m 

Žunič Rudolf, Rudnik Kanlžari<». 
p. Črnomelj, osebno izkaznico, «*& 
št. 6237, ser. št. 0489549. •°£ 

Udaja »Uradni  Ust  LBS« - Direktor  in  odgovorni  uredniki dr. Baitko  Močnik  -  tiska  tlakama  »Toneta  Tomi"1»' 
V •••••• 
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dolžni priglasiti glasbo najkasneje 24 ur 
pred igranjem upravi za dohodke tajni- 
štva za gospodarstvo okrajnega ljudskega 
odbora ter plačati takso. 

Tar. St. 9 
Za uporabo javnega prostora za po- 

stavitev stojnic, vrtiljakov, strelišč, cir- 
kusov in podobno, se plača: 

a) za enodnevno ali dvodnevno upo- 
rabo javnega prostora, za vsak za- 
sedeni m* postora dnevno 

b) za uporabo javnega prostora nad 2 
do 20 dni, za vsak zasedeni m* pro- 
stora dnevno 

Pripomba: Taksni zavezanci — korist- 
niki javnega prostora — so dolžni priglasiti 
uporabo javnega prostora pristojni občini, 
ki določa prostor za uporabo, pobirajo pa 
takso za to pooblaščeni  uslužbenci. 

Tar. št. 10 
Za izobešanje firme se plača: 
a) pri površini napisne table do pol 

•• letno 
b) pri površini napisne table do dva 

m2 letno 
c) pri površini napisne table nad dva 

m* letno 
Pripomba: Te takse plačujejo le pri- 

dobitne firme. Taksni zavezanci so dolžni 
Priglasiti firmo in površino napisne table 
Upravi za dohodke okrajnega ljudskega 
•odbora do konca leta za prihodnje leto ter 
Plačati takso. Če izobesijo firmo med !e- 
0rn,_ so dolžni priglasiti firmo in površino 
table 24 ur pred izobešanjem firme in pla- 
hti celoletno takso. 

Tar. št. ll 
. _ Lastniki in upravitelji psov, ki stanu- 
^eJo na območju mesta Ljutomer in Gor- 
nJa Radgona, plačajo od vsakega psa, sta- 
nga nad 6 mesecev letno: 

a) za vsakega luksuznega psa 
b) za vsakega lovskega psa 
b) za psa čuvaja 

„    Pripomba:  Čuvaj  jo  le  tisti  pes,  ki 
K^Ta  osamlj'eno  domačijo.   Čuvaj   mora 

4 h en pes pri posameznem gospodinj- 
j.Vu- Vsak nadaljnji pes pri Istem gospo- 
ie\JStvu ^e luksuzni Pes- Za luksuzne pse 
• š*oti vse tiste pse, ki že po sami okolici 

e morejo priti v poštev za pse čuvaje. 
ökse   pobirajo   okrajni   veterinarji   ob 

OD 
nem letnem cepljenju.    Te takse so 

Prosceni  uradni psi varnostnih organov 
"J^ske milice). 

Tor. št. 12 

last it regIstracli° motornih vozil plačajo 
letn .      in   upravitelji    motornih   vozil 

a) za vsak osebni avtomobil, tovorni 
avtomobil,  avtomobilsko  prikolico 

"I za vsako motorno kolo s prikolico 
ali brez prikolico 

Dat) .flpomoa: Te takse ne plačujejo pri- 
«ehn-fc     ]LA'   !Judske   ••••.   Ljudske 
SIUk   • ^deCi križ' rešilna postaja in ga- 

a društva za svoja vozila. Prav tako 

20 din 

30 din 

400 din 

800 din 

1500 din 

1500 din 
300 din 
100 din 

2000 din 

1000 din 

ne plačujejo te takse invalidi, ki uporab- 
ljajo motorna vozila zaradi svoje invalid- 
nosti. Takso pobira tajništvo za notranje 
zadeve ob letni registraciji motornih 
vozil. 

Tar. si 13 
Za .ponudbe na ofertalnih licitacijah 

pri državnih uradih in zavodih, gospodar- 
skih in drugih organizacijah se plača 
glede na vrednost zadeve, za katero se da- 
je ponudba od vrednosti: 

a) do   20.000 din 500 din 
b) od   20.000 din do 100.000 din 1000 dia 
c) od 100.000 do 500.000 din 2000 diu 
č) od 500.000 din do 1,000.000 din 3000 din 
d) nad 500.000 din do 1,000.000 din 0.015% 
Pripomba: Prireditelji ofertalnih lici- 

tacij so dolžni pred sejo, na kateri se raz- 
pravlja o sprejetih ponudbah, te ponud- 
bo predložiti upravi za dohodke okrajnega 
ljudskega   odbora   zaradi   žigosanja   ter 
plačila takse. 

Tar. št. 14 

Za dovolitev podaljšanja obratoval- 
nega časa v gostinskih obratih preko do- 
voljenega obratovalnega časa, določenega 
v odloku okrajnega ljudskega odbora 
Ljutomer o obratovalnem času (Uradni list 
LRS, št. 25-138/52) se plača enkratna pav- 
šalna taksa 500 din 

Pripomba: To takso plačujejo gostin- 
ski obrati ob izdaji dovoljenja. Takso po- 
bira tajništvo za notranje zadeve. 

Tar. št. 15 
Za dovoljenje za priložnostno točenje 

alkoholnih pijač se plača za posamezno 
dovoljenje enkratna taksa 2000 din 

Pripomba: Taksa se plača ob Izdaji 
dovoljenja. 

B. Prometni davek 
Tar. št. 1 
Od potrošnje alkoholnih pijač v go- 

stinskih podjetjih in obratih se plača od 
prodajne cene 3% 

Pripomba: Davek se plačuje mesečno 
po obračunu, ki so ga dolžni davčni zave- 
zanci predložiti upravi za dohodke okraj- 
nega ljudskega odbora do 15. v mesecu za 
pretekli mesec. 

Tar. št. 2 

Od vsopnic za kinematografske 
predstave in fizkulturne prireditve, kjer se 
ljudje zbirajo zaradi razvedrila in zabave 
(veselice, vrtiljake, cirkuške predsitave, 
artistične nastope in podobno) se plača od 
prodajne cene vstopnic 3% 

Pripomba: Od vstopnic za prireditve, 
ki niso zavezane prometnemu davku po 
uredbi o tarifi prometnega davka, se pobi- 
ra davek tako, kot je predpisano s pri- 
pombo k tar. št. 1 Del B — storitve tarife 
o prometnem davku (Uradni list FLRT, št. 
1-1/53) 

Od kulturnoumetniških predstav se 
ta davek ne plača, 



Siran 506 URADNI LÎST Štev. 34 — 6. X. 195j 

Tar. št 3 
Od nakupa in prodaje nepremičnin se 

plaća od stopenj, ki jih predpisuje uredba 
o tarifi prometnega davka (Uradni list 
FLRJ, št. 1-1/53) še davek 10"/. 

Tar. št. 4 
Od reklam v kinematografih se plača 

od cene za objave reklame 5% 
Pripomba: Ta davek se plačuje le od 

reklam, ki Imajo pridobitni namen. 
Tar. št 5 

Od loterij, tombol, srečolovov in dru- 
gih iger na srečo se plača ob pogojih 
uredbe o loterijah in drugih iger na srečo 
(Uradni list FLRJ, št. 4-26/52) od vrednosti 
prodanih srečk oziroma vložkov, z omejit- 
vijo, da davek skupno z odstotkom, ki se 
predpise prireditelju po uredbi o loterijah 
v korist proračuna, ne sme znašali več 
kot 25'/. 5% 

Pripomba: Prireditelji iger so dolžni 
predložiti upravi za dohodke okrajnega 
ljudskega odbora igralni načrt in srečke 
zaradi žigosanja in plačila davka, preden 
dajo srečke v promet. 

Tar. št. 6 
Od vsakega biljarda, vsakega paketa 

igralnih kart, kegljišča in podobne igre, 
ki so v gostinskem obratu na razpolago go- 
stom, s© plača letno 1000 din 

Pripomba: Davčni zavezanci so gostin- 
ski obrati, ki morajo upravi za dohodke 
okrajnega ljudskega odbora priglasiti igre 
ter plačati davek. 

Št. I 3270/1-53 
Ljutomer, dne 22. septembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Bogomir Verdev 1. r. 

401. 

Na podlagi 25. člena in v zvezi s 3. točko 65. 'Slena 
zakona o ljudskih odborih mest In mostnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19/89-52) je mestni ljudski odbor 
Maribor na skupni seji obeh zborov dne 9. februarja 
1953 sprejel 

ODLOK 
o proračunu mestnega ljudskega odbora 

Maribor za leto 1953 

1. člen 
Mestni proračun za leto 1953 obsega: 

L Mestni proračun: 
z dohodki v znesku ,. ,-. .., ,. 470,600.000 din 
in izdatki v znesku . .. ,.',., r. 470,600.000 din 

H. Predračune usrtanov 9 samostojnim financiranjem : 
z dohodki T znesku .> . ... j. 1.004,626.100 din 
in izdatki v znesku ,.P#, f. w ,., 1.163.749.850 din 
presežkom dohodkov ,.• ,., K c< 3,000.000 din 
in presežkom izdatkov   r.   M M     162,123.750 din 

/ 
.     2. člen 

Primanjkljaji v predračunih ustanov s samostoj- 
nim finaneiranjem, ki znašajo 162,123,750 din, se 
farijejot 

Primanjkljaj Okrajnega zavoda za socialno za- 
varovanje v znesku 58,911.750 diD, ki bi nastal kljub 
uvedeni strogi štednji, se bo kril z dodatnim prispev- 
kom podjetij. Drugi primanjkljaji v znesku 103,212.000 
din pa se krijejo z dotacijami Iz mestnega proračuna. 

Presežki dohodkov ustanov s samostojnim finan- 
siranjem se uporabijo po posebnih predpisih za po- 
samezne vrste ustanov. 

3. člen 
Izdatki za državno upravo se ne morejo povečati 

iz zneskov, ki so odobreni za finansiranje prosvete in 
ljudske kulture ter za finansiranje socialno-zdravstve- 
110 zaščite ljudstva. 

4. člen 
Prenose kreditov (virmanov) med pozicijami iste 

partije odobravajo pristojni odredbodajalci, druge 
dopustne virmane pu odobrava predsednik ljudskega 
odbora v sporazumu s svetom za gospodarstvo. 

5. člen 
Število službenih mest, kolikor še ni izdana do- 

končna odločba o sistimizaciji, se sme povečati samo s 
pritrditvijo predsednika Sveta vlade LRS za zakono- 
dajo in izgradnjo ljudske oblasti. Nove postavitve s° 
dovoljene samo v mejah potrjene sistemizacije, če so 
v ta namen zagotovljena v proračunu potrebna fi- 
nančna sredstva. 

6. člen 
Svet za gospodarstvo mestnega ljudskega odbor» 

lahko ustavi izplačilo osebnih prejemkov, ki niso v 
skladu z zakonitimi predpisi, če se pristojni odredbo- 
dajalec ne strinja z ustavitvijo, odloči o tem račun- 
ska komisija mestnega ljudskega odbora. 

7. člen 
Šefi računovodstva pri odredbodajalcih mestnih 

uradov in ustanov so odgovorni za pravilno izvrševa- 
nje predračunov dohodkov in izdatkov tudi predsed- 
niku sveta za gospodarstvo mestnega ljudskega od- 
bora. 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem UsW 

LRS<, uporablja pa se od 1. januarja 1953 dalje. 
P-št. 10830/1-53 
Maribor, dne 9. februarja 1953. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledinek 1. r. 

402. 

Na podlagi 48. člena zakona o proračunih (Uradi» 
Est FLRJ. št 58-570/51) in v zvezi s 3. točko 65. '2Jena 
zakona o ljudskih odborih mest in mestnih obči" 
(Uradni list LRS, št. 19-89/52) je mestni ljudski odbor 
Maribor na skupni seji obeh zborov dne 9. februarja 
1953 sprejel 

ODLOK 
o sklepnem računu mestnega ljudskega odbora 

Maribor za leto 1951 

1. člen 
Dohodki in izdatki po sklepnem računu mestne? 

proračuna in 7 RLO za leto 1951 znašajo: ,.„ 
dohodki        283,883.623 d" 
izdatki 259,505.758^ 

33,577.885 •" presežek Iti     lil     19.      •     k»,     L*l    U. 

..d 
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2. Sen 403. 
Sklepni račun za leto 1951 obsega dohodke in iz- Na ^^ 8< toae &5  ,51ena zakona 0 ljudskih 

«»tke, in sicer: odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS. Štev. 
a) po proračunu MLO 19-90/52), v zvezi s 6. členom uredbe o pravici Ijud- 

dohodke     ..   i.   (.   r.   t.  r.  r.   r.    253^270.057 din skih 0dborOYi da iB}lko predpisujejo takse In promet- 
Mdatke   .    .   i.   i.   i.  t.    •  i.  >.    225.568.721 din „• ^^ (Uradni Ust FLRJ, St 19-118/53) In po po- 
presežek        .,.. .r.,r.  t.   t.  i..     29.70L336 din prejšnji pritrditvi Izvršnega sveta Ljudsko ekupščirte 
,                  ,    .,   r,Tr, Ljudske republike Slovenije je mestni ljudski odbor 
t>) po proračunih KLU: Maribor na sejah mestnega zbora in zbora proizva- 
1. RLO — I —Koroški: jalcev dne 3. avgusta 1953 sprejel 
dohodki       -.c.  r.-,       5,101.612 din 
izdatki    ..   k.   i.             4,837.124 din OU LUK 

_,. ... j, o uvedbi mestnih taks in mestnega davka na promet 
presežek      .   i :•  to 264.488 din 
2. RLO - II _ Kolodvor: L DEL: SPLOŠNE DOLOČBE 
dohodki         it-   i-   r.        7,771.596 din .   .. 
izdatki j      t.             6,650.979 din x' ••• 

. ,                                                 1120 617 din Poleg taks in prometnega davka, ki se plačujejo 
presežek .t    .         ,wv     •• ^ veljavnih predpisih, se pobirajo v mestu Mariboru 
3. RLO — III — Tabor: še takse in prometni davek, ki so predpisane v IL delu 
dohodki       .    .    .    .   ,.  r.   r    r.-      5,828.719 din tega odloka. 
izdatki ,.   i.   i.   ,              5,783.660 din 2. člen 
presežek      .    .    .   •.   r    i    ,    i.j          45.059 din Takse in prometni davek, ki se pobirajo po do» 
4 RLO — IV      41   le ci- ločbah tega odloka, so proračunski dohodek mestnega 
dohodki                    un:                    3,659.362 din proračuna in proračuna občine Kamnica. Uporabiti 
izdatki        "   "    '    "        "  •*  "'      3323798 din se smejo samo za komunalno graditev (za vzdrževanje 

''    '    '    '    '        l"   - '•—j  in zidanje stanovanjskih hiš; za zidanje zdravstvenih, 
presežek      ...              •  i-, i.i         335.564 din prosvetnih in drugih, zavodov ter komunalnih objek- 
5. RLO — V — Pobrežje: tov; ^ Sra^itev cest> mostov in podobno). Način upo- 
dohodki r. r.> 4,565.072 din ra-°e se določa vsako leto z mestnim proračunom in 
Izdatki    .    '.'.,','.    '.   '.  i.   '.       3Ì093Ì336 din proračunom občine Kamnica. 

presežek          t         i    i-.i.   t    •      1,471.736 din 3. člen 

6. RLO — VI — Tezno: Od talke in prometnega davka, pobranih po doloc- 
dohodkj       ....  i.- r.- ro t.i      1,675.840 din bah tega odloka, pripada 
izdatki     ..   ,    i.    .    .,(.,.   ,.             1,675.840 din mestu Mariboru    93% 
presežek         ltJ t.,          30.534 din «*a* Kamrrica      8%. 

7. RLO — VU — Kamnica: 4. člen 

.  .l<*r.    *    '  '•    *   "    '    "  r*^M      1572 280 din Takse se plačujejo v posebnih lokalnih taksnih 
atk'    •    •    •    •              '    '   "'        '—!  znamkah. Če stranka teh taksnih znamk ne more na- 

presežek        ...                 -to         608.551 din baviti, plača takso v gotovini. Uslužbenec ki takso 
Skupaj dohodki po proračunih RLO       30,613.566 din pobere. P* mor* nabaviti lokalne taksne znamke in 
^upaj i2datki po proračunih RLO         26,737.017 din * ^••••^••••• ne bodo tirane, se placu- 
Presežek po proračunih RLO                    3376.549 din jej0 takse v gotovini. 

Prometni davek se plačuje v gotovini. 
3. 'člen 

Obveznosti iz mestnega, proračuna za leto 1951 v 5. ••• 
cn^t"  33,564,794  din   *°  biIe  •°•••••••  ,z  •••••' V primerih, ko je po veljavnih predpisih priznana 

°skih presežkov leta 1951. oprostitev taks oziroma prometnega davka, se ne mo- 
.    .. rejo pobirati takse in prometni davek po tem odloku. 

p     ,           "                                        ,.   i i          A Takee in prometni davek po tem odloku se ne 
boi-/0    ,   •• skIePnl racun "^ega «»dske^ od- biraio tudi v primerih( določenih z mednarodnimi 
*len* ** i        1951, sestaTljen y skladu s PredPISl **• pogodbami, in v pirmerih, ko izvira oprostitev iz med- 

* zakona o proračunu. narodnih odnošajev do držav, s katermi obstaja o tem 
5. člen vzajemnost (reciprociteta). 

^kl ArV€lja ^ dneVa' ^ ga je SPreJel •&•• '                                    6- ^ 
P-št. 10257/34-53 Določbe zakona o taksah (Uradni list FLRJ, štev, 
Maribor  dne 9  februar• 1953 68-485/46),   uredbe o  davku  od prometa  proizvodov r, one 9. leuruarja Mi. ^ • ^^ ft ^267/47) ter uredbe o tarifi 

Predsednik MLO: prometnega davka (Uradni list FLRJ, št. 1-1/53) z vee- 
Miloš Ledlnek 1. r. mj kasnejšimi spremembami in dopolnitvami se pri- 

merno   uporabljajo  tudi  glede  taks   in  prometnega 
. davka,  predpisanih  s  tem  odlokom,  koülkor v  tem 

odloku ni drugače predpisano. 
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7. člen 
Navodilo za izvrševanje tega odloka daje svet za 

gospodarstvo MLO Maribor. 

8. člen 
Ia odlok začne veljati v dnem objave v >Uradnem 

listu LRSc 
•. DEL: TARIFA 

A. Taksna tarifa 
Tar. št. 1 
Za vloge, ki se naslavljajo na MLO Ma- 

ribor in na občino Kamnica: din 
1. za vsako vlogo razen za pritožbe 20 
2. za vsako pritožbo 90 
Tar. št 2 
Za vsako odločbo, ki jo izda MLO Mari- 

bor ali občina Kamnica, razen za odločbe iz 
5., 6., ?., 13. in 15. točke 2. člena zgoraj nave- 
dene uredbe 75 

Za odločbo, s katero se dovoljuje prilož- 
nostno točenje alkoholnih pijač 3.000 

Tar. št. 3 
Za potrdila, ki jih izdaja MLO Maribor in 

občina Kamnica: 
1. potrdila o lastnini in zdravju živine (ži- 

vinski potni list) kakor tudi potrdila za 
prenos lastnine  na  kupca 
a) pri drobnici od glave 10 
b) pri živini od glave 50 

2. Vsa druga potrdila 50 
Tar. št. 4 
Za odhod uslužbencev MLO Maribor In ob- 

čine Kamnica izven uradnih prostorov na zah- 
tevo stranke, razen kadar gre za stanovanj- 
ske zadeve ali zadeve neznatne vrednosti: 

1. za pregled stavbišč ali prostora za na- 
prave • 200 

2. za pregled vse zgradbe ali posameznih 
prostorov, da bi se Izdalo uporabno do- 
voljenje: 
a) do petih prostorov 100 
b) do dvajset prostorov 200 
c) nad dvajset prostorov 500 

3. za vsako siceršnjo pot teh uslužbencev 
izven uradnih prostorov na zahtevo za- 
sebnika ne glede na število uslužbencev 1Ö0 

Tar. št. 5 
Za odločbe, s katerimi se dajejo dovolje- 

nja za gospodarske dejavnosti: 
1. za trgovinske prodajalne na debelo: 

a) v Mariboru 2.400 
b) v Kamnici • 1.200 

2. za trgovinske prodajalne na drobno: 
a) v Mariboru 1.200 

, b) v Kamnici 700 
3. za delo odprte obrtne delavnice držav- 

nih, zadružnih in družbenih organi- 
zacij: 
a) v Mariboru 1.200 
b) V Kamnici 700 

4. za agencije, komisije, trgovinska za- 
stopstva in druge posredniške posle 4x800 

5. za špedicije 2.400 
6. za zasebno poklicno udejstvovan je javnih 

pravnih zastopnikov, zdravnikov, inže- 
nirjev, veterinarjev, geometrov, babic 
ter podobnih poklicev 500 

7. za gostinske obrate: 
a) za restavracije, gostilne, v katerih 

se ne točijo alkoholne pijače (menze) 
b) za restavracije z alkoholnimi pijača- 

mi, gostilne, kavarne, krčme, bifeje 
in vinske kleti 

c) za hotele 
č) za penzione, gostišča in prenočišča 
d) za bare 
e) za mlekarne in obrate, v katerih se 

točijo samo brezalkoholne pijače 
8. za podjetja za prevoz potnikov in blaga: 

a) avtobusna In prevozniška 
b) avtotaksijskà 
c) prevozniška s konjsko vpTego za to- 

vorni in osebni promet 
Č) za prevoz z brodovi 

brez lastnega pogona 
z lastnim* pogonom 

9. za dimnikarje 
10. za obrate za desinsekcijo in deratizacijo 
11. za trgovine s starimi stvarmi 
12. za  trgovine  s tobačnimi izdelki,  vži- 

galicami in s cigaretnim papirjem 
13. za zastavljalnice 
14. za informacijske pisarne 
15. za potniške in turistične agencije 
16. za posredovanje za nakup in prodajo 

nepremičnin 
17. za opravljanje obrti: 

a) s stalnim sedežem 
brez stalnega sedeža 

Tar. št. 6 
Za potrjevanje pogodb in drugih listin, ki 

ga opravi ja MLO Maribor ali občina Kamnica: 
1. za potrditev poslovnih knjig (poslovnih, 

bančnih in podobno) od vsakega lista po 
2. za potrditev načrta pri državnih orga- 

nih, če to zahtevajo zasebniki 
3. za potrditev pogodbe pri državnih or- 

ganih: 
a) za na novo sklenjeno pogodbo, kate- 

re vrednost znaša 
do 10.000 din 
do 50.000 din 
do 150.000 din 
do 250.000 din 
nad 250.000 din 

če se vrednost pogodbe ne da oceniti 
b) za potrditev podaljšane pogodbe se 

plača iz tč. 3a te-tar. številke 
c) za potrditev pooblastila 

4. za prepise uradnih aktov ali listin, ki 
se napravijo • državnih uradih: 
a) ako jih prepišejo zasebniki, od vsake 

pol pole izvirnika 
b) ako jih prepišejo državni organi, od 

vsake pol pole izvirnika 
c) ako prepišejo državni organi akte ali 

listine v tujih jezikih, od vsake pol 
pole izvirnika 

Tar. št. 7 
Za odločbo o kazni v postopku ö prekr- 

ških, za katere je pristojen mestni sodnik za 
prekrške 

Tar. St. 8 
Za glasbo v gostinskih in podobnih javnih 

lokalih, če se za vstop ne pobira vstopnina: 

din 

4.800 

12.090 
6.000 
1.200 

48.000 

1.2O0 

1500 
600 

250 

500 
1.200 

400 
500 
700 

250 
7.200 

12.000 
3.600 

12.000 

2.400 
900 

2.50 

500 

75 
150 
300 
500 

125 

50# 

10 

50 

100 

259 



Štev. 34 — 6. X. 1953 URADNI LIST Stran 509 

i. če igra glasba vsak dan, s-e plača ma- 
sečno 

2. če glasba igra 2—6 krat tedensko, se 
plača mesečno 

3. če glasba igra 1 krat tedensko, se plača 
mesečno 

4 če glasba Igra občasno, se plača za 
vsak primer 

Pripomba: Taksni zavezanci so dolžni 
najkasneje do zadnjega dneva v mesecu pri- 
glasiti glasbo in plačati takso za naslednji me- 
sec upravi za dohodke MLO Maribor. V pri- 
meru iz tč. 4 te tar. štev. so dolžni taksni za- 
vezanci priglasiti glasbo in plačati takso naj- 
kasneje 24 ur pred igranjem. 

Tar. št. 9 
Za  uporabo javnega prostora: 
1. če se prostor uporablja trajno, od 1 m* 

letno 
2. če se prostor uporablja občasno za po- 

stavitev stojnic, vrtiljakov, strelišč, cir- 
kusov in podobno, za vsak m2 in vsak 
dan 

3. od kioskov ne glede na površino zavze- 
tega javnega prostora, letno 

4- čistilci čevljev plačajo letno 
Pripomba: Ta taksa se plača le, če se 

zaseženi prostor uporablja v pridobitne name- 
n6. Taksni zavezanci so dolžni priglasiti upo- 
rabo prostora do konca leta za prihodnje leto 
jn plačati takso upravi za dohodke MLO Mari- 
bor, če uporabljajo taksni zavezanci prostor 
'e občasno, so dolžni priglasiti in plačati takso 
naJkasneje 24 ur pred uporabo. 

Tar. gt. 10 
Za izobešanje firme: 
L pri  površini   table   do   % m2 

2- pri  površini  table do   1 m2 

3- pri površini  table do   4 m2 

4. pri površini table nad 4 m2 

.Pripomba: To takso plačujejo le pri- 
dobitne firme. Taksni zavezanci so dolžni pri- 
lliti firmo in površino table upravi za do- 
godke MLO Maribor do konca leta za prihod- 
ke leto ter plačati takso. Če izobesijo firmo 
~Jfd letom, so dolžni taksni zavezanci prigla- 

1U firmo in površino table 24 ur pred izobe- 
enJem firme in plačati celotno letno takso. 

Tar. št. H 
st"    k  rek'ame> ki se zaradi materialne kori- 
l£. °"ošajo ali kako drugače pritrdijo, napi- 
: J0 .a" naslikajo na zidove ali v notranjosti 
in

Vnij Io,kalov' na ograje, v izložbenih oknih 
Podobno, glede na velikost reklame: 

*• Pri površini reklame do V> m2 letno 
"• Pri površini reklame do 1 m2 letno 
'• P" površini reklame* do 4 m2 letno 
*• Pri površini reklame nad 4 m2 letno 
P 

0(j     
r.;Pomba :  Te takse ne plačajo firme 

kaj^jih reklam, ki jih izobesijo v svojem lo- 
ali v svojem izložbenem oknu. 

dplž 0rist.niki reklam kot taksni zavezanci so 
klan?' naJkasneie 24 ür pred publikacijo re- 
\n^Priglasiti  reklamo upravi za dohodke 

u Maribor in plačati takso. 

letno 
letno 
letno 
letno 

din 
2.0O0 

1.500 

1.000 

1.000 

200 

10 

5.000 
4.000 

400 
800 

1.500 
2.500 

400 
800 

1.500 
2.500 

Tar. it. 12 
Od vsakega psa, starega nad 6 mesecev, 

se plača letna taksa: 
1. od luksunega psa 5.000 
2. od lovskega psa 500 
3. od psa čuvaja 200 
Pripomba:   Ta taksa se ne plača od 

psov na območju občinskega ljudskega odbo- , 
ra Kamnica. Plačila te takse je oproščen last- 
nik psa čuvaja v kmečkih K. O. Brezje, Dogo- 
še, Razvanje In Zrkovci. Prav tako ne plačajo 
te takse varnostni organi (ljudska milica) od 
psov, ki jih uporabljajo v službene namene. 

Čuvaj more biti le en pes pri posameznem 
gospodinjstvu, vsak nadaljnji pes je luksuz- 
ni pes. 

Takso pobirajo mestni veterinarji ob red- 
nem letnem cepljenju psov. 

Tar. št. 13 
Za registracijo motornu vozil se plača 

letna taksa: 
1. za vsak avtomobil, osebni in tovorni, 

prikolico ali avtobus 2.000 
2- za vsako motorno kolo s prikolico ali 

brez nje 1.000 
Pripomba: Te takse ne plačajo JLA, 

ljudska milica, Ljudska tehnika, Rdeči križ, 
reševalna postaja in gasilska društva za svoja 
vozila. Prav tako ne plačajo te takse invalidi, 
ki uporabljajo zaradi svoje invalidnosti mo- 
torna vozila. 

Takso pobira uprava za notranje zadeve 
MLO Maribor ob letni registraciji vozil. 

Tar. št. 14 
Za ponudbe na ofertalnih licitacijah pri 

državnih uradih in zavodih, gospodarskih in 
drugih organizacijah se plača glede na vred- 
nost zadeve, za katero se daje ponudba: 

1. za vrednost do     20.000 din 
2. za vrednost do   100.000 din 
3. za vrednost do    500.000 din 
4. za vrednost do 1,000.000 din 
5. za vrednost preko 1,000.000 din še 
Tar. št 15 
Za dovoljenje za kopanje peska, gramoza, 

kamenja, zemlje, žganja, apna in podobno 
Tar. št. 16 
Za podaljšanje obratovalnega časa v go- 

stinskih obratih preko dovoljenega obratoval- 
nega časa po odloku MLO Maribor o obrato- 
valnem času (Uradni list LRS, žt. 1-1/53) za 
vsak večer 2.000 

Razen tega plačajo gostje, ki se mude v 
tem času v gostinskih lokalih, še posebno takso 
od zapitka v višini 10% 

Pripomba: Takso po 1. odstavku te 
tar. številke pobira uprava za notranje zade- 
ve MLO Maribor ob izdaji dovoljenja za po- 
daljšanje obratovalnega časa. 

Takso po 2. odstavku te tar. številke pa 
pobira gostinsko osebje e posebnimi bloki, ki 
jih naloži uprava za dohodke MLO Maribor. 

B. Turistična taksa 
Tar. št. i? 
Za prenočevanje vseh, ki se mudijo v Ma- 

riboru kot turisti In prenočujejo y. hotelih, 

500 
1.000 
2.000 
3.000 

0,015% 

1.000 
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prenočiščih, gostilnah  in  podobno, na noč In        din 
posteljo: 

1. v glavni sezoni 30 
2. pred in po sezoni 20 
Pripomba : Te takse ne plačajo delav- 

ci In uslužbenci ob rednih letnih dopustih 
Taksni zavezanci so dolžni do 15. v mese- 

cu predložiti obračun za pretekli mesec upra- 
vi za dohodke MLO Maribor. 

C. Tarifa prometnega davka 
Tar. St. I 
Na potrošnjo alkoholnih pijač vseh vrst v 

gostinski mreži od maloprodajne cene 5% 
Pripomba : Davek se plačuje meseč- 

no po obračunu, ki so ga dolžni davčni zave- 
zanci predložiti upravi za dohodke MLO Ma- 
ribor do 15. v mesecu za pretekli mesec. 

Tar. št. 2 
Na kino vstopnice, vstopnice za fizkultuT- 

ne prireditve, vstopnice Za veselice, vrtiljake, 
cirkuške predstave, modne revije, artistične 
nastope in sploh na prireditve, kjer se ljudje 
zbirajo zaradi razvedrila in zabave, od pro- 
dajne cene vstopnic 5°/« 

Pripomba: Za kulturno-prosvetne in 
telesnovzgojne prireditve brez veselic in toče- 
nja alkoholnih pijač se ta taksa ne plačuje. 

Tar. št 3 
Od nakupa in prodaje nepremičnin na 

zvezno tarifo po tar. številki 1 C tarife (Urad- 
ni list FLRJ, št. 1-1/53) - 10% 

Tar. žt 4 
Od   svetlobne   neonske   reklame   ne  glede       din 

na površino reklame, četrtletno 100 
Pripomba: Če je reklama montirana 

manj kot četrt leta, se plača 'četrtletni davek. 
Koristnik reklame kot davčni zavezanec 

je dolžan priglasiti montažo reklame in pla- 
čati davek upravi za dohodke MLO Maribor 
najkasneje 24 UT pred montažo. 

Tar. 8t. 5 
Od reklam v kinematografih na zvezno 

tarifo po tar. številki 6 B tarife (Uradni list 
FLRJ, št 1-1/53) 125% 

Tar. št 6 
Od oglasov v dnevnem tisku In periodič- 

nih publikacijah na zvezno tarifo po tar. šte- 
vilki 6 B tarife (Uradni Ust FLRJ, št. 1-1/53)        125% 

Tar. št 7 
Od loterij in drugih iger na srečo ob po- 

gojih uredbe o loterijah in drugih igrah na 
srečo (Uradni list FLRJ, it. 4-26/52) od vredno- 
sti Izdanih srečk oziroma vplačanih vložkov 10% 

Pripomba: Davek v višini 10% od 
vrednosti Izdanih srečk oziroma vplačanih 
vložkov se predpiše v primeru, če je finančni 
organ, ki daje dovoljenje za loterije in druge 
igre na srečo, predpisal prispevek 15% ali 
manjši odstotek od vrednosti izdanih srečk 
oziroma vplačanih vložkov za svoj proračun 
po 5. členu omenjene uredbe o loterijah In 
drugih igrah na srečo. Ako je finančni organ 
predpisal višji odstotek, se za leti odstotek 
zmanjša stopnja po tej tar. številki, tako da 
skupni odstotek prispevka in toga davka no 

sme presegati 25% od vrednosti izdanih srečk 
oziroma vplačanih vložkov. 

Če prirejajo izvenmariborski prireditelji 
igre na srečo v Mariboru, plačajo davek po tej 
tarifi, če pa prirejajo mariborski prireditelji 
igre na srečo izven Maribora, ne plačajo dav- 
ka po tej tarifi, kolikor ga plačajo v kraju 
prireditve. 

Prireditelji Iger na srečo so dolžni predlo- 
žiti Igralni načrt in srečke upravi za dohodke 
MLO zaradi žigosanja in plaćanja davka, pre- 
den dajo srečke v promet. 

Tar. št. 8 
Od garancijskih pisem, ki jih dajejo ban- 

ke kot jamstvo, da se zavaruje izpolnitev do- 
ločenih obveznosti, od zneska, za katerega se 
daje garancija 0,2% 

Tar. 8t. 9 
Od najemnin za hiše (stanovanja, poslovne 

prostore in drugo) in od zakupnin za druge 
nepremične stvari In pravice na zvezno tari- 
fo po tar. številki 3 B tarife (Uradni list FLRJ, 
št 1-1/53) 100% 

Št. P-7248/3-1953 
Maribor, dne 3. avgusta 1953. 

Predsednik OLO: 
Miloš Ledinek 1. r. 

404. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona ° 
okrajnih ljudskih odborih ter 1. in 4. člena uredbe o 
spremembah in dopolnitvah uredbe o potnih in selit- 
venih stroških (Uradni list FLRJ, št. 29-233/53) je 
okrajni ljudski odbor Maribor okolica na seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 15. avgusta 1953 
sprejel tale 

ODLOK 
o določitvi višine dnevnic za službena potovanja 

v mejah okraja Maribor okolica 

1. člen 
Za službena potovanja v mejah •••••• Maribor 

okolica se določijo za uslužbence in delavce organov 
in zavodov okrajnega ljudskega odbora Maribor oko- 
lica in občinskih ljudskih odborov, ter tistih uradov 
in zavodov, katerih delo je omejeno na območje okra- 
ja Maribor okolflca, ne glede na to, ali gre za zvezne 
ali republiške urade in zavode, dnevnice v višini S0% 
od dnevnic, določenih v 1. členu uredbe o sprememba'1 

In dopolnitvah uredbe o potnih in selitvenih stroški» 
(Uradni list FLRJ, št 29-233-53). 

2. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odio» 

o določitvi višine dnevnic za službena potovanja * 
mejah okraja Maribor okolica z dnem 26. marca 19" 
št 1-518/3-53 (Uradni list LRS, št. 12-86/53). 

3. ölen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem Hstu 

LRS<. 
St. L6661/1-53 
Maribor, dne 15. avgusta 1953. 

Predsednik  OLO: 
Stane škof L r.   ' 

. il 
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m. 
Ma podlagi 16. in 64. Ciena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) je 
^krajni ljudski odbor Novo mesto na seji obeh zborov 
°ue 12. IX. 1953 na predlog gospodarskega sveta 
sprejel 

ODLOK 
0 Prvi spremembi odloka o družbenem planu okraja 

Novo mesto za leto 1953 

1. člen 

Stopnja akumulacije in skladov, določena v % 
členu, VI. poglavju odloka o družbenem planu okraj- 
na ljudskega odbora Novo mesto za leto 1953 (Urad- 
ni Ust LRS, št. 14-118/53), se spremeni, in sicer: 
Stroka 124: Tekstilna tovarna Novo mesto od 1660 na 

1592; 
Stroka 125: Industrija čevljev od 280 na 235; 

Produktivna čevljarska zaduga Dol. To- 
plice od 200 na 165. 

2. člen 
Sprememba stopenj akumulacije In skladov za 

..ekstllno tovarno Novo mesto ta za Industrijo čev- 
ljev Novo mesto velja od 1. L 1953, za Produktivno 
cevljarsko zadrugo, Dol. Toplice pa od 1. VIL 1953. 

3. člen 
»• Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

*"«. uporablja pa se od časa, ki je določen v 2. členu. 
Št. 1-8908/1-53 
Novo mesto, dne 12. septembra 1953. 

Predsednik  OLO: 
Viktor Zupančič 1. r. 

406. 

,. Na podlagi 16. In 64. člena zakona o okrajnih 
i^dskih odborih (uradni list LRS, št. 19-89/52) in od- 
l°čbe o zvišanju stopnje akumulacije in skladov v 
Panogi 124 — tekstilna industrija (Uradni Mst FLRJ, 
*£ 32-281/53), je okrajni ljudski odbor Novo mesto na 
s*upni seji obeh zborov dne 12. IX. 1953 sprejel 

ODLOK 
0 'kugi spremembi odloka o družbenem planu okraja 

Novo mesto za -leto 1993 

1. člen 
Stopnja akumulacije in skladov, določena v 2. 

n 
nu> VI. poglavju odloka o družbenem planu okraj- 

ega ljudskega odbora Novo mesto za leto 1953, št. 
S??171-5' • dne 6. II. 1953 (Uradni list LRS. št. 14-118/ 
/ »a v odloku o prvi spremembi odloka o družbenem 

y*nu »kraja Novo mesto za leto 1953, se spremeni, in 

St**a 124: Tekstilna industrija 
Tkalnica   LO MO Novo   meeto   od   1000, 
na 764; 
Tekstilna  tovarna  Novo  mesto od   1592 
na 1115. 

2. člen 
••• ?nIžanje stopenj akumulacije in skladov po tem 

Ku Telja od 1. avgusta 1953. 

3. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradmem listu 
LRS«. 

Št. 1-8909/1-53 
Novo mesto, dne 12. septembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič 1. r. 

407. 

Na podlagi 5. in 19. člena zakona o planskem vod- 
stvu narodnega gospodarstva (uradni list FLRJ, št. 
58/51), 12. člena zakona o ljudskih odborih (Uradni list 
FLRJ, št. 19/52) in 3. poglavja zakona o družbenem 
planu LRS za leto 1955 (Uradni list LRS. št 3/1953) je 
okrajni ljudski odbor Postojna na skupni seji obeh 
zborov dne 7. julija 1953 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o družbenem planu okraja 

Postojna za leto 1953 

1. člen 

V 3. razdelku IV. poglavja odloka o družbenem 
planu okraja Postojna za leto 1953 določena odstotna 
udeležba za občinska ljudska odbora Hruševje in Jel- 
šane se spremenita tako, da se glasita: 

Občinski ljudski odbor Hruševje 1,15%, 
Občinski ljudski odbor Jelšane 1,18%. 

V 1. odstavku VI. poglavja določeno razmerje med 
investicijami v družbeni standard se spremeni tako, 
da se glasi: 

Investicije v gospodarstvu 000 din 10 300; 
Investicije v družbeni 

standard in za javna dela 45 129 

V 2. odstavku istega poglavja določene postavke 
za najvažnejše objekte investicijske izgradnje se spre- 
menijo tako, da se glasijo: 

Objekt Skupni       Rok Zmogljivost 
znesek    dovršltve    po dovrlltvl 

Vodovod Postojna 
In Pivka 
Cesta Ribnica— 
Ostrožno brdo 

6700 1953 m'/24 h 2 000 

7000      1954      km 18 
V VI. poglavju določeni stopnji akumulacije in 

skladov za lesno industrijska podjetja Postojna In 
Cerknica se spremenita tako. da se glasita: 

Lesno industrijsko podjetje Postojna 185 
Lesno industrijsko podjetje Cerknica 166 

2. člen 
Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od 1. I. 1953 

dalje. ) 
Št. 1218-7/30 
Postojna, dne 8. julija 1953. 

Predsednik OLO: 
Miro Jelerčlč 1. r. 
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408. 

Na podlagi 5. in 19. člena zakona o planskem vod- 
stvu narodnega gospodarstva (Uradni list FLRJ, št. 
58/51), 12. člena zakona o ljudskih odborih (Uradni 
list FLRJ, št. 19/52) in 3. poglavja zakona o družbe- 
nem planu LRS za leto 1953 (Uradni list LRS, št. 3/53) 
je na predlog sveta za gospodarstvo okrajni ljudski 
odbor Postojna na skupni seji obeh zborov dne 1. sep- 
tembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o družbenem planu okraja 

Postojna za leto 1953 

1. člen 
V VI. poglavju odloka o družbenem planu •••••• 

Postojna za leto 1953 se določena stopnja akumula- 
cije In družbenih skladov za okrajno proizvodno pod- 
jetje gradbenega materiala v Ilirski Bistrici spremeni 
tako, da se glasi: 

Okrajno  proizvodno podjetje  gradbenega  mate- 
riala    (.j I.) (•!(•><•      .    ;., I.J i.j UJ t. J  (•!  (.,     62% 

2. člen 
Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od 1. avgu- 

sta 1953 dalje. 
Št. 7/33 
Postojna, dne 1. septembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Miro Jelerčlč 1. r. 

409. 

Na podlagi 15. člena zakona v okrajnih ljudskih 
odborih, v zvezi z 19. členom uredbe o začasnem fi- 
nansiranju investicij v letu 1953 (Uradni list FLRJ, 
št. 2-8/1953) je okrajni ljudski odbor Sežana na seji 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 18. ju- 
lija 1953 sprejel 

ODLOK 
o pogojih, s katerimi se iz okrajnega sklada za kredi- 
tiranje investicij dovoljujejo investicijski krediti go- 
spodarskim,   zadružnim   in   družbenim   organzacljam 

1. člen 

Po predpisih tega odloka se dovoljujejo iz sklada 
za kreditiranje Investicij okrajnega ljudskega odbo- 
ra Sežana za leto 1953 krediti za investicije, ki spa- 
dajo med investicije gospodarskega pomena družbe- 
nega plana okrajnega ljudskega odbora Sežana za 
leto 1953. 

Iz tega sklada se ne dovoljujejo krediti za inve- 
sticije, ki spadajo med temeljne investicije družbene- 
ga plana LRS za leto 1953 v območju sežanskega 
okraja. 

2. člen 
Sklad za kreditiranje investicij iz 1. člena se obli- 

kuje iz sredstev, predvidenih z družbenim planom 
okraja Sežana za leto 1953 ter Iz izrednih dohodkov, 
ki jih v ta namen določi okrajni ljudski odbor. 

3. -člen 
Kredite Iz 1. člena tega odloka dovoljuje svet za 

gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora Sežana DO 
predlog komisije za investicijske kredite. 

Komisija za investicijske kredite ima pet članov, 
ki jih imenuje in razrešuje predsednik okrajnega ljud- 
skega odbora Sežana. Med 'člani komisije za Investi- 

cijske kredite je tudi dfrektor podružnice Narodne 
banke FLRJ v Sežani, vsaj dva izmed članov komisije 
pa morata biti tehnična strokovnjaka. 

4. člen 
Investitorji (gospodarske in družbene organizacije) 

predlagajo svetu za gospodarstvo okrajnega ljudske- 
ga odbora utemeljene vloge za investicijske kredite. 

Za nove Investicije priložijo investicijski elaborat, 
ki obsega: 

investicijski program, 
generalni investicijski projekt, 
glavne projekte gradbenih objektov. 
Investicijski program za investicije gospodarske- 

ga pomena obsega: 
strukturo predvidene proizvodnje z analizo mož- 

nosti prodaje proizvodov, 
materialno bilanco predvidene proizvodnje z ana- 

lizo zagotovitve virov surovin, 
splošno razporeditev objektov s tehnološkim pro- 

cesom na podlagi splošnih normativov ali analogije 9 
podobnimi projekti, 

potrebna osnovna sredstva po strukturi in potreb- 
na obratna sredstva, 

potrebno energijo z analizo zagotovitve energije> 
potrebne kadre z analizo zagotovitve kadrov, 
izbiro lokacij, 
predračun   amortizacije   investicijskega   objekta, 
ekonomsko obrazložen obračun rentabilnosti s Prl- 

merjalnimi pokazatelji, 
gradbene skice 9 približno naprejšnjo izmero lD 

predračunom. 
Investicijski program mora biti tehnološko in eko- 

nomsko razčlenjen tako, da se da presoditi tehnolo- 
ška in gradbena zamisel in upravičenost investicij. 

Generalni Investicijski projekt obsega vse e}3' 
mente in podatke iz investicijskega programa, tehnič- 
no in ekonomsko detajlno obdelanega in specificira" 
nega, specifikacijo in predračun opreme in pa ideja1 

projekt gradbenih del. 
Glavni projekt gradbenih objektov obsega aa" 

črte, detajlno naprejšnjo Izmero in predračun del. 
Za rekonstrukcijo, adaptacijo In razširitev obsto- 

ječih podjetij priložijo investitorji prav tako investi- 
cijski elaborat, ki obsega smiselno spredaj naveden 
podatke, potrebne za presojo družbene in gospodar- 
ske utemeljenosti Investicij. 

Za opremo je treba vlogi priložiti ponudbo a 

predračun   o   dobavi   opreme,   rentabilitetni   rač4j 
amortizacijski načrt, pri uvoženi opremi pa še podat 
o zagotovljenih deviznih sredstvih. 

5. člen • 

Komisija za investicijske kredite progleda in P' . 
sodi družbeno in gospodarsko utemeljenost inves 1 
ter pravilnost tehnološke in gradbene koncepcije P 
jekta. Po opravljenem- pregledu sestavi komisiJa P" 
ročilo ter ga predloži svetu za gospodarstvo °^••^••& 
ljudskega   odbora   Sežana.   Poročilo   komisije   ^ 
vsebovati tudi predlog za dovolitev ali zavrnitev    , 
sticfjskega kredita. 

Svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega °•°°{•1 
Izda potrdilo o odobritvi investicijskega elaborata 
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o Tišini letne transe za 1953, ki naj se stari za ta kre- 
dit na razpolago iz razpoložljivih sredstev okrajnega 
sklada za kreditiranje investicij. 

Pri dovoljevanju investicijskih kredilov mora svet 
** gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora dajati 
Prednost investicijam, ki so po njegovi presoji najpo- 
membnejše za gospodarski razvoj okraja. 

6. člen 

Vračilne roke dovoljenih kreditov in obrestno 
fflero bo predpisal okrajni ljudski odbor 9 posebnim 
odlokom (v smislu 20. člena uredbe), kadax bo Izvršni 
Svet Ljudske skupščine FLRJ izdal posebne predpise. 

7. člen 
Ce dohodki sklada za kreditiranje investicij iz 

i- člena tega odloka ne morejo kriti tekočih izdatkov 
fca namenske investicije iz tega sklada, mora podruž- 
nica NaTodne banke obvestiti o tem svet za gospodar- 
stvo okrajnega ljudskega odbora, da ukrene potrebno 
*a vskladitev izdatkov z dohodki. 

8. člen 
Na podlogi potrdila iz 5. člena sklene Narodna 

°anka FLRJ z investitorjem kreditno pogodbo. Pred- 
pise o besedilu kreditne pogodbe, črpanju in vračanju 
kreditov, izda v okviru prednjih določb Narodna 
kanka FLRJ. 

9. člen 

Ta odlok velja takoj 
St. 1-1641/11-53' 
Sežana, dne 18. julija 1953. 

Predsednik  OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 

410. 

, Na podlagi 16. člena In druge točke 64. člena za- 
gona o okrajnih ljudskih odborih je sprejel okrajni 
jJUdski odbOT Sežana na skupni seji okrajnega zbora 
n zbora proizvajalcev dne 8. avgusta 1953 

ODLOK 
0 spremembi odloka o okrajnem družbenem planu 

za leto 1953 

1. člen 
Stopnja akumulacije in skladov, določena v šestem 

^Slavju 1. člena odloka o okrajnem družbenem pia- 
tg ?* leto 1953 — stroka 116 — proizvodnja, plemeni- 
,cUle_ in predelovanje nekovinskih rudnin — podjetje 

Jeklena galanterija< v Sežani — na 121%, se spre- 
19551 in dol°a na 400% z veliavnosti° od 1- ianUflTJa 

2. člen 
,llst

4Ta odlok   velja od dneva objave v  >Uradnem 

^.1-2176/16-1953 
Soi zana, dne 8. avgusta 1953. 

Za predsednika OLO 
podpredsednik: 

Anton Ovčarič 1. rs 

411. 

Na podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih v zvezi z določbami pravilnika o zatiranju 
in preprečevanju živalskih kužnih bolezni (Uradni list 
FLRJ, št. 51-430/1949) in v zvezi z 8. členom temeljne- 
ga zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, št 46-428/31) 
je okrajni ljudski odbor Sežana na skupni seji okraj- 
nega zbora In zbora proizvajalcev dne 22. septembra 
1953 izdal 

ODLOK 
o obvezni tuberkulinizaciji goved na 

območju okraja Sežana 

1. člen 
Na območju okraja Sežana mora biti preiskana 

na tuberkulozi in tuberkulinizirana vsa goveja živina, 
stara nad dva meseca. 

2. člen 
Tuberkulinizacija živine se opravi v vsaki vasi in 

naselju. Čas in kraj tuberkulinizacije in pregleda do- 
loči tajništvo za gospodarstvo in komunalne zadeve 
okrajnega ljudskega odbora. 

Stroški tuberkulinizacije gredo v breme okraj- 
nega proračuna. 

3. člen 
Vsaka tuberkulozna žival se vidno zaznamuje s 

preluknjanjem desnega ušesa. 

4. člen 
Občinski ljudski odbori morajo voditi evidenco o 

tuberkuloznih živalih za vsako vas posebej. Knjige se 
vodijo pod zaporedno številko , imenom in priimkom 
lastnika, vrsto, oznako in starostjo živali in datumom 
ugotovitve z rubriko za opombe. 

5. člen 
Z živino, za katero se ugotovi, da je tuberkulozna, 

se bo ravnalo po določbah 49. in 50. člena pravilnika 
za izvajanje uredbe o zatiranju in preprečevanju 
živalskih kužnih bolezni (Uradni list FLRJ, št. 51-430 
z dne 15. junija 1949). 

Tuberkulozne živali se smejo zaklati samo v klav- 
nicah, ki so pod veterinarskim nadzorstvom. 

6. člen 
Kdor bi oviral preiskavo oziroma pregled živali 

in hlevov in delo pri tuberkulinizaciji, se kaznuje z 
ednarno kaznijo do 3000 (tritisoč) dinarjev, kolikor ni 
dejanje kaznivo po dolo'čbah uredbe o zatiranju in 
preprečevanju živalskih kužnih bolezni (Uradni list 
FLRJ, št. 48-378 z dne 9. junija 1948). 

7. člen 
Za .upravni kazenski postopek in za izrekanje 

kazni po tem odloku je pristojen sodnik za prekrške 
okrajnega ljudskega odbora. 

8. člen 

Ta odlok velja takoj. 
št. 1-2815/14-1953 
Sežana, dne 22. septembra 1953. 

Za predsednika OLO 
podpredsednik: 

Anton Ovčarič 1. r. 
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412. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih in drugega odstavka 1. 
•••• uredbe vlade LRS o omejitvi paše koz (Uradni 
liet LRS, št. 34-197/1952) je okrajni ljudski odbor Se- 
žana na skupni seji okrajnega zbora in zbora pro- 
izvajalcev dne 22 septembra 1953 izdal 

ODLOK 
o omejitvi števila koz na območju okraja Sežana 

1. člen 

Na območju okraja Sežana se omeji število koz, 
ki jih smejo rediti kmetijska gospodarstva, in sicer: 

a) gospodarstva, ki imajo preko enega hektara 
obdelovalne zemlje, ne smejo rediti nobene koze; 

b) gospodarstva, ki imajo do enega hektara ob- 
delovalne zemlje, smejo rediti največ dve kozi, ako 
ne redijo goveje živine. Ako pa redijo govejo živino, 
ne smejo rediti nobene koze. 

2. člen 
Za obdelovalno zemljo po tem odloku se štejejo 

njive, vrtovi, sadovnjaki in travniki (vštevši seno- 
žeti z enkratnim odkosom). 

3. člen 
Omejitev števila koz po 1. 'členu tega odloka se 

mora izvesti do konca leta 1953. Vse odvečne koze 
lahko gospodarstva koljejo za svoje potrebe ali pa 
jih prodajo po prosto formiranih cenah. 

6. člen 
Kdor ima oziroma redi koze v večjem številu, ka- 

kor je dovoljeno po 1. členu tega odloka, se kaznuje 
ž denarno kaznijo do 10.000 dinarjev ali z zaporom 
do 30 dni po 2. členu uredbe o omejitvi paše ko? 
(Uradni list LRS, št. 34-197/1953). Ob pogojih iz 39 
člena temeljnega zakona o prekrških se lahko izreče 
tudi odvzem koz, ki so predmet prekrška. 

5. člen 
Ta   odlok   velja   od   dneva   objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
Št. 1-2815/15-1953 
Sežana, dne 22. septembra 1953. 

Za predsednika OLO 
podpredsednik: 

Anton Ovčarič 1. r. 

413. 

V spomin na zgodovinske dni vsesplošne oboro- 
žene vstaje Slovenskega Primorja proti fašističnemu 
nasilju in za socialno osvoboditev ter počastitev ob. 
letnic ustanovitve zmagovitih primorskih brigad in 
zgodovinskega sklepa II. zasedanja AVNOJ v Jajcu o 
priključitvi Slovenskega Primorja k Jugoslaviji izdaja 
okrajni ljudski odbor Tohnin na svoji slavnostni seji 
dne 1. septembra 1953, na podlagi I. odstavka 15. člena 
in 108. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS, št. 19/52). 

ODLOK 
o razglasitvi 6. septembra za ljudski praznik 

okraja Tolmin 

1. člen 
. 6. september se razglasi za ljudski praznik okraja 

Tolmin. 

2. člen 

Ta odlok  velja od  dneva objave  v  >Uradnem 
listu LRS« 

Št. 1-2783/1-1953 
Tohnin, dne 1. septembra 1953. 

Podpredsednik OLO: 
France Skok 1. r. 

414. 

Na podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih in 19. člena uredbe o začasnem finansiranju 
investicij v letu 1953 (Uradni list FLR], št. 2/53) sta 
okrajni zbor in zbor proizvajalcev okrajnega ljud- 
skega odbora Tolmin na skupni seji dne 19. septembra 
1953 sprejela 

ODLOK 
o načinu sklepanja kreditnih pogodb glede investicij/ 
ki spadajo med   investicije   gospodarskega   pomena 

okraja Tolmin za leto 1953 

1. člen 
Po predpisih tega odloka se dovoljujejo iz sklada 

za kreditiranje investicij okraja Tolmin za leto 1953 
krediti za investicije, ki spadajo po družbenem planu 
okraja med investicije v gospodarstvu. Za temeljne in- 
vesticije po republškem družbenem planu za leto 
1953 v območju okraja Tolmin se krediti iz tega skla- 
da ne dovoljujejo. 

2. člen 
Sklad za kreditiranje investicij iz 1. člena se for- 

mira iz sredstev predvidenih z družbenim planom 
okraja za leto 1955 iz izrednih dohodkov in iz raznih 
presežkov dohodkov, ki jih v ta namen določi okrajni 
ljudski odbor. 

3. člen 
Kredite iz 1. člena tega odloka dovoljuje komisija 

za dovoljevanje investicijskih kreditov, ki ima Pef 

članov. Med njimi morata biti vsaj dva tehnična stro- 
kovnjaka in pa direktor podružnice Narodne banke. 
Člane komisije imenuje in razrešuje predsednik okraj- 
nega ljudskega odbora. 

4. člen 
Investitorji (gospodarske In družbene organiza- 

cije) predlagajo navedeni komisiji utemeljene vlog6 

za investicijski kredit, opremljene z investicijskin' 
elaboratom. Investicijski elaborat mora obsegati ^ 
listine, predpisane v 10. členu uredbe o začasnem »j* 
nansiranjem investicij v letu 1953 (Uradni list FLRJ' 
št. 2/53.) 

Za rekonstrukcijo, adapatacijo In razširitev o*" 
stoječih podjetij predložijo Investitorji prav tako »n' 
vesticljski elaborat, ki obsega smiselno v poštev P11' 
'lajajoče podatke iz 10. člena omenjene uredbe. P0^ 
irebne za presojo družbene in gospodarske utemelje" 
nosti investicij. , 

Za opremo je treba vlogi priložiti ponudbe ali Prf?T 
račun o dobavi opreme, rentabllitetni račun, an}°   ' 
zacijski načrt, pri uvoženi opremi pa še podatke «- 
zagotovljenih deviznih sredstvih. 

5. člen 
Komisija za dovoljevanje investicijskih kred'    . 

pregleda   in   presodi   gospodarsko   utemeljenost 
pravilnost tehnološke in gradbene zamisli objekta. 
koristne investicije izda potrdilo o odobritvi mve 
cijskega elaborata ter o višini letne transe za 
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1953, ki se da za ta kredit na razpolago iz razpolož- 
ljivih sredstev okrajnega sklada za kreditiranje inve- 
sticij. Prednost imajo tiste investicije, ki so poimensko 
predvidene v okrajnem družbenem planu za leto 1953, 
°d drugih investicij pa tiste, ki so po presoji komisije 
gospodarsko najbolj važne za okraj. 

Vračilne roke dovoljenih kreditov in obrestne 
mere bo predpisal okrajni ljudski odbor po izdaji po- 
sebnih predpisov Izvršnega sveta Ljudske skupščine 
FLRJ po 20. členu uredbe o začasnem finansiranju 
investicij. 

6. člen 
Na podlagi potrdila iz 5. člena sklene Narodna 

banka z investitorjem kreditno pogodbo. Predpise o 
besedilu kreditne pogodbe ter črpanju in vračanju 
kreditov izda v okviru prednjih določb Narodna banka 
FLRJ. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

"stu LRS<. 
St. I/P 2316/1-1953 
Tolmin, dne 19. septembra 1953. 

Podpredsednik OLO: 
Franc Skok 1. r. 

415. 
Na podlagi 23. člena zakona o ljudskih odborih 

toest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) 
in 19. člena uredbe o začasnem finansiranju investicij 
v letu 1953 (Uradni list FLRJ, št. 2-8/1933) izdaja ljud- 
ski odbor mestne občine Idrija 

ODLOK 
° načinu sklepanja kreditnih pogodb glede Investicij, 
*i   Spadajo   med   investicije   gospodarskega   pomena 

mestne občine Idrija za leto 1953 

1. člen 
Po predpisih tega odloka se dovoljujejo Iz. sklada 

2« kreditiranje Investicij ljudskega odbora mestne 
OD&ne Idrija za leto 1953 krediti za investicije, ki 
spadajo med investicije gospodarskega pomena Ijud- 
skega odbora mestne občine Idrija za leto 1953. 

Za temeljne investicije družbenega plana Ljudske 
^Publike Slovenije za leto 1953 v območju ljudskega 
°dt|ora mestne občine Idrija se krediti iz tega sklada 

2. člen 

ne dovoljujejo. 

, t Sklad za kreditiranje investicij iz 1. člena se obll- 
,.uJe iz sredstev, predvidenih z, družbenim planom 
Judskega odbora mestne občine Idrija za leto 1953 

j.r iz izrednih dohodkov, ki jih v ta n^men določi 
({j!' odbor mestne občine: presežek amortizacije 
sk?»,17' •1••• uredbe ° zaključnih računih gospodar- 

ili organizacij za leto 1952), krajevni samoprispevek, 
aaranki iz lanskoletnega proračuna in skladi. 

3. člen 
s[.   Kredite iz 1. člena tega odstavka dovoljuje komi- 

, •• v1 dodelJevanje investicijskih kreditov iz sklada 
0?».kredit'iranje investicij ljudskega odbora mestne 
dir V   IdrIJa- Komisija ima pet članov, med njimi Je 

" ni* 0r P°dmžnlce Narodne banke In vsaj dva teh- 
te»n? strokovnjaka, člane komisije imenuje In raz- 
'drtU,Ie Predsednik ljudskega odbora mestne občine 

4. člen 

• Investitorji (gospodarske in družbene organizacije) 
predlagajo navedeni komisiji utemeljene pismene 
vloge za investicijski kredit. 

Za nova podjetja predložijo investicijski elaborat, 
ki mora obsegati vse, kar predpisuje 10. člen uredbe 
o začasnem finansiranju investicij v letu 1953 (Uradni 
Ust FLRJ, št. 2-80/53). 

Za rekonstrukcijo, adaptacijo in razširitev obšlo, 
ječih podjetij priložijo investitorji prav tako investi- 
cijski elaborat, ki obsega smiselno v poštev prihaja« 
joče podatke iz 10. člena omenjene uredbe, potrebne 
za presojo družbene in gospodarske utemeljenosti in- 
vesticij. 

Za opremo je treba vlogi priložiti ponudbe ali 
predračun o dobavi opreme, rentabilitetni račun, amor- 
tizacijski načrt, pri uvoženi opremi pa podatke o za- 
gotovljenih deviznih sredstvih. 

Komisija za dovoljevanje investicijskih kreditov, 
pregleda in presodi družbeno in gospodarsko uteme- 
ljenost Investicij ter pravilnost tehnološke in gradbe- 
ne koncepcije objekta. Koristnlku investicije izda po- 
trdilo o odobritvi investicijskega elaborata ter o višini 
letne transe za leto 1953, ki se da za ta kredit na raz- 
polago iz razpoložljivih sredstev mestnega sklada za 
kreditiranje investicij. Prednost pri tem imajo inve- 
sticije, ki so poimensko predvidene v družbenem planu 
ljudskega odbora mestne občine Idrija za leto 1953, 
od drugih investicij pa tiste, ki so po presoji komisije 
največjega splošnogospodarskega pomena za mesto. 

Vračilne roke dovoljenih kreditov in obrestno 
mero bo predpisal ljudski odbor mestne občine Idrija 
potem ko bo Izvršni svet Ljudske skupščine FLRJ 
izdal posebne predpise po 20. členu omenjene uredbe. 

6. člen 
Na podlagi potrdila ,iz 5. člena sklene Narodna 

banka FLRJ z investitorjem kreditno pogodbo. Pred- 
pise o besedilu kreditne pogodbeno črpanju in vrača- 
nju kreditov, izda v okviru prednjih določb Narodna 
banka FLRJ. 

7. Člen 
Ta  odlok   velja  od  dneva  objave  v   >Uradnem 

listu LRS«. 
St. 5/6-53 
Idrija, dne 19. avgusta 1953. 

Podpredsednik MLO: 
Franc Mohorič 1. r. 

416. 
V spomin na 9. september 1943, ko je ljudstvo 

množično sodelovalo pri osvoboditvi Gorice ia je ta dan 
bilo to ozemlje prvič v zgodovini osvobojeno, izdaja 
ljudski odbor mestne občine Nova Gorica na podlagi 
23. člena in 2. točke 78. člena zakona .o ljudskih od- 
borih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, žt. 19/52) 
m na predlog Zveze borcev in množičnih organizacij 
na VI. seji dne 3. septembra 1955 

ODLOK 
o razglasitvi 9. septembra za ljudski praznik mestne 

občine^Nova Gorica 

1. člen 

9. september se razglasi za ljudski praznik mostne 
občine Nova Gorica.' 
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2. člen 

•• odlok   velja od  dneva  objave  v  >Uradnem 
listu LRS<. 

št. 1253/1 
Nova Gorica   dne 3. septembra 1953. 

Podpredsednik LO MO: 
Jožef štrukelj L r. 

POPRAVEK 

V odloku o dajanju poslovnih prostorov v najem 
na območju mestne občine Škofja Loka (Uradni list 
LRb, št. 24-265/53) se mora v drugem členu med be- 
sedama »obojestranski< In »odpovedni« vstaviti be- 
seda »dvomesečni«, tako da se ta 'člen pravilno glasi: 
>Če v najemnih pogodbah odpovedni rok ni Izrecno 
dogovorjen, velja obojestranski dvomesečni odpoved- 
ni rok«. 

St 798/2-53 
Ljubljana, dne 25. septembra 1953, 

k pisarne Sekretariata za zakonodajne zadeve 

Pregled „Uradnega lista FLRJ„ 
St 27 z dne 8. julija 1953: 

220. Odločba o kritju razlike med doseženim skladom 
za plače in 80 % od sklada za plače po tarlïnih 
pravilnikih kmetijskih posestev v letu 1952. 

221. Odločba o načinu uvažanji, reprodukcijskega 
materiala Iz sredstev sklada za splošne državne 
devizne potrebe. 

222. Odločba o enotni prodajni ceni na drobno za 
novo vrsto cigaret »Mostar«. 

St 28 z dne 15. julija 1953: 
223. Odločba o priglašanju poslov, s katerimi nasta- 

nejo obveznosti do tuji- -. in o pošiljanju podal 
kov o dolgovih v tujini. 

224. Odločba o prodajnih cenah za kolekcije cigaret. 
225. Odredba o srečevanju in prehitevanju motornih 

vozil s spremstvom na javnih cestah. 
226. Odredba o izplačilu imetnikom »Partizanskega 

spominskega znaka 1941« za stroške letnega 
dopusta. 

227. Navodilo za izdajanje spričeval o telesni in du 
Sevni zmožnosti za vožnjo motornih vozü. 

228. Odločba o okoliših, ki so okuženi s kaparjem. 

Št 29 z dne 22. julija 1953: 

229. Uredba o določanju Invalidskih prejemkov ml* 
rovnim vojaškim invalidom. 

230. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o 
davku od sklada za plače. 

231. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o 
dodatkih za otroke. 

232. Uredba o spremembah in dopolnitvah predpisov o 
pla'čah uslužbencev državnih organov In ustanov. 

233. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o 
potnih in selitvenih stroških. 

234. Odlok o spremembi in dopolnitvi predpisov o. 
ugodnostih članov Enotnih sindikatov Jugoslavije 
med letnim dopustom. 

235. Odlok o ustanovitvi podružnic In izpostav zavo- 
dov za socialno zavarovanje. 

236. Odločba o ustanovitvi Komisije za zdravila. 
237. Odlok o spremembi tarif za prevoz blage na 

progah jugoslovanski!i železnic. 
238. Odredba o razveljavitvi prepovedi izvoza neka- 

terih proizvodov in omejitve Izvoza drv. 
239. Odločba o povračilu (regresu) razlik pri ceni 

sladkorja za podjetja živilske industrije in razlik 
pri ceni zaobale iz bele pločevine za podjetja 
konservne industrije. 

J40. Odločba o pravici delavcev In nslulbencev pri 
državnih uradih in zavodih do ugodnejšega na- 
kupa premoga. 

241. Pravilnik o posebnem dodatku za potapljaško 
delo v pomorski upravni službi. 

242. Pravilnik o dodatku za posebne delovne pogoje 
učnega in vzgojnega osebja v šolah in domovih 
za defektne, invalidne In tuberkulozne otroke. 

243. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravil- 
nika o nazivih in plačah pisarniških uslužbencev. 

244. Pravilnik o razvrstitvi položaja direktorja ze- 
voda za socialno zavarovanje v plačilne razrede. 

245. Navodilo k uredbi o obveznosti opravljanja stro- 
kovnih izpitov državnih uslužbencev. 

246- Navodilo o izdatkih, ki jih podjetja za pomorska 
rečni in civilni zračni promet ter podjetja za 
spalne in jedilne vozove pri izračunavanju davka 
od sklada za plače odbijejo od doseženega sklada- 

247. Navodilo o načinu dajanja povračila (regresa) &a 
razlike pri ceni sladkorja, uporabljenega za pr°; 
izvodnjo sadnih Izdelkov in za razlike pri cenj 
za zaobalo iz bele pločevine, uporabljeno P1' 
proizvodnji podjetij konservne industrije. 

248. Navodilo za izvajanje odločbe *. pravici delav- 
cev in uslužbencev pri državnih uradih In za- 
vodih do ugodnejšega nakupa premoga. 

249. Navodilo k uredbi o davku od sklada za plače. 
250. Odločba o pravici mestnega podjetja za razpe* 

čavanje tiska in propagandnega materiala Beo- 
gradu, da sme razpečavati časnike, knjige «• 
ostali inozemski tisk, 

251. Odločba o izročitvi v promet priložnostnih •°°• 
nih znamk ob 38. svetovnem kongresu esperantì* 
sfov v Zagrebu. 

''opravek odločbe o povečanju dele deviznih sredstev 
kï ostanejo na prosto razpolaganje gospodarsk4r 

organizacijam — izvoznicam. 

St 30 z dne 29. julija 1953; 
252. Uredbe o upravljanju zdravstvenih zavodov. 
253. Uredba o odobravanju in delitvi dohodka •&•0" 

darskih organizacij. . 
254. Uredba o zagotovitvi izplačila minimalnega e*1 ' 

da za plače gospodarskim organizacijam. 
255. Odlok o pošiljanju poročil o obračun^ in ia 

delitvi dohodka gospodarskih organizacij. 
256. Odlok o začasnih izplačilih iz sklada za •1*•• • 

o vplačilu akumulacije in skladov. , . 
267. Odlok' o podatkih družbene evidence pri Na«*0" 

banki FLRJ. 

Izdaja »Uradni ust LBS« — Direktor In odgovorni urednik: ar. Rastko MoCnlk - tiska .lskarna »Toneta Tomäjäa« _,. 
v LJubljani — Naročnina: letno 720 din - Posamezna ItevUka: 8 din do 8 ttranl, vsake nadaljnje 4 strani 4 din vev. .. 
polti s din veS — Uredništvo In uprav«: Ljubljana, Erjavčeva ulica ila, poJtol predal ua — Telefon uprave **-" 

Čekovni račun: Mt-»T«-157 
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URADNI *r J 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Uto IX V LJUBLJANI, dne 15 oktobra 1953 Številka 35 
VSEBINA: 

«17. 

<U. 

«18. 
«20. 

«au 

«••. 
««. 
«25. 

Odlok o obveznem osemletnem Šolanju. 
Odredba o dopolnitvi odredbe o najvišjih cenah za zdrav- 
stvene storitve zavodov s samostojnim finansiranjem. 

Odloki ljudskih odborov: 
Odlok  o  uvedbi  mestnih tak»  in  prometnega   davka   v 
območju glavnega mesta LJubljana. 
Odlok o spremembah odloka o družbenem planu okraja 
Črnomelj za leto 1953. 
Odlok o družbenem planu okraja Kočevje za leto 1933. 
Odlok o garanciji okrajnega ljudskega odbora Krško za 
dodelitev kreditov okrajnemu zavodu za socialno zava- 
rovanje. 
Odlok o spremembi In dopolnitvi družbenega plana okra- 
ja Krško za leto 1953. 
Odlok o drugI spremembi In dopolnitvi družbenega plana 
okraja Krško za leto 1953. 
Odlok o družbenem planu MLO Maribor za leto 1953. 
Odlok o poklicni gasilski četi v Mariboru. 
Odlok  o načinu sklepanja  kreditnih pogodb  za  gospo- 
darske Investicije po družbenem  planu okraja  Maribor 
okolica za leto 1953. 

42«. Odlok v skladu Za kreditiranje Investicij po družbenem 
planu okraja Maribor okolica za leto 1953. 

427. Odlok o dodatnem proračunu dohodkov In Izdatkov okra- 
ja Murska Sobota za leto 1953. 

428. Odlok o spremembah In dopolnitvah odloka o določitvi 
višine dnevnic za službena potovanja v mejah okraja 
Murska Sobota. 

429. Odlok o spremembi odloka o družbenem planu okraja 
Murska Sobota za leto 1953. 

430. Odlok o družbenem planu okraja Postojna za leto 1953. 
431. Odlok o vpeljavi okrajnih taks In prometnega davka na 

območju okraja Šoštanj. 
432. Odlok o vpeljavi taks in prometnega davka na območju 

mestne občine Murska Sobota. 
433. Odlok o dodatnem proračunu mestne občine Nova Go- 

rica za leto 1953. 
434. Odlok o tržnem redu v mestni občini Ptuj. 
435. Odlok o proračunu mestne občine Trbovlje za leto 1953. 
436. Odlok o načinu sklepanja kreditnih pogodb glede Inve- 

sticij, ki spadajo med Investicije gospodarskega pomena 
v mestni občini Trbovlje za leto 1953. 

437. Odlok o vpeljavi mestnih taks in prometnega davka v 
mestni občini Jesenice. 

119. 

.  Na podlagi 1. točke 72. člena ustavnega zakona o 
št4. družbene in politične ureditve in o republi- 
sh organih oblasti Ljudske republike Slovenije v 
yea z 2. točko splošnega navodila o šolanju v sploš- 

2sV.lzotraževalnih   ^11   (Uradnl   list   FLRL   štev' 
328/52) je Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske 

rePublike Slovenije izdal 

ODLOK 

o obveznem osemletnem šolanju 

«     ' Ljudski republiki Sloveniji  se  uvede obvezno 
"^aüetno šolanje. 

Osemletno šolanje je brezplačno'. 

2 

'«••^011116'11* *°la oose6a  štirI  nižJe ln  štiri vlšje 

s*ojö 
Učenci, ki  so končali štiri  nižje tazrede, lahko 

Jo osemletno šolanje dovršijo   v   nižjih  razredih 811aila«j ia podoba ^ 

s« pred potekom osemletnega šolanja po 
Vil; ~*" predpisih kot vajenec vpiše v šolo, ki je 
Do * 1

od osnovne, se mu šteje, da je osemletno obvez- Do g^~ "auvvne, se mu šteje, tla je oseimumu 
•0 ^

nJe dovršil, -če ob dovršitvi petnajstega 
86 obiskuje. 

leta to 

Sv&t °"robna navodila za izvajanje lega odloka izdu 
°jeen?a Posveto in kulturo LRS. ki tudi poskrbi za 

e°vo izvršitev. 

Ta odlok velja  od   dneva   objave v »Uradnem 
listu LRS<. 

Izvršni svet 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 
Št U-64/53 
Ljubljana, dne 8. oktobra 1953. 

Predsednik: 
Miha Marinko L r. 

120. 

Na podlagi 5. točke odloka o finansiranju in po- 
slovanju zdravstvenih zavodov (Uradni Est FLRJ, 
št. 14-85/53) izdaja Svet za zdravstvo in socialno po- 
litiko LRS 

, ODREDBO 
o dopolnitvi odredbe o najvišjih cenah za zdravstvene 

storitve zavodov s samostojnim finansiranjem 

I 
Odredba o najvišjih cenah za zdravstvene sto- 

ritve zavodov s samostojnim finansiranjem (Uradni 
Ust LRS, št 17-61/53) se dopolni tako, da se pod I na 
koncu doda nova točka, ki se glasi: 

»7. Bolnici za duševne bolezni v Begunjah na 
Gorenjskem 500 dan.< 

H 
Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«, uporablja pa se od 27. avgusta 1953 dalje, 
ko je začel zavod poslovati. 

Št. 1/1115-Fin 
Ljubljana, dne 5. oktobra 1953. 

Predsednik 
Sveta  za  zdravstvo  ln 
socialno  politiko  LRS': 

Lojze Piškur 1. r. 
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Odloki ljudskih odborov 
41?. 

Na podlagi 8. točke 65. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS. Štev. 
19-90/1952), 6. člena uredbe o pravici ljudskih odbo- 
rov, da lahko predpisujejo takse in prometni davek 
(Uradni list FLRJ, štev, 19-118/1953) in po pritrditvi 
Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS je mestni 
ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane na XIV. 
skupni seji mestnega zbora in *b<>ra proizvajalcev 
dne 18. IX.  1953 sprejel 

ODLOK 
•> uvedbi mestnih taks in prometnega davka 

I. DEL: SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Poleg taks ta prometnega davka, ki se plačujejo 

po veljavnih predpisih, se pobirajo v mestu Ljubljani 
še takse in prometni davek, ki so predpisani s tarifo 
v •. delu tega odloka. 

2. člen 
Takse in prometni davek, ki se poberejo po do- 

ločbah tega odloka, so dohodek mestnega ljudskega 
odbora glavnega mesta Ljubljane in občinskih ljud- 
skih odborov na območju mesta Ljubljane. 

Delež dohodkov, ki pripadajo mestnemu ljud- 
skemu odboru glavnega mesta Ljubljane, se steka v 
>sklad za komunalne gradnje«. Sklad ima predračun 
dohodkov in izdatkov, ki ga sprejme mestni ljudski 
odbor glavnega mesta Ljubljane. S sredstvi sklada 
razpolaga svet za komunalo in gradnje mestnega 
ljudskega odbora Ljubljana v mejah predračuna, ki 
ga sprejme mestni ljudski odbor glavnega mesta 
Ljubljane. 

Sredstva sklada za komunalne gradnje se smejo 
trositi izključno le za vzdrževanje in zidanje stano- 
vanjskih hiš, za zidanje zdravstvenih, prosvetnih in 
drugih zavodov in komunalnih objektov. 

Ob sprejemanju vsakoletnega mestnega proraču- 
na je treba predložiti mestnemu ljudskemu odboru 
glavnega mesta Ljubljane tudi poročilo o stanju skla- 
da za komunalne gradnje. 

3. člen 
Delež dohodkov občin, ki ga določi mestni ljud- 

ski odbor glavnega mesta Ljubljane na podlagi kon- 
kretnih potreb posameznih občin, je dohodek občin 
skih proračunov. Način uporabe se določi z občin 
skimi proračuni 

4. $len 

Takse se plačujejo v posebnih mestnih taksnih 
znamkah. "Če stranka teh taksnih znamk ne more na- 
baviti, plača takso v gotovimi; uslužbenec, ki takso 
pobere, pa mora nabaviti mestne taksne znamke in 
jtfh uničiti na spisu. 

Dokler taksne znamke ne bodo tiskane, se pla- 
čuje taksa v gotovini. Prometni darek ta turistična 
taksa se plačujeta v gotovini. 

5. člen 

V primerih, ko je priznana oprostitev taks oziro- 
ma prometnega davka po veljavnih predpisih, se tu- 

di ne morejo pobirati takse oziroma prometni davek, 
ki so predpisani s tem odlokom. 

Takse in prometni davek po tem odloku se tudi 
ue pobirajo v primerih, določenih z mednarodnimi 
pogodbami, in v primerih, ko izvira oprostitev te med" 
narodnih običajev do držav, s katerimi obstoji o te0 

vzajemnost. 
6. člen 

Določbe zakona o taksah (Uradni list FLRJ, štev. 
68-485/1946), uredbe o davku od prometa proizvodov 
(Uradni list FLRJ, it. 24-167/1947) in uredbe o tarifi 
prometnega davka (Uradni list FLRJ, št. 1-1/1953) * 
vsemi poznejšimi spremembami in dopolnitvami s* 
primerno uporabljajo tudi glede taks in prometnega 
davka, predpisanih s tem odlokom, kolikor ni v ten» 
odloku drugače določeno. 

7. člen 
Pojasnila in tolmačenje za izvrševanje tega od- 

loka izda svet za gospodarstvo mestnega ljudskega 
odbora Ljubljana. 

Za izvrševanje tega odloka skrbi tajništvo za go" 
spodarstvo mestnega ljudskega odbora glavnega m®" 
sta Ljubljana. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 

nem listu LRS«. 

•. DEL: TARIFA 

A. Taksna tarifa 

Tarifna št 1: Takse za vloge 
Za vsako vlogo, ki se naslovi na mestni Ijuds* 

odbor glavnega mesta Ljubljane aH na občinske lju<1' 
ske odbore na obmaïju mesta ali na njihove organe' 
urade, proračunske ustanove in predračunske usta' 
nove s  samostojnim finansiranjem: , 

se plača 2° 
Tarifna št. 2: Takse za odločbe 
Za odločbe, ki jih izdajajo mestni ljudski odbor 

glavnega mesta Ljubljane ali občinski ljudski i*"^ 
na območju mesta, njihovi organi, uradi, proračune 
ustanove in predračunske ustanove s samostojnim 
finansiranjem, se plača: 

1. za odločbo o dovolitvi podaljšanja 
obratovalnega   časa   v   gostinskih ^ 
obratih za en večer                              2•0• 

2. za odločbo o dovolitvi priložnostne- ^ 
ga točenja alkoholnih pijač                 ^,0^ 

3. za vsako drugo odločbo, razen pri- 
merov pod 1. in 2. točko te tarifne 
številke ter odločb, za katere pred- ^ 
pieuje ta tarifa posebne takse 

Tarifna št 3: Takse za potrdila •^ 
Za potrdila, ki jih izdajajo mestni ljudski ogjj^ 

glavnega mesta Ljubljane ali občinski ljudski       ^e 
na območju mesta, njihovi organi, uradi, prora       ^, 
ustanove in predračunske ustanove s samostojß 
nansiranjem, se plača: 

1. za vsako spričevalo ali potrdilo, e 
katerim se potrjujejo kake lastno- ^ ^• 
sti, razmerja ali okolnosti 
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2. za vsako potrdilo o lastnini in 
zdravju živine (živinski potni list) 
se plača: 
a) za drobnico od vsak© glave 10 din 
b) za živino od vsake glave 50 din 

3- za vsako potrdilo o prenosu lastni- 
ne živine na kupca se plača taksa, 
kakor po 2. točki te tar. številke. 

Tarifna ši 4: Takse za odhod uslužbencev ljud- 
skih odborov Izven uradnih prostorov na zahtevo 
stranke 

Za odhod uslužbencev mestnega ljudskega odbora 
glavnega mesta Ljubljane ali občinskih odborov na 
območju mesta na zahteva stranke, razen kadar gre 
24 stanovanjske zadeve ali za zadeve do vrednosti 

•°°0 din, se plača: 
1« zaradi  pregleda stavbiSča ali  pro- 

stora za naprave 200 din 
2. zarodi pregleda vse zgradbe ali po- 

sameznih prostorov, da bi se izdalo 
uporabno dovoljenje: 
a) pri pregledu do 5 prostorov 100 din 
b) pri  pregledu  od  6  do 20  pro- 

storov 200 din 
c) pri pregledu nad 20 prostorov 500 din 

5- za* vsako pot izven uradnih prosto- 
rov na zahtevo zasebnika ne glede 
na število uslužbencev 100 din 

. , Tartina št. 5: Takse za odločbe, s katerimi se da. 
JeJo dovoljenja za gospodarske delavnosti 

Za odločbe, s katerimi daje mestni ljudski odbor 
Slavnega  mesta   Ljubljane,  njegovi organi  in   uradi 
°voljenje za gospodarske delavnosti,  se plača: 

L za trgovska podjetja na debelo 2.400 din 
2- za   trgovska   podjetja   na'  drobno, 
' kolikor ni drugače določeno 1.200 din 

'• za obrtna podjetja In obrtne obra. 
te s stalnim sedežem, kolikor ni 
drugače določeno 2.400 din 

*• za obrtne obrate brez stalnega se- 
deža 900 diu 

5- za agentursko-komisijska podjetja, 
trgovska zastopstva in druga po- 
sredniška podjetja 4-800 din 

6- za špedlterska podjetja 2.400 din 
?• za kočijaže in enovprežnike 720 din 
°- za gradbena podjetja 2.400 din 
9- za industrijska podjetja, kolikor ni 

drugače določeno '-600 din 
l0, za opravljanje privatne prakse 

zdravnikov, inženirjev, veterinar- 
jev, geometrov, babic in podobnih 
poklicev 4öu dm 

lt za izdelovanje umetnin rudninskih 
vod 4.800 din 

12. za gostinske obrate: 
a) restavracije, gostilne, v katerih 

se ne točijo alkoholne pijače 4.800 din 
°) za restavracije z alkoholnimi pi- 

jačami, kavarne, krčme, gostil- 
ne, bifeje • 12.000 din 

c) za hotele 6-000 din 
c) za penzionska podjetja in pre- 

nočišča 1.200 din 
d) •• bare 48.000 din 

,        e) za   mlekarne   in   obrate,   v   ka- 
. j»       terih se točita samo čaj in kava      1-200 din 

J- «a zavode za stavo 24••» dio 

14» za podjetja in obrate za prevoz 
potnikov in blaga: 
a) avtobusna 1.200 din 
b) avtotaksijska 600 din 
c) kočijaška 240 din 

15. za dimnikarje 660 dia 
16. za podjetja za čiščenje: 

a) greznic in kanalov 240 din 
b) za dezinsekcijo in dezinfekcijo 460 din 

17. za starinarnice 72<> din 
18. za trgovine z orožjem, strelivom in 

eksplozivom ter obrtne obrate, ki 
izdelujejo orožje, strelivo in eks- 
ploziv 960 din 

19. za proizvodnjo farmacevtskih pre- 
paratov 4.800 din 

20. za prodajalne monopolskih pred- 
metov na drobno 240 din 

21. za proizv.ijanje električne energije        480 din 
22. za opravljanje bančnih poslov 7.200 din 
23- za zastavljalnice 7.200 din 
24. za Informacijske pisarne 12.000 din 
25. za  potniške,   turistične,   pomorske, 

rečne agencije 3.600 din 
26. za posredovalnice za nakup in pro- 

dajo nepremičnin 12.000 din 
27. za kinematografe 2.400 din 
28. za opravljanje tovarniške proiz- 

vodnje 24.000 din 
Pripomba 1: Taksa se plača po številu strok, ki 

jih obsega dovoljenje za gospodarsko delavnost ozi- 
roma odločba o registraciji. 

Pripomba 2: Za dovolitev otvoritve pomožnega 
lokala se plača enaka taksa kot za glavni lokal v ti- 
stem primeru, kadar je za uporabo pomožnega lokala 
potrebno dovoljenje pristojnega  organa. 

Pripomba 3: Državna gospodarska podjetja pla- 
čajo takso ob svoji registraciji oziroma registraciji 
poslovalnic In prodajalnic. 

Tarifna št. 6: Takse za potrjevanje pogodb in 
drugih listin 

Za potrjevanje pogodb in drugih listin po mest- 
nem ljudskem odboru glavnega mesta Ljubljane in 
občinskih ljudskih odborov na območju mesta, nji- 
hovih  organih   in   uradih   se  plača. 

1. za potrdilo vsake listine: 
za prvo polo 37 din 
za vsako nadaljnjo polo 25 din 
Če se potrdi samo podpis, se plača 
taksa 25 dinarjev za potrditev vsa- 
kega podpisa ali pečata 

2. za potrditev cenitve posestva 250 din 
3. za   potrditev   poslovnih   knjig,    od 

vsakega lista 2.50 din 
4. za potrditev kopiranega načrta po 

državnih organih, če zahtevajo ko- 
piranje zasebniki 500 din 

5. za prepise uradnih aktov ali listin, 
ki se napravijo v državnih uradih: 
a) ako jih prepišejo zasebniki, od 

vsake pole izvirnika 10 din 
b) ako jih prepišejo državni organi. 
od vsake pole izvirnika 50 din 
c) ako   prepišejo   državni   organi 

akte ali listine v tujih  jezikih, 
od vsake pole izvirnika 100 din 

6. za potrditev pogodbe pri državnem 
organu se plača: 
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a) za na novo sklenjeno pogodbo, 
katere vrednost znaša: 
do 10.000 din 75 dia 
od 10.000 do 50.000 din 150 din 
od 50.000 do 150.000 din 300 din 
od 150.000 do 250.000 din 500 din 
nad 250:000 din •% 
Če se vrednost pogodbe ne da 
oceniti 125 din 

b) za potrditev podaljšave pogodbe 
se plača 50% takse iz točke a) te 
tarifne številke. 

Opomba: Ta taksa se ne plača za potrditev učne 
pogodbe po zakonu o vajencih. 

Tarifna št. ?: Takse za odločbe v postopku o pre- 
krških 

Za vse odločbe o kazni v postopku 
o prekrških, za katere je pristojen sodnik 
za prekrške mestnega ljudskega odbora 
glavnega mesta Ljubljane, se plača 250 din 

Tarifna it 8: Takse za glasbo v javnih lokalih 
Za glasbo v gostinskih in podobnih javnih loka- 

lih, če se za vstop v nikakršni obliki ne pobira všjop- 
nina, se plača taksa: 

1. za glasbo v kavarnah, gostilnah in 
podobnih lokalih: 
a) koncertna glasba brez plesa, 

mesečno •    5.000 din 
b) glasba s plesom, mesečno 7.000 din 

2. za občasno glasbo v kavarnah, go- 
stilnah in podobnih javnih lokalih: 
a) koncertna glasba' brez plesa, 

mesečno 2.000 din 
b) glasba s plesom, mesečno 3.000 din 

Kot   stalno   glasbo   je   razumeti   vse 
vrste muzikalnih nastopov, če so najmanj 
trikrat tedensko. 

Za glasbo v barih in nočnih lokalih se 
plača taksa mesečno 12.000 din 

Takso je plačati tudi za glasbo pri 
zabavah na prostem, če je vstop prost 
brez  vstopnine, in sicer: 

1. za plesno glasbo za 1 dan . 1.000 din 
2. za   zabavno  glasbo  brez   plesa   za 

l dan 500 din 
Za plačilo takse odgovarja prireditelj glasbe, pod 

pisan na priglasitvi, ki jo morajo po 6. členu zakonu 
o prekrških zoper javni red in mir (Uradni list LRS, 
žt. 16-88/1949 in št. 40-184/1951) predložiti Upravi za 
notranje zadeve mestnega ljudskega odbora glavnega 
mesta Ljubljane zaradi potrditve prijavljene prire- 
ditve. 

Takoj  po  prejemu   te  potrditve,   najkasneje  pi' 
pred samo izvedbo glasbe mora prireditelj predložil 
tajništvu za gospodarstvo mestnega ljudskega odbo 
ra  Ljubljana   prijavo o   glasbi   in   plačati   ustrezno 
takso. 

Tarifna it. 9: Takse za uporabo pločnika pred po- 
slovnim prostorom 

Za uporabo pločnika pred poslovnim prostorom 
»e plača taksa, in sicer: 

1. če se javni prostor (pločnik, cesti- 
šče, trg, zemljišče in podobno) traj- 
no uporablja: 
za   vsak   m*   zaseženega   prostora 
letno 300 din 

2. či»tilci čevljev plačajo letno takso      5.000 dia 
3. kioski za prodajo časopisov, revij 

in podobno plačajo letno takso 8.000 din 
4. za uporabo javnega prostora po cir- 

kusih, vrtiljakih, streliščih, stojni- 
cah in podobno, ki traja najmanj 3, 
toda ne več kot 20 dni, se plača od 
zavzetega m2 površine enkratna 
taksa 50 din 

Uporabo javnega prostora za dobo 
nad 20 dni Je šteti za trajno upo- 
rabljanje. 

5. za eno ali dvodnevno uporabo jav- 
nega prostora od m1 zavzetega pro- 
stora 10 din 

Kraj in površino uporabe javnega prostora doloM 
tajništvo za komunalo in gradnje mestnega ljudskega 
odbora glavnega mesta Ljubljane. 

Taksa se plača ob Izdaji dovoljenja. 

Tarifna št. 10: Takse za izobešanje firme 
Za izobešanje firm v mestu Ljubljani morajo go- 

spodarske organizacije, pravne in fizične osebe, ki 
se pečajo s kakršnimikoli pridobitnimi posli, pla- 
čati takso, po velikosti izobešenega ali drugače name- 
ščenega napisa In sicer: 

1. od napisa do 0,5 m* površine, letno 400 din 
2. od napisa od 0,51 m* do 1 m8 povr- 

šine, letno 800 din 
3. od napisa od 1,01 m1 do 4 m* po- 

vršine, letno 1.500 din 
4. od napisa nad 4 m* površine, letno 2.500 din 
Imetniki firm so /folžni priglasiti tajništvu za go- 

spodarstvo mestnega ljudskega odbora glavnega me- 
sta Ljubljana v 15 dneh po izobešenju podatke o 
kraju, velikosti in vsebini napisa ter natančen na- 
slov imetnika firme, hkrati pa plačati ustrezajoč« 
takso. 

Za firme, ki so na dan objave tega odloka že 
izobešene, je rok za prijavo in plačilo 30 dni po dne- 
vu objave odloka v »Uradnem listu LRS«. 

Tarifna št. H: Takse za uporabo zidov za obeša- 
nje in pisanje reklam 

Za reklame, ki se zaradi materialne koristi obe- 
sijo ali kako drugače pritrdijo, napišejo ali naslikaj 
na zidovo ali v notranjosti javnih lokalov, na ogra- 
jah, na tramvajskih vozovih, trolejbusih, avtobusi / 
v izložbenih oknih in podobno, se plača enkratna 
''iksa ne glede na število izvodov: 

1. za reklame v velikosti do 0,5 m« *°0, dlD 

2. za reklame v velikosti 0,5 m2 do ,. 
1 m*                                                             80° dl° 

3. za reklame v velikosti od  1,01  m2 ,.„ 
do 4 m«                                                      1.500 dW 

4. za reklame v velikosti nad 4 m2 2-500 
Te takse so oproščene reklame, napisi in *" B 

obvestila v poslovnih prostorih gospodarskih 0lßa
ie\, 

zacij, ki se nanašajo na redno poslovanje sami0 

gospodarskih enot. aj, 
Za plačilo takse je odgovoren tisti, ki obesi   ^ 

pritrdi reklamo na javnem kraju.  Kolikor pa "f j;J 
bilo mogoče ugotoviti tistega, ki je obesil ali p«    .g 
reklamo, odgovarja za plačilo tisti, v čigar koris 
bila reklama izdana. 
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Podjetja za plakatiranje morajo v prvih 3 dneh 
vsakega meseca za pretekli mesec predložiti tajništvu 
** gospodarstvo mestnega ljudskega odbora Ljubljana 
obračun o skupnem številu objav ter o vsoti vplača- 
ne takse za mesec poročanja. 

Vsi drugi, ki se ne poslužujejo zavodov za pla- 
katiranje, temveč sami oskrbujejo objavo reklam, 
Pa so dolžni pred objavo reklame tajništvu za gospo- 
darstvo mestnega ljudskega odbora Ljubljana pisme- 
no predložiti podatke o številu, velikosti reklamnih 
«vodov z obračunom o že plačani taksi. 

Tarifna št 12: Takse za pse 
Kdor lina psa v območju mesta Ljubljane, mora 

Plačati takso za psa, ki znaša letno : 
a) za psa čuvaja 200 din 
b) za lovskega psa 500 din 
c) za luksuznega psa 1.500 din 
Za pse, ki izpolnijo 6 mesecev starosti šele v drugi 

Polovici koledarskega leta, takse za tisto leto ni treba 
Plačati. 

Za luksuzne pse je šteti vse pse, ki jih ni mogoče 
saatrati za lovske pse oziroma pse čuvaje. 

Takse so oproščeni uradni psi varnostnih orga- 
"ov, lavinski in reševalni psi ter psi, ki vodijo slepe. 

Takso za psa morajo imetniki psov plačati v 
nedeljenem znesku naenkrat in v roku, ki se določi 
'Vsako leto, ob popisu psov oziroma razdelitvi pasjih 
znamk. 

Takso pobere odsek za kmetijstvo in gozdarstvo 
Pri tajništvu za gospodarstvo mestnega ljudskega od- 
b°ra Ljubljana. 

Tarifna št 13: Takse za registracijo motornih 
vozil 

Za registracijo motornih vozil se plača taksa: 
*• za   vsak   avtomobil,    avtomobilsko 

prikolico, avtobus, trolejbus, tram- 
vaj in traktor-vlačilec, letno 2.000 din 

2- za vsako motorno kolo s prikolico 
«li brez prikolice, letno 1.000 din 

Taksa mora biti plačana vsako leto najkasneje v 
P   

U|. k* ga določi Uprava za notranje zadeve mestne- 
°a  ljudskega   odbora  glavnega  mesta  Ljubljana za 
Predložitev prometnih dovolilnic v potrditev. 

takso za registracijo motornih vozil odmerja in 
Pobira tajništvo za gospodarstvo mestnega ljudskega 
nHwfa Ljubljana istočasno s potrjevaniem promet- 

a dovolilnic po Upravi za notranje zadeve mestne- 
8 ljudskega odbora Ljubljana, 
ka     .  so so dolžni plačati v prometni dovolilnici iz- 

z^ni lastniki oziroma posestniki motornih vozil. 
ita "     koles s pomožnimi motorji se taksa za regi- 

jo motornih vozil ne pobira. 

ta ..fai"ifnašt. 14: Takse za ponudbe na ofertalnih lici- 
•n d      -pri državnin uradih in zavodih, gospodarskih 
kat     5ih or8anlzncljah, glede na vrednost posla, za 

le£ega se daje ponudba 
laVn, ofertalnili licitacijah, ki jih razpisujejo dr- 
stoini Ura<li- Proračunske ustanove, ustanove s samo- 
sPod i finansiranJem ter drugi državni zavodi, go- 
ni( _a ,e 'n druge organizacije s sedežem v Ljublja- 
ni' ? Ptača od proračunske vrednosti posla taksa po e iestvici: 

^ vrednost do 20.000 din 500 din 
**• vrednost   od 20.000 do 100.000 din t.000 din 
Ea vrednost od 100.000 do 500.000 din 2.000 din 
*a vrednost od 500.000 do 1,000.000 din 3.000 din 
°d vsote preko 1,000.000 din pa poleg 

3.000 din še 0,015%. 

Takso po tej tar. It pobere organ, ki je razpisal 
ofertalne licitacije. 

V 3 dneh po licitaciji mora ta organ predložiti 
tajništvu za gospodarstvo mestnega ljudskega odbo- 
ra Ljubljana obračun o pobranih taksah s podatki o 
številu ofert in njihovi posamični kakor tudi skupni 
vrednosti. 

Tarifna št 15: Takse za dovoljenja za kopanje 
peska, gramoza, kamenja, zemlje, za žganje apna in 
podobno 

Za vsako dovoljenje za kopanje peska, gramoza, 
kamenja, zemlje, za žganje apna in podobno, ki ga 
izda mestni ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane 
ali občinski odbori, njihovi organi in uradi, se plača 
5.000 din. 

Tarifna št. 16: Taksa za zapitek 

Gostje, ki. se mudijo v gostinskih obratih v po- 
daljšanem obratovalnem času morajo plačati takso v 
višini 10% od zapitka. 

Takso pobirajo gostinska podjetja s posebnimi 
bloki ter jo dnevno odvajajo! mestnemu ljudskemu 
odboru glavnega mesta Ljubljane. Obračun plačane 
takse pregleda tajništvo za gospodarstvo mestnega 
ljudskega odbora Ljubljana. 

B.   Turistična   taksa 

Gostinska podjetja, organizacije in zavodi ter za- 
sebniki, ki proti plačilu oddajajo prenočišča, pobira- 
jo od oseb, ki se mudijo v Ljubljani kot turisti, turi- 
stično takso: 

1. v glavni sezoni od postelje dnevno 30 din 
2. v predsezoni in posezoni od poste- 

lje dnevno "   20 din 

Pobrano turistično takso morajo j lačati mestne- 
mu ljudskemu odboru glavnegi mesta Ljubljane v 
3 dneh po poteku vsake dekade. 

C.  Tarifa   prometnega   davka 

Tarifna št. 1: Prometni davek od potrošnje alko- 
holnih pijač v gostinskih podjetjih in obratih 

Od alkoholnih pijač, ki se potrošijo v gostinskih 
podjetjih in obratih v mestu Ljubljana, se plačuje 
5% prometni davek. 

Za plačilo prometnega davka so odgovorna go- 
stinska podjetja in obrati. 

Tarifna št. 2: Prometni davek od vstopnic za ki- 
nematografske in za fizkulturne ter druge prireditve 

Od vseh kinematografskih predstav, fizkulturnih 
ter drugih prireditev (n. pr. veselice, artistični nastopi, 
modne revije, cirkuške predstave, panorame, vrti- 
ljaki), h katerim je dovoljen vstop proti vstopnini, je 
plačati 5% prometni davek^od bruto cene vstopnice: 

Pri izračunu prometnega davka se morajo zneski 
od 0.51 din do 0.90 din zaokrožiti na polni dinar, zne- 
ski od 0.01 din do 0.50 din pa se ne upoštevajo/ Z 
uveljavitvijo te zaokrožitve znaša prometni davek pri 

vstopnici s ceno 11 din do 30 din      ...   1 din 
vstopnici s ceno 31 din do 50 din   ....   2 din 
vstopnici s ceno 51 din do 70 din   ....   3 din 
vstopnici s ceno 71 din do 90 din   ....   4 tljn 
vstopnici s ceno 91 din do 110 din   .   .   ,   .   5 din 
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Prometni davek plača kinematografsko podjetje 
oziroma prireditelj ob nabavi vstopnic državne izdaje 
pri Mestni hranilnici ljubljanski. 

Prometni davek od prireditev, ki niso zavezane 
prometnemu davku po tarifi prometnega davka, se 
pobira na način, kot je določen v pripombi 3. k ta- 
rifni št. 1, dela B — storitve tarifnega prometnega 
davka (Uradni list FLRJ, št. 1-1/1953), 

Prometni davek po tej tarifni številki se ne plača 
od vstopnic za kulturno-umetnlške prireditve. 

Tarifna št 3: Prometni davek od nakupa, prodaje 
nepremičnin 

Od vsakega odplatnega prenosa lastninske pra- 
vice na nepremičninah v Ljubljani se plača prometni 
davek v višini 10% od stopenj, predpisanih z uredbo 
o tarifi prometnega davka (Uradni Ust FLRJ, št. 
1/1-1935). 

Prometni davek odmerjajo in pobirajo organi, ki 
so pristojni za odmero in pobiranje prometnega davka 
po navedeni uredbi. 

Tarifna št 4: Prometni davek od klanja živine 
Od klanja živine v Ljubljani se plača prometni 

davek, in sicer: 
1. za vsako glavo živine 100 din 
2. za vsako glavo drobnice 50 din 
Prometni davek pobira Klavnica — Ljubljana In 

ga   plačuje   mestnemu   ljudskemu   odboru   glavnega 
mesta Ljubljane 1., 11. in 21. dne v mesecu. 

Tarifna št 5: Prometni davek od svetlobne neon- 
ske reklame 

Imetniki svetlobne neonske reklame v mestu 
Ljubljani plačujejo prometni davek 500 din letno od 
vsake reklame. 

Prometni davek je na poziv tajništva za gospo 
darstvo mestnega ljudskega odbora Ljubljana plačal 
vsako leto v času od 1. do 31. januarja. 

Med letom instalirano svetlobno neonsko reklam«, 
morajo imetniki predložiti tajništvu za gospodarstvo 
mestnega ljudskega odbora v 3 dneh po Izvršeni 
montaži ter hkrati plačati celotni letni prometni 
davek. 

Za svetlobne in neonske reklame, ki so na dan ob- 
jave tega odloka že izobešene, je rok za prijavo in 
plačilo 30 dni po dnevu objave tega odloka v Urad- 
nem listu. 

Tarifna št. 6: Prometni davek od reklam v kine- 
maturatili 

Za reklame v kinematografih, bodisi v zvočnem 
ali nezvočnem prikazovanju kakršnihkoli reklamnih 
napisov, ponudb, vabil, slik, filmov itd., se plača pro 
metni davek v višini 5% od zaračunane bruto cene za 
opravljeno storitev. 

Tarifna št 7: Prometni davek od oglasov v dnev- 
nem tisku in periodičnih publikacijah 

Za oglase, naznanila, reklame in podobno, pri- 
občene v dnevnem tisku, periodičnih publikacijah, se 
plača prometni davek v višini 5% od zaračunane 
bruto cene za opravljeno storitev. 

Prometnega davka so oproščene uradne objave 
državnih organov in predračunskih zavodov. 

Tarifna št 8: Prometni davek od loterij in drugih 
Iger na srečo 

Družbene organizacije, ki imajo svoj sedež v 
Ljubljani, morajo od loterij, tombol, srečolovov in 
drugih iger. na srečo, plačati prometni davek, k] znaša 

4% od vrednosti vplaijanlh vložkov oziroma prodanih 
srečk. 

Prometni davek skupno z odstotkom, ki se pred- 
piše prireditelju po uredbi o loterijah in drugih igrah 
na srečo (Uradni list FLRJ, št. 4-26/1952) pa v nobenem 
primeru ne sme znašait več kakor 25% od vrednosti 
vplačanih vložkov oziroma prodanih srečk. 

Prometni davek se predpiše In pobere hkrati z 
izdajo dovoljenja za igro na srečo. 

Prometni davek od loterij in drugih iger na 
srečo, za katere da dovoljenje zvezni ali republiški' 
finančni organ, mora plačati prireditelj najpozneje 3 
dni pred prireditvijo. 

Prometni davek po tej tarifni številki se ne pla- 
čuje od loterij in drugih iger na srečo, ki jih prire- 
dijo družbene organizacije, če Je čisti dohodek prire- 
ditve namenjen za zdravstvene ali socialne namene. 

Tarifna št 9: Prometni davek od biljarda, igral- 
nih kart, balinišč, kegljišč in podobnih iger 

Gostinski obrati so dolžni plačati letni prometni 
davek za v prometu se nahajajoče biljarde, pakete 
igralnih kart, balinišča, kegljišča in druge podobne 
igre. 

Prometni davek znaša 
1. za vsak biljard        20O0 din 
2. za vsak paket igralnih kart ... 500 din 
3. za vsako balinišče 2000 din 
4. za vsako  kegljišče 2000 din 
5. za vsako drugo podobno igro ....   1000 din 
Za šah se ta prometni davek ne plača. 
Gostinska podjetja so dolžna  na poziv  tajništva 

za gospodarstvo mestnega ljudskega odbora Ljubljana 
v času od 1. januarja do 31. januarja vsakega leta 
priglasiti vse vrste in število iger, balinišč in kegljisV 

ter plačati predpisani prometni davek. 
Če gostinski obrat med letom nabavi ali postavi 

nova igralna sredstva, mora to v 5 dneh naznaniti taj" 
ništvu mestnega ljudskega odbora in hkrati plačati 
prometni davek. Ta ne velja za igralna sredstva, ki 
se nabavijo namesto izločenih igralnih sredstev, za 
katera je bil v tistem letu žP plačan prometni davek. 

Št 933/53 
Ljubljana, dne    *  septembra 1953. 

Predsednik MLO: 
Dr. Hcli Modic 1. r. 

418. 

Na podlagi  16.  in  24.  člena   zakona  o  okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni Ust LRS, št. 19-89/52) ter na 
podlagi 24. člena zakona o planskem vodstvu n*"\ 
nega gospodarstva (Uradni list FLRJ, Št. 58-569/51) J 
okrajni ljudski odbor Črnomelj na skupni seji ••• • 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 22. septem 
1953 Izdal 

ODLOK 
o spremembah odloka o družbenem planu okraj 

Črnomelj za leto 1953 

L člen 953( 
V družbenem planu okraja Črnomelj za leto       • 

ki je bil sprejet z odlokom št. 551/4 z dne "!• u- * 
(Uradni Ust LRS, št. 15-190/53), se izvršijo tele SP 
member se 

V. del, ki ima naslov investicijska graditev , 
spremeni tako, da se besedilo tega dela glasi: 

1. Skupna  vrednost   inve- ^. ••• 
sticijske graditve znaša 76-0^     , 
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26.000 din 

2. Sredstva se formirajo: 
a) iz Investicijskih sred- 

stev okraja 
b) tz   dotacij    LRS   in 

drugih prispevkov       50.0000 din 
3. Najvažnejši objekti in- 

vesticijske graditve bo- 
do tile: 
A. Investicije za druž- 
beni   standard   skupaj: 

1. Stanovanjske     hiše     v 
Črnomlju 

2. elektrifikacija      pode- 
želja 

3. Vodovod Suhor 
4- Internat  Metlika 
5- Stanovanjska hiša v 

Metliki 
6. Izdelava načrtov za vo- 

dovod in geološke karte 
?• Dograditev šole v 

Ziljah 
B. Investicije v gospodar, 
stvu skupaj: 

1- Tovarna učil, Črnomelj 
2. »Belsad<,   tovarna   sad- 

nih izdelkov, Črnomelj 

8.000 din 

5.000 din 
4.000 din 
3.500 din 

1.500 din 

3.000 din 

1.000 din 

10.000 din 

10.000 din 

3. Rudnik rjavega premo- 
ga, Kanižarica 10.000 din 

4 Mesnica MLO Črnomelj      3.000 din 
5. Opekarna Kanižarica 2.000 din 
6. Okrajno gradbeno pod- 

jetje Črnomelj 11.500 din 
7. Za    komunalno    delav- 

nost   MLO   Črnomelj        3.500 din 
Spredaj navedeni zneski Investicijske graditve so 

26.000 din       mišljeni v tisočih dinarjev. 
Investicije iz investicijskih sredstev, ki se formi- 

rajo na območju okraja v znesku 26,000.000 din, ss 
finansirajo iz proračuna. Investicije v gospodarstvu 
,e pa finansirajo iz investicijskih kreditov, ki se da- 
jejo iz sredstev, ki jih dobi okraj od dotacij LRS in 
od drugih prispevkov. 

2. člen 
Odlok o spremembi družbenega plana okraja za 

leto 1953 št. 2433/17 z dne 10. VI. 1953 preneha veljati. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva sprejema, upoTablja pa 

se od 1. VIL 1953. 

50.000 din Št. 1-3212/31-53 
Črnomelj, dne 22. septembra 1953. 

PredsednikOLO: 
Janez Žunič 1. r. 

419. 
Na podlagi 16. člena, 2. točke 64. člena in v zvezi s 96. členom in 108. členom zakona o okrajnih ljud- 

skih odborih ter v skladu z zakonom o družbenem planu LRS za leto 1953 je okrajni ljudski odbor izdal 
oalolc o družbenem planu okraja Kočevje za leto 1953, ki sta ga sprejela okrajni zbor in zbor proizvajalcev 
°a seji dne 7. avgusta 1933 in ki se" glasi: 

ODLOK 
o družbenem planu okraja Kočevje za leto 1953 

1. ilen 

Potrjuje in  razglasi se družbeni plan okraja Kočevje za leto 1953, ki se glasi: 

1. poglavje 

DRUŽBENI BRUTO PRODUKT PO GOSPODARSKIH PANOGAH • STROKAH 

Skupni družbeni produkt, ki bo dosežen v letu 1953, znaša 2,022.394 tisočev dinarjev. 
Od tega skupnega produkta bo dosežen v posameznih  gospodarskih panogah in  strokah  družbeni 

bruto produkt v tehle zneskih in strukturi: 

Struktura 

Gospodarska panoga in stroka 
Družbeni 

bruto 
produkt 

Amorti- 
zacija 

Potrošni 
sklad 

Akumula- 
cija 

in   skladi 

^"°spodarstvo okraja Kočevje skupaj: 
žustrija skupaj: 

11 Proizvodnja in razdeljevanje električ- 
ne energije 
Proizvodnja in  predelava premoga 
Industrija gradbenega materiala 

j* Lesna industrija 
/*4 Tekstilna industrija 
Kmetijstvo skupaj: 

Državni sektor 
Zadružni sektor 
Privatni sektor 

jj^dbeništvo skupaj: 

11 Železniški promet 

2,022.394 226.769 850.445 945.164 
846.076 80.072 156.996 609.008 

27.933 5.900 1.505 20.528 
491.382 49.100 102.623 299.659 

17.195 1.356 7.300 8.539 
105.397 17.716 31.358 56.323 
244.169 6.000 14.210 223.959 

.  724.788 56.673 507.480 160.635 
234.458 33.021 1O7.051 94.386 

10.892 1.041 6.357 3.494 
479.43S 22.611 594.072 62.755 

60.162 5.500 27.341 27.341 
151.437 69.012 36.876 45.549 
60.332 31.630 11.491 i*£à 
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515 Cestni promet 68•78 31.566 17.520 19572 

516 Poštni promet 22.727 5.796 7.875 9.056 

Trgovina skupaj: 59.749 4.613 29.467 25.669 
Državni sektor 32.986 3.782 16552 10.952 
Zadružni sektor 26.763 831 11.215 14.717 

Gostinstvo in turizem skupaj: 51.216 5.791 13.029 12.396 
Državni sektor 22.437 5.016 8-641 8.780 
Zadružni sektor 5519 775 2.388 2.356 
Privatni sektor 3560 — 2.000 1.260 

Obrt skupaj: 148.946 5.124 79.256 64,566 
Državni sektor 64.985 3.301 27.227 34.457 
Zadružni sektor 6.972 212 3.177 3.583 
Privatni sektor 76.989 1.611 48.852 26.526 

. V akumulaciji je zajet tudi prometni davek. 

2. poglav j e                                        57.5 % nrisnevek za in vesfd- 
US1VAR1TEV SREDSTEV  NA OBMOČJU OKRAJA 

KOČEVJE 

Na območju okraja se bodo ustvarila v letu 1953 
tale sredstva: 

v tisočih dinarjev 
Akumulacija      in     skladi     državnih 

podjetij 
Prometni davek 
Dohodnina kmečkih gospodarstev 
Dohodnina obrtnikov 4-800 
Dohodnina zadrug 700 
Druga dohodnina 2.800 
Davek od dediščin in daril 
Takse 
Dohodki uradov in ustanov 
Drugi dohodki 700        6.100 

800.912 
43.657 
50.000 

8.300 

400 
3.000 
2.000 

700 

Skupaj: 908.969 

Razlika med gornjim zneskom 908.969 in skupno 
akumulacijo in skladi iz I. poglavja v znesku 945.164 
je nastala zato, ker sta v sredstvih, ustvarjenih na 
območju okraja, prikazana za zadružni In privatni 
sektor le dohodnina in prometni davek, ne pa prispe- 
vek na socialno zavarovanje in njihova lastna akumu- 
lacija. 

3. poglavje 
RAZDELITEV SREDSTEV, KI SE USTVARJAJO NA 

OBMOČJU OKRAJA KOČEVJE 
Sredstva, ki se ustvarjajo na območju okraja Ko- 

čevje, se v skladu z zakonom o družbenem planu LRS 
za leto 1953 razdelijo takole: 

v tisočih dinarjev 
Akumulacija  državnega 

sektorja skupaj 800.912 
Od tega za razdelitev 798.534 
Del akumulacije za samo- 

stojno razpolaganje pod- 
jetij 29.464 

10 % prispevkov za zdrav- 
stveno zaščito od potroš- 
nega sklada 38.217 67.681 

Ostanek   za   razdelitev   na 
zvezne sklade 730.853 

6b.6 % prispevek za zvezne 
sklade 486.748 

Ostanek   za   razdelitev   na 
republiške sklade 244.105 

38.7 % prispevek  za  social- 
no zavarovanje 94.469 

cijski sklad 140.360    234.829 
Ostanek akumulacije za 

okrajni proračun 9.276 
Dohodnina kmečkih gospo- 

darstev za okrajni pro- 
račun 50.090 

Dohodnina obrtnikov 
za okrajni proračun 4-8•• 

Dohodnina zadrug 
za okrajni proračun ?00 

Druga dohodnina 
za okrajni proračun «   2.80" 

Prometni davek 
za okrajni proračun 43.657 

Drugi dohodki 
za okrajni proračun 6.10" 

Dopolnilna sredstva okraja 
a) Del akumulacije za 

samostojno razpolaga- 
nje podjetij 29.464 

Od tega se porabi za potre- 
be delovnih kolektivov 
80% v znesku 23.571 

Ostanek za potrebe okraj, 
nega odbora 
b) Zaradi višjih stopenj 

akumulacije in skla- 
dov jo presežen znesek 
akumulacije in skla- 
dov, predviden v druž- 
benem planu LRS za 2.378 

Od tega se uporabi za po- 
trebe delovnih kolektivov 
50%  v znesku . 1.189 

Ostanek za potrebe okraja 
Dotacija 

LRS  za  kritje presežka 
izdatkov nad dohodki 

Skupna sredstva okraja 

4. poglavje 

RAZDELITEV OKRAJNIH SREDSTEV 

Sredstva,   razpoložljiva   na   območju  okraja, 
razdelijo takole: •.< 

v tisočih d»£2$ 
Skupna sredstva okraja ufi 
Družbeni skladi skupaj "*' 

5.893 

1.189 

se 
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prosveta in kultura 
ljudsko zdravstvo 
socialno skrbstvo 
državna uprava 
rezerva 

destici je skupaj: 
investicije  ljudskih  odborov   ix 
sredstev okraja 
investicije   iz   lastnih   sredstev 
Podjetij 

32.939 
17.781 
21.965 
51.075 

2.640 

6.424 

4.591 

11.015 

5. poglavje 

INVESTICIJSKA GRADITEV 
v tisočih dinarjev 

Skupna vrednost investicijske graditve znaša 11.015 
Od tega: 

Qvesticije v gospodarstvu — 
lQvesticijo za družbeni standard 11-015 

6. po g 1 a v j e 

STOPNJA AKUMULACIJE IN DRUŽBENIH 
SKLADOV 

Glede na temeljne proporce republiškega plana 
r^S se določijo za podjetja na območju okraja Ko- 
cevje tele stopnje akumulacije in družbenih skladov: 

Industrija: 

'roka •    Proizvodnja in razdeljevanje 
električne energije 
Elektroenergetski   sistem "LRS 

Stroka 112  Proizvodnja in predelava 
premoga 
Rudnik rjavega premoga, Kočevje 

Stroka 121   Industrija gradbenega  materiala 
Opekarna Ribnica 
Apnenica Videm—Dobrepolje 

Stroka 122 Lesna industrija 
Lesno Industrijsko podjetje, 
Kočevje 
Lesno industrijsko podjetje, 
Ribnica 

Stroka 124 Tekstilna industrija 
»Tekstilanat.tovarna   sukna,   Ko 
čevje 

Slrokaan  Kmetijstvo 
Kmetijsko   gospodarstvo,   Kočevje 

Gradbeništvo 
Str°ka 412 Gradnje 

Splošno gradbeno   podjetje   >Zi- 
dar<, Kočevje 

1.364 

292 

118 
115 

160 

190 

1.535 

82 

100 

Strok. 
Promet 

:a 511  Železniški promet 
stopnja AS je določena z repu- 
bliškim planom 

Stroka 515 Cestni promet 
Gozdarsko avtopodjetje, Kočevje 
Slovenija avtopromet, Ljubljana, 
stopnja AS je določena z repu- 
bliškim planom 

V 

Stroka 516 Poštni promet 
stopnja AS je določena z repu- • 
bliškim planom 

Stroka 611 Trgovina 
do 617 Za vsa državna trgovska podjetja 69 

Stroka 618 Gostinstvo in turizem 
do 619 Za vsa državna gostinska podjetja 55 

Stroka 711 
do 712 Obrt 

Invalidsko   podjetje   >StoIarna«v 
Sodražica 55 

Pletilnica žičnih mrež, Sodražica 105 
Gospodarsko   podjetje   >Klepar- 

stvo<, Kočevje 55 

Gospodarsko podjetje »Lesostru- 
garstvo<, Sodražica 65 

Gospodarsko    podjetje    »Mizar- 
stvo <, Sodražica 65 

Gospodarsko   podjertje   »Splošno 
mizarstvo«, Kočevje 65 

Gospodarsko  podjetje   »Splošno 
mizarstvo«, Loški potok 60 

Gospodarsko  podjetje  »Pleskar- 
stvo in slikarstvo, Kočevje 78 

Stolarna in mlin, Videm—Dobre- 
polje 50 

Vsa druga državna proizvajalna 
In storitvena obrt 50 

V  izračunu   stopenj  prometni   davek   ni 
upoštevan. 

2. člen 

Gospodarski svet okrajnega ljudskega odbora 
Kočevje je pooblaščen, da v nujnih primerih spre- 
meni kvote in stopnje tega družbenega plana, vendar 
tako, da je zagotovljen znesek za zvezne in repu- 
bliške sklade. 

Vse spremembe predloži gospodarski svet v po- 
trditev okrajnemu ljudskemu odboru. 

3. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«, njegove določbe pa se izvajajo od 1. ja- 
nuarja 1955 dalje. 

Št. 53/53 
Kočevje, dne 7. avgusta 1953. 

Predsednik OLO: 
Janez Pirnat 1. r. 
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420. 

Ma podlagi II. odstavka 13. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št 19-89/52) in 
v zvezi s 3. točko odloka o dodeljevanju kreditov 
zavodom za socialno zavarovanje (Uradni list FLRJ, 
it.' 23-175/53) je okrajni ljudski odbor Krško izdal 

ODLOK 
o garanciji  okrajnega   ljudskega  odbora   Krško  za 
dodelitev   kreditov   okrajnemu   zavodu   za   socialno 

zavarovanje Krško 

1. člen 
Okrajni ljudski odbor Krško daje svoje garan- 

cije za dodelitev kreditov Narodne banke FLRJ, po- 
družnice Krško, v višini do 5% planiranih izdatkov 
okrajnemu zavodu za socialno zavarovanje v Krškem, 

2. člen 

Okrajni LO Krško se s tem odlokom zaveže, da 
bo v primeru, Ce bj zavod za socialno zavarovanje v 
Krškem ne poravnal svojega dolga NB do določe 
nega roka, poravnal sam kot garant iz svojih prora 
čunskih sredstev. 

3. člen 
Odlok začne veljati, ko ga sprejme OLO, upo- 

rablja pa se od 1. avgusta 1953. 
§t 13000/2 
Krško, dne 11. septembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1. r. 

421. 

Na podlagi 16. člena in 2. točke 64. člena v zvezi 
•  96.   členom   zakona  o  okrajnih   ljudskih   odborih 
(Uradni list LRS, št. 19/52) je sprejel okrajni ljud 
ski odbor v Krškem  oa Vil. seji dne 11. septembm 
1953 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi  družbenega plana za 

okraj Krško za leto 1957 

1. člen 

V 5. poglavju družbenega plana ilnvesticijska 
graditevi se dohodki zvišajo od 5,410.000 din na 
6,410.000 din. 

2. člen 
V 1. členu navedeni povišek 1,•0•••0 din se dode- 

ljuje kot investicijski kredit gospodarskemu podjetju 
Rudnik in glinokop, Globoko. 

3. člen 
Ta kredit se uporabi po odloku o načinu sklepa- 

nja pogodb za kreditiranje investicij gospodarskega 
pomena za leto 1953, ki je bil sprej°t na V. seji okraj- 
nega ljudskega odbora Krško dne 3. junija 1953. 

4. člen 
Odlok začne veljati z dnem, ko g.   sprejme OLO 

v Krškem. 
Št. 13000/2 
Krško, dne  11.  septembra   1953. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1. r. 

422. 
Na podlagi 16. člena tu 2. točke 64. člena v zvezi 

s 96, členom zakona o okrajnih ljudskih odborih >n 

odloka o družbenem planu okraja Krško za leto 19" 
je sprejel okrajni ljudski odbor na VIL seji dne •- 
septembra   1953 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi družbenega plana okraja 

Krško za leto 1953 
1. člen 

Spremeni se IV. poglavje odloka o družbenem 
planu okraja Krško za leto 1953 v toliko, da se Lesno 
industrijsko podjetje Brežice z določeno stopnjo aku- 
mulacije in skladov črta kot obveznik nasproti druž- 
benemu planu okraja Krško. 

2. člen 
Obveze bivšega Lesnega industrijskega podjetja 

Brežice prevzame Gozdno gospodarstvo Brežice in fe 

mu določi stopnja akumulacije in skladov za vzgoJ" 
in nego gozdov 10% In za vse druge gospodarske oe 
lavnosti v okviru tega podjetja na 60%. 

3. člen 
Odlok   začne  veljati   z  dnem,   ko   ga  sprejmeta 

oba zbora OLO Krško, izvršuje se pa od 1> januarj 
1953. 

Št 13000/2 
Krško, dne 11. septembra  1953. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1. *• 

423. 

Na podlagi 24. in 65. člena zakona o ljudskih odborih  mesi in  mestnih občin  (Uradni  list  LRS, 
19-20/52) je mestni ljudski odbor Maribor na seji obeh zborov dne 9. februarja 1953 izdal 

ODLOK 
o družbenem planu SILO Maribor za leto 1993 

1. 'člen 
Potrjuje se družbeni plan mesta Maribora za leto 1953, ki se glasi: 

1. poglavje 

'    A. DRUŽBENI BRUTO PRODUKT PO GOSPODARSKIH PANOGAH [N SEKTORJIH- 
Skupni družbeni bruto produkt, ki ga je treba doseči    •  letu   1953  po   tem   planu,   znaša   ••••. 

23.967,••••00 din, 
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Od tega skupnega družbenega bruto produkta 
rektorjih bruto produkt v tehle zneskih in strukturi 

bo dosežen  v posameznih  gospodarskih  panogah  In 
(v tisočih dUiarjevJ: 

«vspodurbku pauug« 
in sektor 

 (— 
.družben' 

bruto 
produkt 

Struktura 

amor-    narodni 
tlzacija dohodek 

Gospodarska panoga 
is sektor 

Družben 
bruto 

produkt 

trnktura 
amor- 

tizacija 
( narodni 
dohodek 

Gospodarstvo mesta 
Maribora  -     skupaj 
Od tega. 

državni  sektor 
zadružni sektor 
privatni  sektor 

"idustrija in rudarstvo 
skupaj 

Od tega; 
državni  sektor 
zadružni sektor 

kmetijstvo skupaj: 
Od tega: 

državni sektor 
zadružni sektor 
Privatni  sektor 

23.967,3S6    1.950,051    22.017,335 

23.470,514 
97,624 

399,248 

1.923,707 
11,293 
15,051 

21.546,807 
86,331 

384,197 

21.125,406 1.215,513 19.909,893 

21.121,973 
3,433 

1.215,073 
440 

t9.906.900 
2,993 

247,941 10,224 237,71" 

34,741 
37,160 

176,040 

3,013 
2,172 
5,039 

31,72t 
34,988 

171,001 

Gradbeništvo skupaj i 
Promet skupaj: 
Trgovina  skupaj: 

Od tega: 
državni sektor 
zadružni sektor 

Gostinstvo in turizem 
skupaj: 

Od tega: 
državni sektor 

Obrt skupaj: 
Od tega; 

državni sektor 
zadružni sektor 
privatni  sektor 

412,015        53,199 
1.181,069      565,579 
316,656   46,667 

303,152 
13,504 

46,026 
641 

358,816 
615,490 
269,989 

257,126 
12,863 

147,463        20,125 127,338 

147,463 

536,836 

270,101 
43,527 

223,208 

20,125 

38,744 

20,692 
8,040 

10,012 

127,538 

498,092 

249,409 
35,487 

213,196 

B. NARODNI DOHODEK PO GOSPODARSKIH PANOGAH IN SEKTORJIH 

Skupni narodni dohodek, ki ga je treba doseči v letu 1953 po tem planu znaša 22.017,335.000 ddn. 
Od tega skupnega narodnega dohodka bo dosežen v posameznih gospodarskih panogah in sektorju 

'larodni dohodek v tehle zneskih in strukturi v tisočih dinarjev: 

Struktura 

Gospodarska panoga In sektor. Narodni 

Gospodarstvo mesta Maribora skupaj: 
Od tega: državni sektor 

zadružni sektor 
privatni sektor 

"idustrlja in rudarstvo skupaj: 
Od tega: državni sektor 

zadružni sektor 
Kmetijstvo skupaj: 

Od tega: državni sektor 
zadružni sektor 
privatni sektor 

Gradbeništvo skupaj: 
p«>met skupaj: 
^gevina skupaj: 

Od tega: državni sektor 
zadružni sektor 

°stinstvo in turizem" skupaj: 
°brt skupaj: 

Od tega: državni sektor 
zadružni   sektor 
privatni sektor 

2. p o g 1 a v j e 

FORMIRANJE SREDSTEV NA OBMOČJU 
MLO MARIBOR 

'etu io obm°sJu  MLO  Maribor  se bodo  formiral* 

naiuum 
dohodek Potrošni 

sklad 

22.017,335 3.005,242 
21.546,807 2.714,375 

86,331 48,430 
384,197 242,437 

19.909,893 1.907,718 
19.906,900 1.906,768 

2,993 950 
237,717 153,034 

31,728 19,767 
34,988 17,705 

171,001 115,562 

358,816 174,457 

619,490 255/604 

269,989 164,732 
297,126 156,693 

M.863 8,039 
127,338 62,819 

498,092 286,858 

249,409 138,a47 
35,487 21,736 

24.3,196 .126,875 

Akumula- 
cija in 
skladi 

    Stopnja 
AS brez 

Prometni     prometn. 
davek davka 

18.721,592 
18.583,915 

31,122 
106,555 

17.819,306 
17.817.263 

2,043 
59,683 
11,289 
10,504 
37,890 

184,359 
354,316 

98,840 
94,016 

4,824 
34,550 

170,536 
88,120 
13,751 
68,665 

290,501 
248,517 

6,779 
35,205 

182^69 
182,869 

25,000 
672 

6,779 
17,549 

5,548 
6,417 
6,417 

29,969 
40,698 
23,042 

17,656 

624,1 
688 
62,9 
44 

934 
934,4 
245 

39 
57,1 
59,3 
323 

105,7 
198,6 
60 
60 
60 
55 
59,4 
63,7 
65,2 
54 

Prometni davek: 

'tli 1n        ^VWJU   »w--w   murimJi    se   uuuu   i' 
At       tale sredstva (v tisočih dinarjev): 
j^ulacija  in   skladi dr- 
zt,irmh podjetij 

a) zajet v družbenem bruto 
produktu 290,501 

b) drugi prometni davek 17,200 

307,701 

18.583,915 
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IJofiodiiiua: 
Kmečka gospodarstva 
Obrtniki 
Zadruge 
Druga dohodnina 
prosti poklici        5,200 
zgradbe 4,510 

23,000 
12,830 
1,000 

Drugi dohodki: 
Davek  od  dediščin  in daril 
Takse 
Dohodki  ustanov  in  uradov 
Drugi dohodki 
Presežek dohodkov iz L 1952 

9,710 

1,700 
25,200 

4,880 
1,020 
2,450 

46,540 

35,250 

18.973,406 
3. poglavje 

RAZDELITEV SREDSTEV,  KI SE FORMT" AJO NA 
OBMOČJU MLO MARIBOR     • 

Sredstva, ki se formirajo na območju MLO Mari- 
bor, se v skladu z zakonom o družbenem planu LRS 
takole (v tisočih dinarjev): 
i. Akumulacija državnega sek- 

torja skupaj 18.585,915 
Od tega za razdelitev 17.840,14(' 
Del akumulacije  za  samo- 
stojno razpolaganje 
podjetij                                     441,355 
10 %   prispevek   za   zdrav- 
stveno zaščito                          271,438 712,793 
Ostanek za delitev  na zve- 
zne sklade                             17,127.353 
66.6% prispevek za zvezne 
sklade                                  11.406,817 
Ostanek za delitev  na 
republiške sklade 5.720,536 
38.7% prispevek za soc. 
zavarovanje 2.213,847 
57% prispevek za in- 
vest, sklade   3.289,308 5.503,155 

Ostanek za razdelitev na re- 
publiške in mestne sklade   217,381 
40% prispevek za repu- 
bliški proračun 86,994 
Ostanek akumulacije za 
mestni proračun 

2. Dohodnina: 
Dohodnina   kmečkih 
gospodarstev 23,000 
10% prispevek za republiški 
proračun 2,300 

Ostanek za mestni proračun 
Dohodnina obrtnikov za mestni 
proračun 
Dohodnina zadrug za mestni 
proračun 
Druga dohodnina za mestni 
proračun 

3. Prometni davek: 307.710 

14% prispevek za republiški 
proračun 43.078 

, Ostanek za mestni proračun 
4. Drugi dohodki za mestni 

proračun 

130,387 

20,700 

12,830 

1,000 

9,710 

264,623 

35.250 

Skupna sredstva za kritje prora- 
čunskih potreb MLO Maribor in 
občine Kamnica 

Od tega za kritje proračunskih 
potreb občine Kamnica 3,900 
Ostane za kritje proračunskih 
potreb MLO Maribor 470.000 

, Dopolnilna sredstva mesto Maribora: 
a)   Del akumulacije za samo- 

stojno razpolaganje 
podjetij 441,355 
Od tega se uporabi za potre- 
be   delovnih   kolektivov 
85% v znesku 375,152 

Ostanek za potrebe MLO za 
komunalno in stanovanjsko 
izgraditev (15%) 

Od tega: za potrebe komunal- 
ne m stanovanjske graditve 
občine  Kamnica 1,557 
Ostane za MLO 64,646 

b) Presežek akumulacije zaradi 
višjih stopenj akumulacije, ki 
so določene s tem planom, na- 
sproti stopnjam akumulacije 
po predlogu družbenega pla- 
na MLO 82,244 

Od  tega prostovoljno odstop- 
ljeno MLO za kom. in stan. iz- 
gradnjo 22,405 

Ostane za potrebe delovnih 
kolektivov 59,839 
Presežek akumulacije zaradi 
višjih stopenj AS, ki so bile 
določene s predlogom družbe- 
nega plana MLO nasproti 
stopnjam AS, s katerimi je za- 
jamčena vsota akumulacije za 
kritje zveznih in republiških 
skladov 661,525 

Od tega se uporabi za potrebe 
delovnih kolektivov 40% v 
znesku 264,610 

Ostanek za potrebe MLO za 
komunalno in stanovanjsko 
graditev 
Skupna   dopolnilna    sredstva 
MLO Maribor in občine Kamnica 
Od tega za potrebe občine 
Kamnica 1,557 
Za potrebe MLO Maribor 483,966 
Skupna sredstva  MLO 
Maribor 
Od tega sredstva za kritje 
potreb občine Kamnica: 

a) za kritje proračunskih 
potreb 3,900 

b) dopolnilna    sredstva    za 
komunalno    in    stano- 
vanjsko izgraditev 1,557 

za kritje potreb MLO Maribor: 
a) za  kritje   proračunskih 

potreb 470.&O0 

474,500 

66,203 

22,405 

_396;915. 

485,52? 

960.023, 

5,457 
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b) dopolnilna sredstva za 
komunalno in stano- 
vanjsko graditev 483,966 954,566 

Skupna  sredstva  mesta 
Maribora 960,023 

4.   poglavje 

RAZDELITEV MESTNIH SREDSTEV 

Sredstva, razpoložljiva na območju mesta Mari- 
bora po odbilku sredstev, s katerimi se krijejo pro- 
računski izdatki občine Kamnica, so takole razdelijo 
v tisočih dinarjev: 

din 
954,566 
266,034 

din 

1.220,600 

1.220,600 
470,600 

*• Skupna sredstva 
Investicijski krediti 

2- Razdelitev 
Družbeni skladi skupaj: 
Prosvcta   in  kultura 167,375 
Ljudsko  zdravstvo 35,51v 
Socialno skrbstvo 96,715 
pržavna  uprava 93,946 
Vzdrževanje komunalnih naprav      58,050 
Proračunska rezerva 19,000 

Investicije   s k u p a j : 750.000 
Investicije iz sklada gospodarstva 
za komunalno in stanovanjsko 
graditev 483,966 
Investicije iz investicijskih kre- 
ditov 266,034 

Razdelitev sredstev, ki se formirajo na območju 
^čine Kamnica: 

L Ostanek akumulacije in skladov po odbitku 
jeznih in republiških planov se uporabi v celoti za 
kritje proračunskih potreb mesta Maribora. 

, 2- Ostanek prometnega davka po odbitku repu- 
b"ške participacije se uporabi v celoti za kritje pro- 
računskih potreb mesta Maribora. 

3. Ostanek dohodnine kmečkih gospodarstev po 
°dbitku 10% republiške participacije se deli: 27.3% 
Za kritje proračunskih potreb MLO Maribor In 72.7% 
za kritje proračunskih  potreb občine Kamnica. 

*• Dohodki od taks se uporabijo v celoti za kritje 
^«računskih izdatkov MLO Maribor. 

'• Dohodnina obrtnikov, zadrug, prostih poklicev 
n «ruga dohodnina kakor tudi dohodki državnih (or- 

Kanov) uradov in ustanov in drugi dohodki so v ce- 
011 dohodek občinskega proračuna občine Kamnica, 

5.  poglavje 

INVESTICIJSKA GRADITEV 

• "iri finančnih sredstev v tisočih dinarjev: 
a)   15%  dela akumulacije za samostojno 

razpolaganje podjetij, zmanjšanih za 
sredstva, ki se dodelijo občini Kamnica 

b> 60%  dopolnilne akumulacije, oziroma 
akumulacije, ki so jo odstopili delov- 
ni kolektivi, kjer so le-tl zvišali stop- 
nje A3 iznad stopnje AS po predlogu 
družbenega   plana  MLO 

investicijski krediti 

din 

419,320 
266,034 

Skupaj:   750,000 

Investitor Vrednost inve- 
irne objekta in karakter graditve      sticljskih del 

I. Negospodarske   Investicije 
s k a p a j : 739,264 

A. Svet za komunalne zadeve In gradnje 
s k u p a j : 466,364 
1. Mehanizacija komunalme uprave, na- 

bava opreme 4,601 
2. Stanovanjski blok, Partizanska c. št. 63, 

nova gradba 22,540 
3. Stanovanjski blok, Dominkuševa ul. (30 

stanovanj),   nova   gradba 48,650 
4. btanovanjski blok, Zrinjski trg (30 sta- 

novanj), nova gradba 74,550 
5. Stanovanjski blok, Glavni trg (12 sta- 

novanj), nadaljevanje dela 60,000 
6. Načrti novih gradb za stanovanjske blo- 

ke, Cafova ul. 7, Heroja Šlandra 7 in 3, 
Tomšičev drevored 1,650 

7. Vzdrževanje stanovanjskih stavb 50,000 
8. Razne stanovanjske zgradbe, velika po- 

pravila * 7,000 
. 9. Stanovanjska  zgradba,    Krekova  ul 8, 

adaptacija 5,300 
10. Izdelava generalnega plana vodovodne- 

ga omrežja s sondiranjem  in poizkus- 
nim črpanjem 4,000 

11. Novi cevovodi v Mladinski ulici, nova 
gradba 10,500 

12. Delna izmenjava vodovodnega voda v 
Stalingrajski ulici do Gorkega ulice, ve- 
lika popravila 3,781 

13. Nabava črpalke, električne opreme, kJo- 
ratorjev in vodomerov, nabava opreme      23,294 

14. Delna položitev voda na Betnavs'ki cesti 
(vodovod), nova gradba 15,854 

15. Preureditev čistilnih naprav v Mestni, 
plinarni, velika popravila 14,000 

16. Plinovod v Stalingrajski od Tržaške do 
Betnavske, nova gradba 2,700 

17. Ojačdtev In položitev delno novega pli- 
novoda v Mladinski ulici, velika po- 
pravila 4,000 

18. Razna dokončanja del pri gradbi cest te 
leta 1952, velika popr-avila 11,500 

19. Delna ureditev Mladinske ulico, velika 
popravila 17,000 

20. Rampa k Pobreškemu mostu 10,000 
21. Delna ureditev LenSgrajske ulice, veli- 

ka popravila 10,000 
22. Polaganje robnikov v Stalingrajski uli- 

ci, velika popravila 1,500 
23. Kanalizacija, dokončanje del iz 1. 1952, 

nova gradba 3,020 
24. Zbiralni kanal Tabor z železnim provi- 

zorijem, nova gradba 10,500 
25. Kanalizacija Leningrajske ulice, nova 

gradba 4,890 
26. Kanalizacija Ribniškega potoka, nova 

gradba 400 
27. Kanalizacija Pobreške rampe, nova 

gradba 370 
28. Kanalizacija Drave, nova gradba 3,000 
29. Kanalizacija Betnave, nova.^ gradba 2,000 
30. Razširitev javne razsvetljave, nova 

gradba ' 1,800 
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31. iNuva  gradba — zavarovanje dravskih 
bregov 3,000 

32. JavnJ nasadi 3,000 
33 Razna komunalna dela, nova gradba 2,000 
34. Otroško igrišče v Mestnem parku, nova 

gradba 1,000 
33. Vzdrževanje komunalne mreže 30,00 
36. Avtofurgon  za  tnestnd  pogrebni  zavod, 

nabava opreme 8,000 

B. Svet za kulturo In proaveto 
»kupaj: 130,490 
1. Osnovna Sala Tezno in Pobrežje, nova 

gradba 110,000^ 
2. Gimnazija v Slalingrajskj ulici, velika 

popravila 10,000 
3. osnovna šola Studenci, adaptacija 6,490 
4. Pokrajinski muzej, adaptacija 2,00<i 
5. Slovensko narodno gledališče — Kaztn- 

ska dvorana, nove garderobe In delav- 
nice, adaptacija 2,000 

C. Svet za ljudsko zdravstvo in socialno 
politiko 
gk u pa j : 
1. Dermatoloikl oddelek bolnice, adap- 

tacija 
2. Infekcijski oddelek in transfuzijska po- 

staja, velika popravila 
3. Ureditev cestlič, kanalizacije za pod- 

talno vodo in atmosferno vodo v splošni 
bolnici, dovršitev del 

4. Transfuzijska postaja, nabava opreme 
5. Nadzidava ginekološko-porodniškega 

oddelka (za potrebe očesnega oddelka), 
adaptacija 8,900 

6. Ureditev fasade dermatološkega oddel- 
ka, adaptacija 4,500 

7- Sanatorij na Pohorju, nabava avtobusa 4,500 
8. Sanatorij na Pohorju, adaptacija 30,000 
9. Sanatorij na Pohorju, nabava tovorne- 

ga avtomobila 2,500 
10. Dom  za  ttare ta  onemogle,   Poljcane, 

razna dela 6,000 
11. Mladinski dom >Slave Klavora«, adap- 

tacija 500 
12. Decji dom  Pod  Kalvarijp, adaptacija 300 

Ć. Svet za gospodarstvo 
e kupa j: 1,893 
1. Konja&ja s postranskimi prostori in 

greznico, velika popravila 1,393 
2. Sejmišče KoS&ki, nova gradba 500 

IL Gospodarske   Investicije 
skupaj : 10,736 

A. Svet za komunalne zadeve in gradnje 
skupaj : 3,500 

1. Graditev garaže z delavnico, vodovo- 
dom in kanalizacijo v granltoloro» dud) 
kot ter pri Komunalni upravi, nova 
gradba 3,500 

7,236 

7,236 

477,100 
130,490 

B. Svet za gospodarstvo 
skupaj: 
1. Ureditev živilskega trga, nova gradba 

Skupaj investicij po investitorjih: 
. i. Svet za komunalne zadeve in gradnje 

2. Svet za kulturo in prosveto 
3. Svet za  ljudsko zdravstvo in   socialno 

politiko 
4. Svet za gospodarstvo 
skupaj : 
5. Investicijska rezerva 
Skupaj: 

6.  poglavje 
Glede na temeljne proporce zakona o družbenen» 

planu ljudske republike Slovenije se določajo za pod- 
jetja na območju MLO Maribor tele stopnje akumu- 
lacije in družbenih skladov: 

Stopnja AS. s 
kaiero se za- 

jamčijo zvezni In 
republiški skladi 

Stopnla AS 
po družbe- 
nem planu 

MLO 

88,500 Industrija in rudarstvo 

Državni   sekt or: 
16,300 Stroka Ulj Proizvodnja  in   razdelitev 

električne energije: 
5,700 »Elektrosistenu LRS 

Dravske elektrarne — 
1364 1570 

stranski obrati 213 213 
6,500 »Elektro< Maribor — 
2,800 stranski obrati 100 100 

Stroka 112: Proizvodnja in predelava 
premoga: 
Mestna plinarna Maribor       '0 

Stroka 116: Proizvodnja in predelava 
nekovinskih rudnin: 
Tovarna umetnih brusov, 
Maribor 590 

Stroka 117: Kovinska industrija in 
predelovanje kovin: 
>Avtokaroserija<, Ma- 
ribor 
Tovarna avtomobilov, Ma- 
ribor 
»Franc LeskoŠek<, tovarna 
metalnih konstrukcij, Ma- 
rlboT     ' 
»Hidromontažac, Maribor 
Tovarna poljedelskih 
strojev, Maribor 258 
Mariborska livarna In 
tvornica kovinskih iz- 
delkov, Maribor 1290 
>Remont<, tovarna strojev, 
Maribor 440 
Industrija kovinskih Iz- 
delkov, Maribor 370 
Delavnica železniških vo- 
lil >Bori« Kidriči, Maribor   400 

Stroka 119: Elektroindustrija: 
»Elektrokovina«, tovarna 
elektrokovinskih  izdelkov, 
Maribor — Tezno 400 

50 

700 

103 IÜU 

207 220 

580 
590 

590 
400 

270 

1350 

440 

500 

400 

400 
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Stroka 120: Kemična  industrija: 
Tovarna >Zlatorog< 1255      1400 

Stroka 121: Industrija gradbenega 
materiala: 
Mariborske opekarne, 
Maribor 114        140 
Mestna opekarna Radvanje    90 90 
Opekarna  Razvunje 50 56 

Stroka 122: Lesna industrija: 
>Oprema<, industrija les- 
nih proizvodov 110        115 
Tovarna pohištva, Maribor    110        120 
LIP, obrat »Drava«, Ma- 
ribor 163        178 

otroka 123: Industrija celuloze. leso-/ 

vine In papirja: 
Industrija papirnih izdel- 
kov, Maribor 152        150 

Stroka 124:  Iekstilna industrija: # 

Mariborska tekstilna to- 
t varna, Maribor 2200       2300 

Predilnica in tkalnica, Ma- 
ribor 
»Svila«,  Maribor 
lovama volnenih in vlgo- 
guenih  izdelkov,  Marib"r 
Tovarna pletenin in kon- 
fekcije, Maribor 
ïovurmi trakov in sukanca 
Maribor 3% 
Invalidsko podjetje »Trak«, 
Maribor 

°ka 125: Industrija usnja in obutvef 
Tovarna čevljev, Maribor 

Str°ka 12?: živilska  industrija: 
Industrija živilskih pro- 
izvodov, Maribor 
Tovarna mesnih Izdelkov, 
Maribor 
Mlinsko podjetje, Maribor 

Stroka 128: Grafična industrija: 
Mariborska tiskarna, Maribor 110 

*ad*uzni    sektor: 
tr°kal22: Usna industrija 

OZZ Maribor — žaga Kam 
K*etijstv0: 

••• 

Stfoka21i 
d°2l6: Državna kmetijska posestva   55 55 

Kmetijsko gospodarstvo 
>Lepi dol< 55 " 
Kmetijsko gospodarstvo 
»Jože Lacko< 55 °3>5 

Mestno vrtnarstvo, Maribor    55 55 
Ekonomija Dravske elek-      ' 
trarne, Maribor 55 55 
Ekonomija Tovarne mesnih 

-, izdelkov,  Maribor ' 55 55 

^beaiStvo: 

V»4l2s Gradnje 
Splošno gradbeno podjetje 
»Konstruktor«, Maribor    .     •     . ni 

Mestno gradbeno podjetje, 
Maribor KW        l01 

2100 
2100 

950 

110 

110 

270 

140 

110 
110 

2150 
2300 

950 

125 

400 

110 

290 

140 

120 
200 

110 

— 215 

Mestno gradbeno podjetje 
»Gradnje«, Maribor 100 100 
>Slovenija-projekt«, Maribor 100 100 
>Elektro-projekt«, Maribor 100 100 
>Toplovod«. Ljubljana 100 100 

Promet: 
Stroka 511: ŽelezniakJ promet: 

določena z republiškim 
planom 

515: ; Cestni promet: 
>Avtobueni promet«, Ma- 

• rubor 130 150 
Gozdarsko avtopod jet je, 
Maribor 100 110 
»Transport«,  Maribor 90 90 
>Avtoobnova«, Maribor 165 198 

60 60 

Obrt: 

Stroka 516: Poštni promet: 
določena z republiškim 
planom 

Trgovina: 

Stroka 611 
do 617: Trgovina 

Gostinstvo In turizem: 

Stroka 618 
do 619: Gostinstvo in turizem 55 55 

Stopnja AS po 
predlogu druž- 
benega plana 

MLO 
V zakonu o družbenem planu LR Slovenije je 

določena minimalna stopnja akumulacije in 
skladov, s katero so zajemčeni zvezni in re- 
publiški skladi 50 

Stroka 711: Proizvodna obrt: 
OZZ mlinski obrat 87 
OZZ strojna služba 87 
Državni obrtni mojster Mernik 80 
Državni obrtni mojster Kolman 80 
»Avtoservis«, državni obrtni mojster 
Gajšek 80 
»Avtomehanika«, Maribor 80 
Obrtno mizarstvo, Maribor 75 
Rajonska mizarska delavnica ko- 
lodvor« ' 71 
Pek. podjetje »Center« 75 
Pek. podjetje »Piramida« 75 
Delavske pekarne 75 
»Kristal« 70 
Mestno kamnoseško podjetje 65 
Invalidsko podjertje »Kolarstvo- 
käroserija« 65 
Državni obrtni mojster KBnar 60 
>Agroservis«I Maribor 60 
»Kuna«, krznarstvo in čepičarervo 60 
Mestno inštalatersko podjetje 60 
Mestno podjetje za precizno meha- 
niko 60 
Pečarsko podjetje >Keramika« 60 
Državni obrtni obrat >Sodarstvo< 60 
Mestno podjetje >Vulkanizadja« 60 
Mestno ključavničarstvo 55 
Vel dragi obrtni obreiti 5© 

Stroka 712: Storitvena obrt: 
»Elettra«, Maribor 70 
Izdelovalnica Campiljk                     > 65 
Invalidsko podjetje »Puäkarna* 60 
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,       Stopnja AS po 
predlogu druž- 
benega plana 

MLO 
Državni obrtni mojster Šubic 60 
Mestno obrtno podjetje >Optika<       60 
Mestno obrtno podjetje »Pečar« 60 
Mestno obrtno podjetje »Slikar« 60   • 
Zadruga »Slikoplesk« 60 
Mestno dimnikaretvo 60 
Invalidsko  podjetje >Tapetnlštvo«      60 
Mestni obrtni obrat >Tapetništvo«      60 
Državni    obrtni    mojster    šnajder 
Stanko 60 
Mestno urarstvo 60 
Radio-center, Maribor 55 
»Ciciban«, Maribor 55 
Vsi drugi obrtni obrati 50 

Razlika  med stopnjo AS, s katero se zajaročijo 
zvezni in republiški skladi, in stopnjo AS po družbe- 
nem planu MLO se deli na tale način: 

Tovarna umetnih brusov Maribor: 
sklad za komunalno in stanovanjsko gra- 
ditev MLO Maribor 32,7% 
povečanje   sklada   za   samostojno  razpo- 
laganje podjetja 67,3% 
Tovarna poljedelskih  strojev, Maribor: 
povečanje  sklada   za   samostojno   razpo- 
laganje podjetja                                            1O0  % 
Industrija kovinskih Izdelkov, Maribor: 
sklad   za   komunalno     in     stanovanjsko 
graditev MLO Maribor 13,8% 
povečanje  sklada   za   samostojno   razpo- 
laganje podjetja                                                86,2% 
Tovarna >Zlatorog«, Maribor: 
povečanje sklada za stanovanjsko in  ko- 
munalno graditev MLO Maribor 50   % 
povečanje   6klada   za   samostojno  razpo- 
laganje podjetja 50   % 
Opekarna Razvanje: 
povečanje   sklada   za   samostojno  razpo- 
laganje podjetja 100  % 
Tovarna mesnih izdelkov Maribor: 
sklad za komunalno in stanovanjsko gra- 
ditev MLO Maribor 20  % 
povečanje   sklada   za   samostojno razpo- 
laganje podjetja 80  % 
Mlinsko podjetje, Maribor: 
sklad za komunalno in stanovanjsko gra- 
ditev MLO Maribor 48,2% 
povečanje   sklada   za   samostojno  razpo- 
laganje podjetja 51,8% 
Kmetijsko gospodarstvo >Jože Lacko«, 
Maribor: 
povečanje   sklada   za   samostojno   razpo- 
laganje podjetja 100   % 

Pri vseh drugih industrijskih, prometnih in obrt- 
nih podjetjih pa se deli razlika med stopnjo AS, s 
katero se zajamčijo zvezni in republiški skladi, in 
stopnjo AS po družbenem planu MLO takole: 

sklad za komunalno in stanovanjsko gra- 
ditev MLO 60% 
povečanje   sklada   za   samostojno  razpo- 
laganje podjetij 40% 

la odlok začne veljati • dnem objave v >Urad- 
nem listu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1953. 

St 11-3056/256-53. 
Maribor, dne 9. februarja 1953. 

Predsednik MLO: 
Milog Leđinck 1. r. 

424. 

Na podlagi 23., 118. in 155. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, iter. 
19-90/52) in 1., 3. In 6. člena uredbe o nazivih in 
plačah gasilskih uslužbencev (Uradni list FLRJ, štev. 
1-2/53) je izdal mestni ljudski odbor Maribora na XVI. 
seji z dne 8. septembra 1953 

ODLOK 
o poklicni gasilski četi 

, I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen »i 
Ustanovi se poklicna gasilska četa (v nadaljnjem 

besedilu  »četa«). 
Četa se imenuje »Poklicna gasilska četa Maribor«. 
Četa je tehnična enota mestnega ljudskega od- 

bora; po 5. točki 141. člena zakona o ljudskih odbo- 
rih mest in mestnih občin in po točki E-II/5 navodila 
o administrativni organizaciji okrajnih ljudskih od- 
borov (Uradni list FLRJ, št. 38/52) oziroma po 4. točk' 
obveznega navodila za obrambo pred požarom (Urad- 
ni list FLRJ, št. 14/46) jo neposredno vorlj načelni* 
tajništva za notranje zadeve. 

2. člen 
Četa ima tele naloge; 
a) gasi požare in pomaga reševati pu dementai 

u ih nesrečah in katastrofah; 
b) sodeluje s prostovoljnimi gasilskimi društvi in 

jim pomaga, zlasti pri strokovnem usposabljanju pro- 
stovoljnih gasilcev; 

c) prireja tečaje in poljudna predavanja, da spo- 
znajo državljani pomen pravilnega izvajanja požar- 
nih varnostnih ukrepov in gasilske službe; 

č) nadzira izvrševanje protipožarnih predpisov; _ 
d) straži v gledališčih in na drugih krajih, kjer Je 

to potrebno iz požarnih varnostnih ozirov. 
Četa opravlja službo po navodilih in pod nepo- 

srednim nadzorstvom načelnika tajništva za notranj6 

zadeve. 
3. člen 

Četo sestavljajo poklicni gasilci, ki so uslužben» 
mestnega ljudskega odbora. 

Člane poklicne gasilske čete postavlja in razrf 
šuje predsednik mestnega ljudskega odbora po Pre ' 
logu  načelnika  tajništva   za  notranje  zadeve a« 
sporazumu z njim po določbah, navedenih v 3. °° 
stavku 1. člena tega zakona. ^       . 

Osebni  in  stvarni  izdatki  za  vzdrževanje 
gredo v breme mestnega ljudskega odbora. 

4. člen 

Za člana čete je lahku  sprejo , kdor )7'v°:[n^{h 
pogoje iz  19.  člena zakona o  državnih  uslužDe°  j 
LRS, je odslužil obvezni vojaški rok in  ni star n 

.30 let. f 

Kdor je prebil nad 5 let kot aktivni S35'!^ 
tndustrijski gasilski enoti ali v enoti prostovoljec 
gasilskega društva ali j« za gasilsko službo sicer 



Štev. 35 - 15. X. 1953 URADNI LffX Stran 53J 

Woo usposobljen, je lahko sprejet za člana čete, če- 
Prav ]e star nad 30 let. 

S posebnim zdravniškim pregledom se ugotovi, ali 
je kandidat telesno dobro razvit, duševno in telesno 
adr&y -ter zato zmožen opravljati gasilsko službo. 

5. člen. 

Člani čete, ki niso oženjeni ali so vdovci brez 
otrok ali so razvezani pa brez otrok, kakor tudi ože- 
nJeni, katerih družina ne živi v Mariboru, morajo 
stanovati v mestnem gasilskem domu. V tem primeru 
imajo člani čete pravico do brezplačnega stanovanja, 
kurjave in  razsvetljave. 

Člani čete, ki ne stanujejo v mestnem gosikkem 
d°mu, morajo stanovati v bližini tega doma. 

6. člen 

Član čete se sme premestiti na delo v drugo or- 
ganizacijsko enoto samo, če postane zaradi bolezni ali 
poškodbe nezmožen za gasilsko službo ali če so tehtni 
razlogi, zaradi katerih ne more opravljati gasilske 
službe. 

7. člen 

Člani četo imajo pravico do službene obleke in 
obutve. V službi morajo nositi službeno obleko in 
•••••, ki izražajo njihov položaj v četi. 

Predpise o kroju, barvi in sestavnih delih oble- 
ke, o njeni uporabi in oznakah izda svet za notranje 
zadevo po predlogu načelnika tajništva za notranje 
fcadcve. 

8. člen 

V četi so tile položaji: 
poveljnik cote, 
namestnik poveljnika čete, 
vodnik, 

' desetar. » 
Ciano čete razvrsti na položaje iz prednjega od- 

stavka   predsednik   mestnega   ljudskega   odbora   po 
Predlogu načelnika tajništva za notranje zadeve, upo- 
tevajo zmožnosti posameznega člana. 

IL DELOVNA MESTA 

9. člen 
V četi se določijo tale delovna mesta: 
a) poveljnik čete * 
b) namestnik  poveljnika čete                         0 
c) vodniki 2 
č) desetarji 4 
d) gasilci 24 
e) telefonist 0 
f) pisarniški uslužbenec ° 
S) garažni mojster ! 
Uslužbenci se smejo postavljati samo na delovna 

esta, ki so določena v prednjem odstavku. 

•1. NAZIVI IN RAZVRSTITEV V PLAČILNE 
RAZREDE 

10. člen 

*,,   v četi so tile nazivi in se razvrstijo v tele j>\&- 
aine razrede: 

A 
gasilec: XVIII., XVII., XVI. in XV. plačilni razred. 

B 
•••^••1 gasilec:  XVII.,  XVI-,   XV.  in  XIV. plačilni 

nižji gasilski tehnik: ••1., ••. In XL plačilni 
razred. 

C 
gasilski tehnik: XV., XIV., ••., XII. in XI. pla*- 

čilmi razred, 
višji gasilski tehnik: XL, X. in IX. plačilni razred. 
Za naziv gasilca ee zahteva osnovnošolska izob- 

razba, za naziv višjega gasilca in nižjega gasilskega 
tehnika nepopolna srednješolska ali njej enaka stro- 
kovna izobrazba, za naziv gasilskega tehnika in vi- 
šjega gasilskega tehnika pa popolna srednješolska ali 
njej enaka strokovna izobrazba. 

Za gasilca, ki opravlja delo pisarniškega usluž- 
benca, se zahteva usposobljenost za naziv pomožne- 
ga pisarniškega referenta po pravilniku o nazivih in 
plačah pisarniških uslužbencev (Uradni list FLRJ, 
št. 16/52). 

Član čete, ki je na položaju poveljnika čete, se 
lahko razvrsti in napreduje v višji plačilni razred od 
IX., če ima ali si pridobi višjo strokovno izobrazbo. 

11. člen 
Za člane čete so trije periodični poviški v XV., 

XIV., XI. in IX. plačilnem razredu. 
Periodični poviški znašajo mesečno: v XV. pla- 

valnem razredu 300 dinarjev, v XIV. plačilnem raz- 
redu 400 dinarjev, v XI. plačilnem razredu 500 di- 
narjev in v IX. plačilnem razredu 600 dinarjev. 

Periodični poviški se dajejo po uradni dolžnosti 
po vsakih treh letih efektivne službe. 

IV. PRIPRAVNIŠKA DOBA 

12. člen 
Za nazive gasilca, višjega gasilca in gasilskega 

tehnika je pripravniška doba, ki traja tri leta. 
Pripravnik lahko dela strokovni izpit, ko dopolni 

dve leti pripravniške ,dobe. 
Pripravnik se postavi v začetni plačilni razred 

naziva, za katerega se pripravlja. Ko napravi stro- 
kovni izpit in dopolni pripravniško dobo, se postavi 
v naziv, za katerega se je pripravljal, ter napreduje 
v prvi višji plačilni razred tega naziva. 

V. NAPREDOVANJE 

13. Člen 
Gasilec napreduje lahko' v naziv višjega gasilca, 

če ima najmanj devet let službe kot gasilec, vštevši 
pripravniško dobo, in napravi strokovni izpit za 
višjega gasilca. 

Višji gasilec napreduje lahko v naziv nižjega 
gasilskega tehnika, če ima najmanj devet let službe 
kot višji gasilec, vštevši pripravniško dobo, in iia- 
pravi strokovni izpit za naziv nižjega • gasilskega 
tehnika. 

Nižji gasliski tehnik napreduje lahko v naziv ga- 
silskega tehnika, če ima najmanj devet let slfužbe kot 
nižji gasilski tehnik in napravi strokovni izpit za 
gasilskega tehnika. 

Gasilski tehnik napreduje lahko v naziv višjega 
gasilskega tehnika, če ima najmanj devet let službe 
kot gasilski tehnik, vštevši pripravniško dobo, in na- 
pravi izpit za naziv višjega gasilskega tehnika. 

Kdor napreduje po določbah prednjih odstavkov 
v višji naziv, se uvrsti v prvi višji plačilni razred 
tega naziva. 

Pisarniški uslužbenec napreduje po predpisih 
pravilnika o nazivih in plačah pisarniških usluž- 
bencev, 
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VL DODATKI 

14. Člen 

Za položaja poveljnika čete In vodnika se dolo- 
čijo položajni dodatki v tehle mesečnih zneskih: 

a) za poveljnika čete 1.000—1.500 din 
b) za  vodnika 500—   800 din 
Položajni dodatek se izplačuje mesečno vnaprej 

in pripada od prvega dne naslednjega meseca po 
prevzemu dolžnosti do konca meseca, v katerem je 
bil uslužbenec razrešen dolžnosti, s katero je zdru- 
žen položajni dodatek. 

13. člen 

Člani čete prejemajo posebni dodatek od 500 do 
3.000 dinarjev mesečno. 

Višino tega dodatka določi predsednik mestnega 
ljudskega odbora po predlogu načelnika tajništva za 
notranje zadeve v mejah Iz prednjega odstavku 
glede na nevarnost, s katero je združeno upravljanje 
službe, večje napore, nadurno in nočno delo, ki ga 
član čete opravlja. 

Vil. DELO 

16. člen 

Služba v četi se opravlja po turnusn 24—24 ur 
ne glede na nedelje in praznike. 

V izrednih primerih (velik požar, več požarov mi 
različnih krajih, elementarne nesreče itd.) morajo 
člani čete biti na razpolago poveljniku ne glede na 
to, ali so v službi ali ne. 

Član  čete, ki  želi  v  prostem  času oditi  Iz služ-^ 
benega kraja, mora Imeti za to dovoljenje pristojne- 
ga starešine. Svoj odhod mora sporočiti službujočemu 
starešini in  povedati kraj, kamor odhaja, vrnitev  v 
službeni kraj pa naznaniti. 

17. člen 
Če v službenem času nt gasilske akcije, so člani 

čete zaposleni v delavnicah doma, pri čiščenju ali 
popravljanju vozil, orodja in opreme ali pa se stro- 
kovno izobražujejo po učnem načrtu, ki ga določi 
načelnik tajništva za notranje zadeve. 

Svet za notranje zadeve predpiše po predlogu 
načelnika tajništva za notranje zadeve natančnejše 
določbe o notranji ureditvi In o dein čete. 

VIIL PREHODNA DOLOČBA 

18. člen 
člani LM, ki so na dan uveljavitve tega odloka v 

gasilski službi, se prevedejo v nazive, ki jim gredo 
po predpisih tega odloka In uredbe o nazivih in 
plačah gasilskih  uslužbencev. 

Članu .čete, ki je neposredno prevzet v službo 
mestnega ljudskega odbora, se priznajo prejemki po 
10. členu tega odloka, poleg tega pa mu pripada raz- 
lika med novo temeljno plačo So temeljno plačo, ki 
jo je imel kot član ljudske milice. 

IX. KONČNE DOLOČBE 

19. člen 
Kolikor ni s tem odlokom drugače urejeno, ve- 

ljajo določbe temeljne uredbe o nazivih In plačah 
uslužbencev državnih organov. 

20. Sen 
Svet za notranje zadeve predpiše po predlogu 

načelnika tajništva  za   notranje zadeve natančnejše 

določbe o strokovnih izpitih Iz 12. in 13. Člena tega 
odloka. 

21. člen 
fa odlok  začne veljati z dnem objave v >Urad- 

nem listu LRS«. 
St. P-l 1814/1.1953 
Maribor, dne 8. septembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Miloš Ledlnek I. r. 

425. 

Na podlagi 64. člena v zvezi z drugim odstavkom 
15. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih In 19- 
Mena uredbe o začasnem flnansiranju investicij v letu 
1953 (Uradni list FLRJ, 4. 2/53) je okrajni ljudski 

• idbor Maribor okolica ua seji okrajnega zbora in 
'bora proizvajalcev dne 15. avgusta  1953 izdal 

ODLOK 
o načinu sklepanja kreditnih pogodb za gospodarske 
investicije po okrajnem družbenem planu za leto 1953 

1. člen 
Po predpisih tega odloka se dovoljujejo kredit) 

•• gospodarske investicije, določene z okrajnim druž- 
benim planom, ali za druge, ki jih določi okrajni 
ljudski odbor. 

Krediti se dovoljujejo iz sklada za kreditiranje 
gospodarskih investicij, ki ga okrajni ljudski odbor 
ustanovi z odlokom. 

2. člen 

Gospodarski svet dovoljuje kredite ter določa 
višino posamezne transe za investicije iz 1. člena tega 
odloka. 

Dovoljenje-za kredit izda le tistim investitorjem, 
ki predložijo od revizijske komlsijt potrjen glavni 
projekt in gradbeno dovoljenje. 

3. člen 

Na podlagi potrdila iz 2. člena sklene Narodna 
banka FLRJ, podružnica 648, Maribor okolica, z Inve- 
stitorjem kreditno pogodbo. Predpise o besedilu kre 
ditne pogodbe izda v okviru gornjih določb NB FLRJ 

4. člen 

OLO daje Investicijske kredite za 2—5 let in * 
2% obrestmi letno. Za gradbene objekte v kmetijstvu 
se sme kredit dovoliti tudi za daljšo dobo, največ pa 
do 10 lei 

Gospodarski svet OLO določi za posameznega 
koristnika kredita rok vračila po prvem odstavku 
tega Člena. 

5. člen. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem W* 
stu LRS«. 

àt. 1-6663/1-53 
Nl&rîbor, dne 15. avgusta 1953, 

Predsednik OLO: 
Stane škof L r. 
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426. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena in b4. čle- 
na zakona o okrajnih ljudskih odborih in v zvezi s 
!• členom uredbe o začasnem finansiranju investicij 
v letu 1953 je okrajni ljudski odbor Maribor okolica 
•• seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
15- avgusta 1953 izdal 

ODLOK 
o skladu   za  kreditiranje   investicij  po   družbenem 

planu   okraja   Mariboi   okolica  za  leto   1953 

1. člen 

Za kreditiranje gospodarskih investicij po druž- 
benem planu okraja Maribor okolica za leto 1953 se 
Pri podružnici Narodne banke FLRJ, 648 Maribor oko- 
nča, ustanovi sklad za kreditiranje gospodarskih in- 
vesticij. 

2. člen 
Sklad za kreditiranje gospodarskih Investicij se 

ustanovi v višini 19,750.000 din (devetnajst milijonov 
sedem sto petdeset tisoč dinarjev) in se uporablja 
2a objekte, ki so določeni z okrajnim družbenim pla- 
hni, ali za druge, ki jih določi okrajni ljudski odbor. 

3. člen 
V sklad se stekajo sredstva iz presežkov akumu- 

lacije, ki se zbirajo v Narodni banki FLRJ, podružnici 
&*8. na račun 648-3297450. 

Z računa 648-3297450 bo gospodarski svet okraja 
Maribor okolica nakazoval sredstva v sklad za kredi- 
'Jranje po potrebi in jih lahko prenese tudi nazaj, 
kolikor se obseg investicij zmanjša ali trenutno ni 
Potrebe za Investicijski kredit. 

4. člen 
-'Iz sklada za kreditiranje gospodarskih investicij 

•*> Narodna banka FLRJ, podružnica 648, Maribor 
okolica dovoljevala kredite ob pogojih in na način, 
jf* jih določi okrajni ljudski odbor z odlokom o na- 
cinu sklepanja kreditnih pogodb za gospodarske in- 
vesticije po okrajnem družbenem planu. 

5. člen. 
Odlok začne veljati, ko ga sprejmeta oba zbora 

°krajnega ljudskega'odbora Maribor okolica. 
St. 1-6663/1-53 
Maribor, dne 15. avgusta 1953. 

Predsednik OLO: 
Stane škof 1. r. 

427. 

,. Na podlagi 25. in 64. člena zakona o okrajnih 
Uudskih odborih (Uradni Ust LRS, St. 19-S9/52) ter 
in\^' *n 53- člena zakona o proračunu (Uradni lisi 
j^U, št. 58/51) je okrajni ljudski odbor Murska So- 
pta na skupni seji okrajnega odbora in zbora pro- 
dajalcev dne 22. septembra 1953 sprejel 

ODLOK 
0 dodatnem proračunu dohodkov in izdatkov okraja 

Murska Sobota za leto 1953 

1. člen 
Okrajni dodatni proraïun za leto 1953 s posebni- 

,    Prilogami obsega dohodkov v znesku 7,830.000 din, 
n lzd(itkov v znesku 7,830.000 din. 

2. člen 

Prenose (virmane) dovoljuje med proračunskimi 
deli, razdelki, poglavji, partijami in pozicijami od- 
redbodajalec (32, in 35. člen zakona o proračunu, 
uradni list FLRJ, št 58/51). O prenosu (virmanu) od- 
loči odredbodajalec s posebno odločbo. 

5. •• 
Računovodski uslužbenci pri okrajnem ljudskem 

odboru so za svoje delo odgovorni odredbodajalcu. 

4. Sen 

Odlok velja od dneva, ko sta ga sprejela okrajni 
ljudski odbor in zbor proizvajalcev. 

Št 1915/2-53 
Murska Sobota, dno 22. septembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Štefan šabjan 1. r. 

428. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena in 64. člena 
zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
št. 19-89/52) in V zvezi s 1. členom uredbe o spre- 
membah in dopolnitvah uredbe o potnih in selitvenih 
otroških (Uradni list FLRJ, it. 29-235/53) je okrajni 
ljudski odbor Murska Sobota na VIL skupni seji obeh 
/borov dne 22. septembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi vi- 
šine dnevnic za službena potovanja v mejah okraja 

-Murska Sobota.,, 
Odlok o določitvi dnevnic za službena potovanja 

v mejah okraja Murska Sobota z dne 8. aprila 1953, 
Št. 3795/1-53 (Uradni list LRS, št. 13-96/53) se spremeni 
in  dopolni  tako, da se  njegovo prečiščeno besedilo 
i;Lasi : ' 

1. '51en 
Dnevnice za službena potovanja v mejah okraja 

Murska Sobota za uslužbence in delavce organov in 
zavodov okrajnega ljudskega odbora, ljudskih odbo- 
rov mestnih občin, občinskih ljudskih odborov ter 
iA uslužbence tistih uradov in zavodov, katerih delo 
je omejeno na območje okraja Murska Sobota, ne 
glede na to, ali gre za zvezne ali republiške urade 
in zavode, znašajo 75% od pripadajoče dnevnice iz 
1. člena uredbe o spremembah in dopolnitvah ured- 
be o potnih in selitvenih stroških (Uradni Ust FLRJ, 
žt 29-233/53). 

2. člen 
Določbe 1. člena tega odloka se nanašajo tudi na 

honorarne uslužbence, ki jim je honorarna zaposli- 
tev glavni ali edini poklic. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem li- 

stu LRS«. 

Št 3795/2-53 
Murska Sobota, dne 22. septembra 1953. 

Predsednik OLO: * 
Štefan Šabjan Ir. 
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429. 
Na podlagi 16. ID 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni Ust LRS, št. 19.89/52) je 
okrajni ljudski odbor Murska Sobota na VII. skupni 
seji obeh zborov okrajnega ljudskega odbora dne 22. 
septembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o družbenem planu okraja 

Murska Sobota za leto 1953 
1. 01•• 

Stopnja   akumulacije  in  sklada,  določena   v   VI. 
poglavju  odloka   o   družbenem   planu   OLO   Murska 
Sobota za   leto  1953, St.  I. 2927/12-1953 z dne 11. II. 
1933, se spremeni, in sicer: 

Stroka 124 Tekstilna industrija: 
Tovarna   perila   >Mura«,   Murska Sobota 
od 125 na 110. 

2. člen 
Sprememba stopnje akumulacije in družbenih 

skladov za Tovarno perila »Mura<, Murska Sobota 
velja od 1. julija 1953. 

3. člen 
Ta odlok velja od objave v »Uradnem listu LRS«, 

uporablja pa se od 1. julija 1953. 
Št. I.-2927/13-1953 
Murska Sobota, dne 22. septembra 1953. 

Predsednik OLO; 
Štefan šabjan 1. r. 

430. 

Na podlagi 5., 18. tn 19. Člena zakona o planskem vodstvu narodnega gospodarstva ter 2. točke 64. in 
16. člena zakona o ljudskih odborih je okrajni ljudski odbor Postojna na skupni •seji odbornikov obeh 
zborov dne 21. februarja 1953 sprejel 

ODLOK 
o družbenem planu okraja Postojna za leto 1953 

1. člen 

Družbeni plan okraja Postojna za  leto  1953 se glasi: 

I. poglavje 
DRUŽBENI BRUTO PRODUKT PO PANOGAH. STROKAH IN SLKIORJIH LASTNIŠTVA 

Skupni družbeni bruto produkt, ki bo dosežen v letu 1953, zuaša 2579 milijonov dinarjev. 
Od tega skupnega družbenega produkta bo dosežen  v  posameznih  gospodarskih  panogah, strokah in 

sektorjih lastništva družbeni bruto produkt v  tehle zneskih in strukturi! 

Gospodarska panoga, stroka 
in sektor lastništva 

Družbeni 
bruto 

produkt 
Amortizacija 

Stru k t u ra 

Potrošni 
sklad 

Akumulacija: 
in skladi 

Gospodurstvo okraju Postojna skupaj 2,579.3% 443.134 1,345.435 790527 

Industrija In rudarstvo skupaj 688.855 149.551 191.291 34S.013 

btroka lil — proizvodnja in  razdelitev 
električne energije 

Stroka 121 — industrija  gradbenega 
materiala 

Stroka 122 — lesna industrija 
Stroka 127 — živilska industrija 

66.265 

10.931 
600.417 

'    11.242 

12.420 

1.314 
133.817 

2.000 

3.791 

5.009 
178.435 

4.056 

50.054 

4.608 
288.165 

5.186 

Kmetijstvo skupaj 
Državni sektor 
Zadružni sektor 
Privatni sektor 
Gradbeništvo skupaj 

1,053.297' 
12.871 
20.264 

1,020.162 
36.976 

28.500 
1.042 
1.805 

25.653 
2.910 

868.472 
7.632 

12.701 
848.139 

16.900 

156.325 
4.197 
5.748 

146.3S0 
17.166 

Promet skupaj 
Stroka 511 — železniški promet 
btroka 515 — cestni promet 
Stroka 516 — poštni promet 

493.740 
408.756 
44.096 
40.868 

245.242 
216.627 

18.127 
10.483 

104.985 
78.632 
12.103 
14.250 

143.513 
113.497 

13.866 
16.150 

Trgovina skupaj 
Državni sektor 
Zadružni sektor 
Družbeni  sektor 

84.372 
59.915 
22.064 
2.393 

1.811 
1.459 

308 
44   - 

50.651 
35.835 
13.348 
1.463 

31.9.10 
22.621 

8.408 
881 

Gostinstvo skupaj 
Državni sektor 
Zadružni sektor 
Privatni sektor 

71543 
44.562 
10.023 
17.258 

6.749 
4.309 

900 
1.540 

31.502 
19.554 
4.388 
7.560 

33.592 
20.699 

4.755 
8.158 

Obrt skupaj 
Državni sektor 
Zadružni sektor 
Privatni sektor 

150.313 
22.759 
55.463 
92.091 

8.371 
1.591 
2.169 
4.611 

81.634 
12.709 
15.616 
53.309 

60.308 
8.459 

17.678 
34.171 
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II. poglavje 

OBLIKOVANJE SREDSTEV NA OBMOČJU OKRAJA 

Na območju •••••• se bodo v letu 1953 oblikovala 
tale sredstva: 
!• Akumulacija in skladi 

državnih  podjetij 000 din 
2. Prometni davek 000 din 

2.1 prometni davek v družbe- 
nem planu 

2.2 Prometni davek izven 
družbenega plana 000 din 

3. Dohodnina 000 din 
3.1 Dohodnina  kmečkih 

gospodarstev 000 din 
3.2 Dohodnina zadružnih 

gospodarstev 
3.3 Dohodnina obrtniških 

gospodarstev 000 din 
3.4 Druga dohodnina 

4. Drugi dohodki 

4.1 Davek od dediščin 
in daril 3.100 

4.2 Takse 7.300 
4.3 Dohodki uradov in 

ustanov 900 
4.4 Drugo 2.000 

Skupna sredstva 749.604 

III. poglavje 

RAZDELITEV SREDSTE\, KI SE OBLIKUJEJO NA 

550.770 
47.034     47.034 

44.214 

2.820 

138.500 138.500 

125.000 

500 

6.000 
7.000 

13.300  13.300 

OBMOČJU OKRAJA 

000 
000 

000 

000 

000 

Sredstva, ki se oblikujejo na 
r skladu z zakonom o družbenem 
'akoLe razdelijo: 

'• Akumulacija državnega 
sektorja  skupaj 
°d tega: za razdelitev 
Del akumulacije za sa- 
samostojno razpolaganje 
Podjetij 
10% prispevek za zdrav- 
stveno  zaščito 
Ostanek za delitev na 
zvezne sklade 
°6,6% prispevek za zve- 
zne sklade 
Ostanek za delitev na 
republiške sklade - 
38,7% prispevek za so- 
cialno zavarovanje 
37,5% prispevek za inve- 
sticijske  sklade 
Ostanek akumulacije za 
okrajne sklade 

• Dohodnina za proraču- 
ne ljudskih  odborov 
°kra]a 

• "rometni davek za pro- 
račune ljudskih odbo- 
rov  okraja   in   okrajne 

• Drug; dohodki za prora- 
čune ljudskih odborov 
°••••• 

območju okraja, se 
planu LR Slovenije 

din 
din 

550.770 
523.561 

000 

000 

din 25.741 

din 38.891 

din 458.929 

305.647 

H3.262 

59.320 

din     8S.137 

din 5.825 

000 din 

000 din 

000 din 

13S.50Û 

47.034 

13.300 

Dopolnilna sredstva okraja: 
a) del akumulacije za samostojno 

razpolagunje podjetij 
Od tega se uporabi za potrebe 
delavskih  kolektivov  70%   v 
znesku 
Ostanek za potrebe ljudskih 
odborov okraja 

b) presežek akumulacije In skla- 
dov državnih podjetij v tem 
planu nasproti znesku, ki je 
predviden v družbenem planu 
LRS kot absolutna obveznost 
okraja 
Od tega se porabi za potrebe 
delovnih   kolektivov    10%    v 
znesku 
Ostanek   za   potrebe   ljudskih 
odborov okraja 

Dotacija LRS za kritje presežka 
izdatkov nad dohodki 

Skupna sredstva okraja 

25.741 

18.019 

7.722       7.722 

27.209 

2.721 

24.488     24.483 

14.000 

250.869 

000 din   195.440   195.440 

000 din 
000 din 

000 din 
000 din 
000 din 

53.937 
5.391 

44.513 
87.599 

4.000 

IV.   poglavje 

RAZDELITEV SREDSTEV  LJUDSKIH  ODBOROV 

A. Sredstva ljudskih odborov okraja se razdelijo 
v tele namene: 
1. Skupna  sredstva 000 din 250569 

od tega za: 
1,1   družbene sklade 

skupaj 

1.11 Prosveta in kultura 
1.12 Ljudsko zdravstvo 
1.13 Socialno zdravstvena 

zaščita 
1.14 Državna uprava 
1.15 Proračunska rezerva 
1,12 Investicije iz sredstev 

okraja 55.429 
B. Od skupnih sredstev ljudskih odborov okraja 

pripadajo posameznim ljudskim odborom: 
1. Od davka od dohodka kmetijskih gospodarstev, 

ki se ustvari na območju posameznih občin, odvajajo 
pristojni  občinski  ljudski   odbori   in   ljudski  odbori 
mestnih občin v svoj proračun (v odstotkih): 

občinski ljudski odbor: 
Begunje 6,2 
Bloke 5,4 
Cerknica 6,9 
Dolane 11,0 
Hruševje 20,7 

ljudski odbor mestne občine 
Ilirska Bistrica    100,0 

občinski ljudski odbori: 
Jab'onica 31,7 
Jelšane 38,8 
Knežak 17,7 
Loška dolina 6,4 
Pivka 14,4 
Planina 12,1 

ljudski odbor mestne občine 
Postojna 40,7 

občinski ljudski odbor 
Prem 23,3 
Rakek 9,1 
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2. Davek od dohodka obrtniških gospodarstev, da» 
••• od dohodka od drugih poklicev, davek od pre- 
moženja in premoženjskih pravic, davek od dohodka 
zadrug in zadružnikov in drugi dohodki, razen taks, 
ki se ustvarijo na območju posameznih občin, ostanejo 
v celoti občinskim ljudskim odborom in ljudskim odbo- 
rom mestnih občin, razen občinskega ljudskega odbora 
Cerknica, ki odvaja v svoj proračun 50% davka od 
dohodka obrtnikov, drugih poklicev in davka od pre- 
moženja in premoženjskih pravic, v celoti pa le davek 
od dohodka zadrug in zadružnikov ta drage dohodke 
razen taks. 

3. Od skupnega zneska prometnega davka, dela 
sklada za samostojno razpolaganje podjetij in dela 
presežka akumulacije In skladov za potrebe ljudskih 
odborov ter ostanka akumulacije in skladov po od- 
bitku zneskov za zvezne in republiške sklade, zdrav- 
stveno zaščito in samostojno razpolaganje podjetij, ki 
so ustvari na območju okraja, pripada posameznim 
ljudskim odborom (v odstotkih): 

cbčinski ljudski odbori 
Begunje — 
Bloke 0,94 
Cerknica 0,94 
Dolane 0,65 
Hruševje 0,56 

ljudski odbor mestne občine 
Ilirska Bistrica      3,53 

r»bčiuskl ljudski odbori 
Jablanica 1,29 
Jelšane 0,59 
Knežak 2,12 
Loška dolina 1,17 
Pivka 3,00 
Planina 0,47 

ljudski odbor mestne občine 
Postojna 5,52 

občinska ljudska odbora 
Prem 3,94 
Rakek 0,47 

4. Takse se odvajajo v celoti v proračun okraj- 
nega ljudskega odbora Postojna. 

5. Preostala sredstva ljudskih odborov okraja po 
odbitku deleža občinskih ljudskih odborov in ljudskih 
odborov mestnih občin se odvajajo v proračun in 
sklade okrajnega ljudskega odbora Postojna. 

VI. p og 1 a v j e 

STOPNJE AKUMULACIJE IN DRUŽBENIH 
SKLADOV 

Glede na temeljne proporce družbenega plana 

LR Slovenije se določijo za podjetja na območju 
okraja Postojna tele stopnje akumulacije in družbenih 
skladov: 

Industrija: 
Stroka 121   Industrija gradbenega materiala 

Okrajno gradbeno proizvodno pod- 
jetje   gradbenega    materiala,   Ilir- 
ska Bistrica 92 

Stroka 122  Lesna Industrija 
Lesno industrijsko podjetje, Po- 
stojna 15° 
Lesno industrijsko podjetje, Cerknica 155 
>Javor<, Pivka l"4 

Tovarna lesovlnskili plošč, Ilirska 
Bistrica 194 
Kolarsko-kovaško podjetje, Rakek ltO 

Stroka 12?   Živilska industrija 
Tovarna  mesnih  izdelkov, Postojna     110 

Kmetijstvo: 
Državna kmetijska posestva 55 

Gradbeništvo: 
Državno gradbeno podjetje 100 

Promet; 
Avtoprevozniško podjetje,  Postojna     113 
>TransporU, Ilirska Bistrica H? 

Trgovina: 
Državna trgovska podjetja 60 

Gostinstvo In turizem: 
Državna    gostinska    in    turistična 
podjetja 55 

Obrt: 
Državna obrtna podjetja 50 

2. člen 
Poleg akumulacije tn skladov po stopnjah, dolo- 

čenih v tem planu, plačujejo vsa podjetja še prometni 
davek po predpisih uredbe o tarifi prometnega davka> 

3. člen 
Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od 1. I. 1953 

dalje. 
Št. iai8-7/29 
Postojna, dne 25. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Mirko Jelerčič I. r. 

V. pogl avje 

INVESTICIJSKA GRADITEV 

Skupna  vrednost  investicijske graditve iz  sred- 
stev okraja bo znašala: 

000 din 55,429 
Od tega: investicije v 

gospodarstvu 6,000 
družbeni standard 19,429 

Najvažnejši  objekti   investicijske   graditve  bodo 
tile: > 
Vodovod Planina— 

Postojna 24.000       1956       m»/24h       8.000 

Cesta Ribnica— 
Ostrožno Brdo 4.000       1954 km 18 

431. 
Na podlagi 8. točke 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih in 6. člena uredbe o pravici ljud' 
skih odborov, da lahko predpisujejo takse in Pr0' 
metni davek (Uradni list FLRJ, št. 19-18/52) in P" 
prejšnji pritrditvi Izvršnega sveta Ljudske skupSčin 
LRS je okrajni ljudski odbor Šoštanj na sejah okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 28. Julija W 
sprejel 

ODLOK 
o vpeljavi okrajnih taks In prometnega davka 

L DEL: SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

Poleg taks in prometnega davka, ki se plačuje.!,1 

po veljavnih predpisih, se pobirajo v okraju šostanJ 
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Že takse in prometni davek, ki so predpisani s tarifo 
v II. delu tega odloka. 

2. člen 
Takse in prometni davek, ki se poberejo po do- 

ločbah tega odloka, so dohodek okiaja in občin. 
Uporabiti se smejo samo za komunalno graditev (za 
vzdrževanje in zidanje stanovanjskih hiš, za zidanje 
zdravstvenih, prosvetnih in drugih zavodov in komu- 
nalnih objektov), za graditev cest, mostov in po- 
dobno. 

Delež dohodkov, ki pripadajo ••••••, se steka v 
»sklad za komunalno graditevi Sklad ima predračun 
dohodkov in izdatkov, ki ga sprejme svet za gospo- 
darstvo okrajnega ljudskega odbora. S sredstvi skla- 
da razpolaga ta svet v mejah proračuna. Odredboda- 
Jalee za izvrševanje predračuna je načelnik tajništva 
*a gospodarstvo. 

Delež dohodkov, ki pripada občinam, je dohodek 
občinskih proračunov. Način uporabe se določi z ob- 
činskim proračunom ali z ustanovitvijo sklada za 
graditev, ki se sme uporabljati samo v zgoraj nave- 
dene namene. 

3. člen 
Od taks in prometnega davka, pobranih po do- 

ločbah tega odloka, pripada okraju 50%, občinam 
Pa 50%. 

Delež teh dohodkov, ki se po prvem odstavku 
tega -člena odstopi občinam, se razdeli na posamezne 
občine tako: 

občini Gornji grad 
občini Ljubno 
občini Luče 
občini Nazarje 
občini Mozirje 
občini Rečica ob Savinji 
občini Solčava 
nibčini Šoštanj 
občini Šmartno ob Paki 
občini Velenje 

4. člen 
Takse se plačujejo v posebnih lokalnih taksnih 

znamkah, če stranka teh taksnih znamk ne more na- 
baviti, plača takso v gotovini, uslužbenec, ki takso 
P°bere, pa mora nabaviti lokalne taksne znamke in 
Jih uničiti na spisu. 

t Dokler taksne znamke ne bodo tiskane, se pla- 
gie takea v gotovini. 

Prometni davek se plačuje v gotovini. 
5. člen 

V primerih, ko je priznana oprostitev taks ozi- 
5°n»a prometnega davka po veljavnih predpisih, se 
j*di ne more pobirati taksa oziroma prometni davek, 
** »o predpisani s tem odlokom. 

Take© In prometni davek po tem odloku se tudi 
Ue pobirajo v primerih, določenih z mednarodnimi 
Pogodbami, In v primerih, ko izvira oprostitev iz 
Mednarodnih običajev do dršav, s katerimi obstoji 
0 tem vzajemnost (reciprociteta). 

6. člen 
Egioche zakona o taksah (Uradni list FLRJ, at. 

y?-485/46), uredbe o davku od prometa proizvodov 
uradni list FLRJ, št. 24-267/47) in uredbe o tarifi 
Prometnega davka (Uradni Met FLRJ, St. 1-H95) • 
Ysemi poznejšimi spremembami in dopolnitvami se 

•Primerno uporabljajo tudi glede taks in prometnega 
£jvka, predpisanih s tem odlokom, kolikor ni v tem 
'^toku drugače določeno. 

11% 
8% 
8% 

10% 
10% 
8%' 

12% 
10% 
12% 

7. -Člen 
Pojasnila in navodila za izvrševanje tega odloka 

izda 6vet za gospodarstvo okrajnega ljudskega od- 
bora. Za izvrševanje tega odloka skrbi tajništvo za 
gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Urad- 

nem listu LRS«. 

•. DEL: TARIFA 

A. Taksna tarifa 
Tar. št. 1 
Za vloge, ki se naslovijo na ljudske od- 

bore: 
1. za vsako vlogo, razen za pritožbe 20 din 
2. za vsako pritožbo 90 din 

Tar. št 2 
za vse odločbe, ki jih Izda ljudski odbor 75 din 

Tar. št 3 
a) za vsako potrdilo, razen za živinske potne 

liste 50 din 
b) za potrdilo o lastnini in zdravju živine 

(živinski potni list) in za prenos lastnine 
na kupca: 
1. za drobnico od glave , 10 din 
2. za živino od glave 50 din 
Tar. št 4 
Za odhod uslužbencev okrajnega LO in 

občinskih ljudskih odborov na zahtevo stran- 
ke, razen kadar gre za stanovanjske zadeve 
ali zadeve neznatne vrednosti, in sicer: 
1. za pregled stavbišč ali prostora za na- 

prave 
2. za pregled vseh zgradb ali posameznih pro- 

storov, da bi se Izdalo uporabno dovo- 
ljenje: 
do 5 prostorov 
od 6 do 20 prostorov 
nad 20 prostorov 

3. za vsako pot uslužbencev izven uradnih 
prostorov na zahtevo zasebnika ne glede 
na število uslužbencev 

Tar. it. 5 
Za odločbe, 9 katerimi se daje dovoljenje 

za gospodareke delavnosti, se piača: 
1. a) za trgovinske in obrtne obrate s stal- 

nim mestom 2400 din 
b) brez stalnega mesta 900 din 

2. a) za   restavracije   s   prodajo   alkoholnih 
pijač, gostilne, krčme in bifeje 12000 din 

b) za hotele ter penzionska gostišča, razen 
planinskih postojank pod upravo Pla- 
ninskega društva 1200 din 

Tar. it 6 
Za potrjevanje listin: 

a) za prvo polo 35 din 
b) za vsako' nadaljnjo polo 20 din 
c) za potrditev podpisa 20 din 

Tar. it ? 
Za potrditev ocenitve premoženja 250 din 

Tar. št. 8 
Za potrditev poslovnih knjig, od vsakega lista 250 din 

200 din 

100 din 
200 dân 
500 din 

100 din 
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Tar. št 9 
Za potrditev pogodbe od vrednosti 

do 10.000 din 
od 10.000 din do 50.000 din 
od 50.000 din do 150.000 din 
od 150.000 din do 250.000 din 
nad 250.000 din 
za neocenljive pogodbe 

Tar. št 10 
Za prepise uradnih listin ali dokumentov: 

a) če jih opravijo privatne osebe   same,   od 
pole 

b) če jih opravi ljudski odbor 

Tar. št 11 
Za odločbe o kazni v postopku o prekrških, 

za  katere je pristojen okrajni   sodnik   za 
prekrške 

Tar. št. 12 
Za glasbo v gostinskih tn podobnih jav- 

nih lokalih, Se se za vstop ne pobira vstop- 
nina: 
a) za vsakodnevno glasbo v kavarnah in go- 

stilnah, mesečno 
b) za dvakrat tedensko glasbo v kavarnah in 

gostilnah, mesečno 
c) za enkrat tedensko glasbo v  kavarnah in 

gostilnah, mesečno 
č) za   neperiodično   glasbo    v    kavarnah   in 

gostilnah   na   vsak   posamezen   primer v 
mestu Šoštanju in Velenju po 
sicer pa 

d) za glasbo na plesu 
e) za glasba na veselici 

Tar. št 13 
a) Za   uporabo   pločnikov   pred   poslovnimi 

prostori ter za uporabo cestišč, trgov, sej 

75 din 
150 din 
300 din 
500 din 

1/4% 
125 din 

10 din 
50 din 

250 din 

3000 din 

1500 din 

1000 din 

500 din 
300 din 
500 din 

1000 din 

mišč od m*, dnevno 2 din 
b) za postavitev  reklamnih desk In kioskov, 

letno 4000 din 

Tar. št. 14 
Za izobešanje firme letno: 

a) do Vžm1 velikosti 400 din 
b) do 1 m2 velikosti 800 din 
e) do 4 m* velikosti 1500 din 
č) nad 4 m2 velikosti 2500 din 

Tar. št 15 
Za reklame, ki se zaradi materialne ko- 

risti obesijo ali kako drugače pritrdijo, na- 
pišejo ali naslikajo na zidove ali v notra- 
njosti javnih lokalov, na ograjah, na avto- 
busih, v izložbenih oknih in podobno, se pla- 
ča taksa, ki znaša glede na velikost reklame: 
a) do Vžm* 400 diu 
b) do lm2 800 din 
c) do 4 m* 1500 din 
i) nad 4 m*                                                           2500 din 

Tar. št 16 
Za registracijo motornih vozil se plača: 

a) za motorno kolo s prikolico aH brez nje      1000 din 
b) za vsak avtomobil, za vsako avtomobilsko 

prikolico in avtobus 2000 din 

Tar. št 1? 
Za ponudbe na ofertalnih licitacijah pri 

državnih uradih in zavodih, gospodarskih in 

drugih urbanizacij ali glede na vrednost posla, 
za katerega se daje ponudba: 
a) za vrednost do 20.000 din 500 din 
b) za vrednost do 100.000 din 1000 din 
c) za vrednost do 500.000 din 2000 din 
č) za vrednost do 1,000.000 din 3000 din 
e) pri vrednosti nad 1,000.000 din                      3000 din 

ter še 0,015% 

Tar št 18 
Za dovoljenje za žganje apna in kopanje pe- 

ska, ràzen za lastno uporabo 2000 din 

Tar. št 19 
Za vsako podaljšanje obratovalnega   Casa   v 

gostinskih obratih 1000 din 

Tar. št 20 
Za   dovoljenje   za   priložnostno   točenje 

alkoholnih pijač: 
a) v krajih,   kjer   je   sedež   občinskih ljud- 

skih odborov 2000 din 
b) v drugih naseljih 500 din 

B. Tarifa prometnega davka 

1. Od potrošnje   alkoholnih   pijač   v   gostinskih 
podjetjih in obratih 5% od prodajne cene. 

2. Od nakupa in prodaje nepremičnin od stopenj« 
predpisanih z uredbo o tarifi prometnega davka, 10/»< 

3. Od klanja živine: 
a) za vsako glavo zaklanih goved 50 din 
b) za vsako glavo zaklanih telet ali svinj 25 din 
c) za vsako glavo zaklane drobnice 10 din 

4. Od vsakega biljarda in marjance 1000 di» 
od vsakega balinišča 1500 din 
od vsakega kegljišča: 
a) enosteznega 1000 din 
b) dvosteznega  • 2000 din 
c) za vsako nadaljnjo stezo po 1000 din 

Davčni zavezanec je gostinski obrat. 

St. 3344/4-53 
Šoštanj, dne 28. julija 1953. 

Za predsednika OLO 
podpredsednik: 

Jože Globacnik 1. r. 

432. 
Na podlagi 2. točke 70. člena zakona o ljudskih 

odborih mest in mestnih občin in 6. člena uredbe o 
pravici ljudskih odborov, da lahko predpisujejo 
takse in prometni davek (Uradni list FLRJ, št. 19-11* 
1953) in po poprejšnji pritrditvi Izvršnega sveta 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije Je 

ljudski odbor mestne občine v Murski Soboti na °- 
seji dne 3. avgusta 1953 sprejel 

ODLOK 
o vpeljavi mestnih taks In prometnega davka 

L DEL: SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen. 

Poleg  take in  prometnega   davka,  ki  se P'a^.u" 
jejo po veljavnih predpisih, se pobirajo na obrnocj 
tnestne  občine še takse   in   prometni davek,   ki •" 
predpisani s tarifo v II. delu tega odloka. 
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2. člen. 

Takse in prometni davek, ki so •••••••• po do- 
ločbah tega odloka, so dohodek mestne občine. Upo- 
rabiti se smejo samo za komunalno graditev (za vzdr- 
ževanje in zidanje stanovanjskih hiš, za zidanje 
^avstvenih, prosvetnih in drugih zavodov in komu- 
nalnih objektov), za graditev cest, mostov in po- 
dobno. 

Dohodki se stekajo v »sklad za komunalno gra- 
ditevi. Sklad ima predračun dohodkov in izdatkov, 
** ga sprejme svet za komunalne in gradbene zade- 
ve ljudskega odbora mestne občine. S sredstvi sklada 
razpolaga ta svet v mejah predračuna. Odredbodaja- 
*ec za izvrševanje predračuna je načelnik tajništva 
24 gospodarstvo; 

3. člen. 

Takse" se plačujejo v posebnih lokalnih taksnih 
znamkah. Če stranka teh znamk ne more nabaviti, 
Plača takeo v gotovini, uslužbenec, ki takso pobere, 
Pa mora nabaviti lokalne taksne znamke in jih uni- 
rti na spisu. 

_ Dokler taksne znamke ne bodo  tiskane, se pla- 
tjo taksa v gotovini. 

Prometni davek se plaSuje v gotovini. 

4. člen. 
V primerih, ko je po veljavnih predpisih prizna- 

na oprostitev taks oziroma prometnega davka, se tudi 
Qö morejo pobirati takse oziroma prometni davek, ki 
**> Predpisani s tem odlokom. 

Takse in prometni davek po tem odloku se tudi 
ne pobirajo v primerih, določenih z mednarodnimi 
Pogodbami, in v primerih, ko izvira oprostitev iz med- 
narodnih običajev držav, s katerimi obstoji o tem 
Vzajemnost (reciprociteta). 

5. člen. 
Določbo zakona o taksah (Uradni list FLRJ, St. 

68-485/46), uredbe o davku od prometa od proizvo- 
da (Uradni list FLRJ, št. 24-267/47) in uredbe o ta- 
rifi prometnega davka (Uradni list FLRJ, št. 1-1/55) z 
vsemi poznejšimi spremembami in dopolnitvami se 
P^merno uporabljajo tudi glede taks in prometnega 
davka, predpisanih s tem odlokom, kolikor ni v tem 
°dloku drugače odločeno. 

6. člen. 
, Pojasnila in navodila za izvrševanje tega odlo- 
ga izda svet za gospodarstvo ljudskega odbora mest- 
ae občine. Za izvrševanje tega odloka skrbi tajništvo 
2a gospodarstvo ljudskega >odbora mestne občine. 

7. člen. 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 

neni listu LRS«. 

II. DEL: TARIFA 

A. Takse 

(2. člen uredbe) 
*• Vloge (tar. št, 1—5 zakona o taksah). 

».. Tarila: Za vse vloge, ki se naslovijo na ljudski 
°«bor: 

a) za vse vloge, razen za pritožbe 20 din 
b) za vsako pritožbo 90din 

2. Odločbe (tar. št. 7 TZ). 
&v. Tarila: a) za vse odločbe, ki jih izda ljud- 

1 odbor, rnzen tega za odločbe iz 5., 6., 7., 
. •. m 15. tč. drugega člena uredbe ter pod 

4» c te tarife Pdin 

b) za odločbe za dovolitev podaljšanja 
obratovalnega časa v gostinskih   obratih   za 
en večer 1000 din 

c) za odločbe, s katerimi se dovoljuje pri- 
ložnostno točenje alkoholnih pijač 1500 diu 

3. Potrdila: (tax. št. 27—30 ZT). 
Tarila; a) za vsa potrdila, ki jih izda ljud- 

ski odbor, razen za živinske potne liste 50 din 
b) za potrdilo o lastnim in zdravju živi- 

ne (živinski potni list) in za prenos lastnine 
na kupca: 

za drobnico od glavo 10 din 
za živino od glave 50 din 
4. Odhod uslužbencev ljudskih odborov 

izven uradnih prostorov (tar. št. 46—48). 
Tarifa: Za odhod uslužbencev ljudskih od- 

borov na zahtevo stranke, raezn kadar gre za 
stanovanjsko zadeve ali zadeve neznatne 
vrednosti, in sicer: 

a) za pregled stavbišča ali prostora za 
naprave 200 din 

b) za pregled vse zgradbe ali posameznih 
prostorov, da bi se izdalo uporabno dovo- 
ljenje: 

do 5 prostorov 100 din 
od 6—20 prostorov 200 din 
nad 20 prostorov 500 din 
c) za vsako pot uslužbencev izven uradnih 

prostorov na zahtevo zasebnika, no glede na 
število uslužbencev 100 din 

5. Za odločbe, s katerimi se dajejo dovoljenja za 
gospodarske dejavnosti (tar. št. 18 in 19 TZ): 

Tarifa: Za odločbe s katerimi se daje do- 
voljenje za gospodarske dejavnosti, se plača: 

1. za gradbeno obrt 2400 din 
2. za izdelovanje umetnih   in   rudninskih 

vod 4800 din 
3. za gostinske obrate: 
a) za restavracije, y katerih se ne točijo 

alkoholne pijače 4SO0 din 
b) za restavracije z alkoholnimi pijača- 

mi, gostilne, kavarne, krčme, bifeje in vin- 
ske kleti 12000 din 

4. za podjetja za prevoz potnikov in blaga: 
a) avtotaksijska 600 dfn 
b) koči jaška 240 din 
5. za opravljanje obrti: 
a) s stalnim sedežem 2400 din 
b) z nestalnim sedežem 900 din 
6. Potrjevanje pogodb in listin (tar. 

št 31—39): 
Tarifa:  a)  Za potrditev vsake listine se 

plača: 
za 1 polo ' 37 din 
za vsako nadaljnjo polo 26 dim 
za potrditev podpisa in pečata 25, din 
Taksa za potrditev podpisa v znesku 25 

din se plača za potrditev vsakega podpisa. Za 
potrditev podpisa in pečata se plača enaka 
taksa. 

b) za   overovitev   cenitve   posestva   se 
plača 250 d«m 

c) za overovitev poslovnih knjig -se pla- 
ča od vsakega lista po 2,50 din 

č) za potrditev načrta, če to zahtevajo 
zasebniki, se plača 500 dim 
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7. Za glasbo v javnih lokalih: 
Tarifa: za glasbo v gostinskih in podob- 

nih javnih lokalih, če se za vstop ne pobira 
vstopnina: 

a) za vsakodnevno glasbo v kavarnah in 
gostinskih obratih, mesečno 1000 din 

b) če je glasba 2—3krat tedensko, me- 
sečno 500 din 

c) za glasbo na plesu in veselici 500 din 
8. Uporaba pločnikov: 
Tarifa: a) za uporabo pločnika pred po- 

slovnimi prostori za stojala za kolesa za en 
m* uporabljenega prostora, letno 300 din 

b) za uporabo javnega prostora po čistil- 
cih čevljev, letno 3000 din 

c) za uporabo javnih prostorov za posta- 
vitev kioskov, letno 5000 din 

č) za uporabo javnega prostora za posta- 
vitev stojnic vrtiljakov, strelišč, cirkusov in 
podobno za eno nastopanje v kraju (za čas 
do 20 dni), za m8 40 din 

za eno do dvodnevno uporabo za l m*        20 din 

9. Izobešanje firm: 
Tarifa za  napisne deske se plača  letno: 
do velikosti pol m* 400 din 
do velikosti lm! 800 din 
do velikosti 4 m* 1500 din 
v velikosti nad 4 m* 2500 din 
10. Uporaba zidu za reklai.e: 
Tarifa: Za reklame, ki se zaradi material- 

ne koristi obesijo ali kako drugače pritrdijo, 
napišejo ali naslikajo na zidove ali v notra- 
njosti javnih lokalov, na ograjah, v izložbe- 
nih oknih in podobno, se plača taksa, ki znaša 
glede na velikost reklame, letno: 

do pol m8 400 din 
dolm! 800 din 
do 4 m2 1500 din 
nad 4 m1 2500 din 
11. Psi v mestih: 
Tarifa: za pse čuvaje, letno 200 din 
za lovske pse, letno ' 500 din 
za luksuzne pse, letno -    1000 din 
I. Takse so oproščeni uradni psi varnost- 

nih organov. 
II. Za luksuzne pse se štejejo psi, ki se 

vodijo na vrvicah in jermenčklh ter so pre- 
težno v stanovanjskih prostorih. 

12. Ponudbe na ofertnih licitacijah: 
Tarifa: Za ponudbe na ofertaLnih licita- 

cijah pri državnih uradih in zavodih, gospo- 
darskih in drugih organizacijah glede na 
vrednost zadeve, za katero se daje ponudba, 
se plača: 

za vrednost do 20.000 din 500dta 
za vrednost do 100•00 din 1000 din 
za vrednost do 500.000 din 2000 din 
za vrednost do 1,000.000 din 3000 din 
za vrednost nad 1,000.000 din poleg 3000 

Äin še 0.015%. 
I. Taksno obveznost za tar. St. 8, 9 in 10 morajo 

priglasiti in plačati davčni zavezanci v 15 dneh od na- 
stanka obveznosti plačila, plačilo se izvrši tako, da 
nalepijo na pismeno prijavo taksne znamkice v do- 
ločeni višini, 

Za davčne zavezance je šteti državna podjetjai 
zavode in ustanove kakor tudi podjetja, zavode in 
ustanove družbenih in zadružnih organizacij, razen 
proračunskih ustanov, ter privatnike. 

Taksno obveznost, ki obstoji in se prenaša iz le- 
ta v leto, je treba poravnati vsako leto najkasneje do 
31. marca. 

II. Takso obveznost za tar. št. 12 mora priglasiti 
in plačati ponudnik pred ofertalno licitacijo. Plača 
jo z nalepljenjem taksnih znamkic na prijavo. Potr- 
dilo o plačilu taksne obveznosti je treba priložiti k 
ponudbi kot dokaz, da je bila taksna obveznost po- 
ravnana. Državni uradi in zavodi pri gospodarskih in 
•irugih organizacijah ne smejo upoštevati ponudbe, ki 
nima dokaza o plačan) taksni obveznosti, in jo mo- 
rajo odstopiti LO MO, da se naknadno izterja taksa. 

13. Dovoljenje kopanje peska itd.: 
Tarifa: za dovoljenja za kopanje peska, 

gramoza itd. za prodajo 1000 din 

B.   Prometni   da ve k 

4. člen uredbe. 
1. Od potrošnje alkohola (tar. št. 7B 

uredbe o tarifi prometnega davka — TPD): 
V gostinskih podjetjih in obratih od pro- 

dajne cene 2.5% 
2. Od vstopnic za kinematografske pred- 

stave, za fizkultnme In druge prireditve 
(tar. št. IB TPD); 

a) od prodajne cene vstopnic za kinema- 
lografske predstave , 5% 

b) od prodajne cene vstopnic za vrtiljake, 
cirkuške predstave, artistične nastope, vese- 
lice in podobno 2% 

Pripomba: Prometni davek se plača tudi od 
vstopnic za »ake prireditve, ki niso zavezane pr°" 
metnemu davku TPD, in se pobira tako, kot je pred- 
pisano s pripombo k tar. št. 1 Del. — B — storitve 
TPD, razen za kulturno-umetniške in fizkulturne pri- 
reditve, za katere se ta davek ne plača. 

Če se za vesebco z glasbo pobira tudi vstopnina, 
se taksa za glasbo po tar. št. 7 A tega odloka ne 
plača. 

3. Nakup in prodaja nepremičnin: 
Od nakupa in prodaje nepremičnin — od 

stopenj, ki jih predpisuje uredba o tarifi pro- 
metnega davka (Ur. list FLRJ, št. 1/53) M% 

i. Od klanja živine: 
Od klanja živine v mestni klavnici in za 

io določenih obratih: 
a) za vsako gkvo živine 50 din 
b) za drobnico 20 din 
Pripomba: Davčni zavezanec je podjetje 

oziroma organ, v čigar lasti ali upravi je ob- 
rat, določen za klanje. Davek se plačuje me- 
sečno. / 

5. Od reklam v kinematografih (tar. St. 
6B TPD): 

za vsakokratno predvajanje reklame 10 dm 
6. Od loterij In drugih iger na srečo: 
(uredba o loterijah in drugih igrah na 

srečo, Ur. Ust FLRJ, St. 4-26/52): ¥ 
a) od prodajne cene tombolskih tablic '4 
b) od prodajne cene srečk za srečolov ** 
Pripomba: Razen pri igrah  na  srečo, ki jih *£ 

loža 9. člen uredbe o loterijah, ne sme znašati P10" 
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°ietni davek skupaj z odstotkom, ki se predpiše pri- 
reditelju po uredbi o loterijah v korist proračuna, 
£?c kot 25%. Ce bi skupni davek znašal več kot 
*»• se pobere v korist ljudskega odbora le razlika 
ffled predpisanim zneskom po uredbi o loterijah in 
'%• če pa finančni organ predpiše prireditelju, da 
^ra plačati v proračun 25%, odpade plačilo pro- 
metnega davka po tem odloku. 

Davčni zavezanec je prireditelj; prometni da- 
'ek mora plačati najkasneje v 48 urah po končani 
Sii na srečo. Ne glede na to, kateri organ je dovolil 

'Kro na srečo, je prireditelj zavezan plačati davek 
P°^tem odloku, če se igra na srečo priredi na ob- 
močju ljudskega odbora mestne občine Murska 
wbota. 

7. Prometni davek za vsak biljard in za 
v?°k paket igralnih kart, ki so v gostinskem 
obratu na razpolago gostom: 

a) za vsak biljard, letno 1000 din 
b) za vsak paket igralnih kart, letno 500 din 
Pripomba:  Davčni  zavezanec je gostinski  obrat. 
Murska Sobota, dne 3. avgusta 1953. 

Predsednik LO MO: 
Jožef Velnar 1. r. 

433. 

eie Na podlagi 1. odstavka 25. člena ter 12. točke 78. 
na zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 

občin (Uradni list LRS, št. 19/52) je ljudski odbor 
Cestne občine Nova Gorica na VIL seji dne 11. sep- 
tembra 1953 izdal 

ODLOK 
0 dodatnem proračunu mestne občine Nova Gorica 

1 za leto 1953 
1. člen 

Dodatni  proračun mestne občine za leto  1953 s 
osebnimi prilogami obsega: 

L dodatni proračun mestne občine: 
" z dohodki v znesku 4,700.000 din 

in z izdatki v znesku 4,700.000 din 
Skupni proračun mestne občine z dodatnim pro- 

zirnom znaga: 

dohodki  v znesku 14,031.000 din 
in izdatki v znesku 14,031.000 din 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem li- 

^ LRSc, uporablja pa se od 1. januarja 1953 dalje. 
'    . St. 233/13-53 

Nova Gorica, dne 11. septembra 1953. 
Podpredsednik LO MO: 

Jožef štrukelj l.r. 

434. 
zakona o liiid i? podIaSi 23- ilena In 2- točke 78- clen* 

lïKï        zborih mest in mestnih občin {Uradni list 
\S$'. št- 19/52) ter 8. člena temeljnega zakona o pre- 
mih (Uradni list FLRJ, št. 43/51) je izdal ljudski 
"°r mestne občine Ptuj na seji dne 25. VI. 1953 

ODLOK 
o tržnem redu v mestu Ptuju 

I. Splošni predpisi 

1. člen 
*ržnj prostor je na Titovem trgu. 

2. člen 
Tržni promet se začne z ranim jutrom in traja ob 

delavnikih do 13. ure, samo za prodajalce sadja pa 
poleti do 18.30, pozimi do 16.30 ure. 

Ob nedeljah in priznanih praznikih je tržni pro- 
met do 9. ure, in sicer na tistem delu tržnega prostora« 
ki ga določi tržni organ. 

Poletni čas se šteje od 1. aprila do 30. septembra, 
zimski pa od 1. oktobra do 31. marca. 

3. člen 
Na tržnem prostoru se prodaja glede na razdeli- 

tev blaga po vrstah in skupinah. 
Če ima prodajalec več vrst blaga, se uvrsti v sku- 

pino, kamor spada večina njegovega blaga. 
Stalnemu, prodajalcu se dodeli samo en prostor, 

razen če prodaja mnogo blaga, ki se hitro pokvari. 
Dodeljenega prostora ne sme brez dovoljenja tržnega 
organa odstopiti drugemu prodajalcu. 

4. člen 
S stalnim prodajalcem sklene Mestna komunalna 

ustanova kot nadzorni organ najemno pogodbo o pro- 
dajnem prostoru. 

Z najemno pogodbo se določi stalni prodajni preo- 
ster ter način njegove uporabe, najemnina za prostor 
ter čas njenega plačila in odpovedni rok, ki ne sme 
biti daljši kot 14 dni. 

5. člen 
Blago za prodajo se sme tehtati ali meriti le s 

tehtnicami ali merami, ki so jih pregledali in žigosali 
pristojni organi za kontrolo meril 

II. Vzdrževanje čistoče in reda 
Na tržnem prostoru morajo prodajalci in kupci 

vzdrževati-red in čistočo. -   . 
Osebam z nalezljivo boleznijo in vinjenim ose- 

bam je prepovedano prihajati in zadrževati se na 
tržnem prostoru. 

7. člen 
Na tržnem prostoru je prepovedana točiti alko- 

holne pijače in krošnjaritl. 

8. -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 in pokušati. 

9. člen 
Živila ne smejo biti izpostavljena kakršnemu koli 

onesnaženju. 
Mleko in mlečni Izdelka ne smejo biti izpostavljeni 

soncu ali padavinam ter morajo biti ločeni od drugih 
živil in blaga. 

Mleko se sme dovažati na trg samo v posodah, 
v katerih ohrani prvotno kakovost. Prepovedano je 
uporabljati posodo, v kateri bi se moglo mleko na- 
vzeti kakega duha aH okusa. 

Mlečni izdelki se smejo polagati samo na čiste, 
bele prte ali na čist, bel papir. 

Prodajalci mleka in mlečnih Izdelkov morajo 
imeti lase pokrite z belo ruto ali čepico. 

10. člen 
Povrtnina mora biti sveža in osnažena. Ne sme 

biti zmečkana, slara ali ovela. Prodajati se sme samo 

\ 
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• čistih posodah, košarah, gajblcah ali podobno. Tre- 
biti se sme samo v posodo za odpadke. 

11. člen 
Sadje mora biti zrelo in zdravo. Nagnito in obre- 

zano sadje mora biti posebej označeno kot tako. 

12. člen 
Meso in mesni izdelki morajo ustrezati splošnim 

veterinarskim predpisom in biti opremljeni z listina- 
mi po predpisih o pregledu živine in mesa. 

Prodajati ee sme samo v za to določenih stojnicah 
po izdanih predpisih. 

13. člen 
Sveža divjačina se sme prodajati samo v času, 

dovoljenem po lovskih predpisih. Prodajale«: mora na 
zahtevo predložiti izvirno potrdilo po lovskih pred- 
pisih. 

14. člen 
Perutnina in druge male živali se smejo prodajati 

* samo  v prostorih oziroma v  kurniklh ali  jerbasih. 
Kakršnokoli trpinčenje živali je prepovedano. Perut- 
nina mora imeti na razpolago primerno posodo 9 čisto 
vodo, 

15. člen 
Klanje na tržnem prostoru je prepovedano. 

16. 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 po določbah  ribolovskih predpisov. 

17. člen 

V -času obratovanja je prepovedano voditi oziro- 
ma voziti med stojnicami kolesa ali druga (mala) 
vozila. 

Kolikor je vožnja po tržnem prostoru dovoljena, 
določijo splošni prometni predpisi. Vožnja po tržnem 
prostoru ne sme ovirati prometa in zastavljati potov 
in dohodov do stojnic. 

Za spravljanje vozil, koles in vpreg določijo tržni 
organi poseben prostor, s katerega se morajo vsa vo-- 
žila odstraniti, brž ko preneha obratovalni čas. 

18. -člen 
Prepovedano je vsako dejanje, ki je v nasprotju 

• predpisi tega odloka. Zlasti je prepovedano: 
a) samovoljno oddaty odrejeni prodajni prostor 

drugemu, 
b) prodajati blago po ulicah izven tržnega 

prostora, 
c) zastavljati prehode med stojnicami z embalažo 

in drugimi predmeti, 
č) voditi ps*e na tržni prostor. 

III. Blago, prodajalci In knpci 

19. člen 

Dovoljeno je prodajati vse vrste predelanih aH 
nepredelanih kmetijskih pridelkov, zdravilna zelišča, 
gozdne sadeže, divjačino, ribe in druge užitne vodne 
živali ter izdelke domače obrti. 

Drugo blago ni dovoljeno prodajati, zlasti ne obrt- 
niških izdelkov In  rabljenih predmetov. 

Na živilgkem trgu nI dovoljeno prodajati alko- 
holne pijače. 

20. ölen 
Prodajati smejo: 
1. kmetijske zadruge in državna kmetijska pose- 

stva tiste kmetijske pridelke, ki jih smejo prodajati 
po uredbi o ustanavljanju In delu trgovskih podjetij 
(Uradni list FLRJ, št. 6/52) in zasebni kmetijski pro- 
izvajalci svoje lastne kmetijske pridelke; 

2. nabiralci cvetlic, zdravilnih zelišč in gozdnih 
sadežev, če so blago sami nabirali; 

3. lovske in ribiške zadruge oziroma družine div- 
jačino In ribe; 

4. proizvajalci predmetov domače obrti svoje Ias*" 
ne izdelke domače obrti; 

5. podjetja In zasebniki, ki imajo pravico trgo- 
vanja. 

Zasebni proizvajalci, našteti pod 1., 2. in 4. točko 
prejšnjega odstavka, smejo prodajati edino sami ah* 
po družinskih članih, ne pa z najetimi ljudmi. 

21. člen 

Kupovati smejo samo posamezniki za lastne po- 
trebe in za potrebe svoje družine. Tržno nadzorstvo 
sme iz utemeljenih razlogov dovoliti nakupovanje tu- 
di drugim kupcem, n. pr. gostilnam, menzam, zadru- 
gam in drugim. 

IV. Pritožna knjiga 

22. člen 
Pri tržnem nadzorstvu mora biti pritožna knjig* 

za obiskovalce trga. Na trgu mora biti vidno ozna- 
čeno, kje je pritožna knjiga. 

V. Prekrški in kazni. — Končne določbe 

23. člen 
Nadzorstvo nad poslovanjem na tržnem prostoru 

opravlja Mestna komunalna ustanova po zato določe- 
nih organih. " t 

24. člen 
Stalni prodajalci morajo označiti dnevne cene na 

vidnem mestu. 
25. člen 

Prodajalci in kupci se morajo pokoravati odred- 
bam tržnih organov v okviru tega odloka in jim "a" 
jati potrebna pojasnila. 

26. člen 
Svet za gospodarstvo pri LO MO Ptuj je poobla- 

ščen, da določi tržne pristojbine s posebno tarifo. •> 

27. člen 
Kršitve določb 7. člena, 2. in 3. odst. 8. člena, 1- 2_' 

4. in 5. odst. 9. člena, 17. člena in to*, a) do č) 18. člena 
se kaznujejo z denarno kaznijo 100 dinarjev. 

Denarno kazen izterja na kraju samem tržni 
gan, ki ga za to pooblasti LO MO po določbah 1*"' 
člena temeljnega zakona o prekrških. 

28. člen 
Kršitve določb 1. odst. 8. člena, 3. odst. 9. člen* 

10., 11., 13., 14., 15. in 16. člena se kaznujejo z denar 
kaznijo do 2000 din. .^ 

Kazenski  postopek  vodi in   Izreka  kazni ^"„j 
za prekrške pri ljudskem odboru mestne občine * 
po predpisih  temeljnega  zakona o prekrških. 
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29. {ties 
Ta odlok  začne  veljati osmi  dan  po objavi v 

>Uiadnem listu LRS«. 
St. 1/1-1077/2-53 
Ptuj, dne 25. junija 1953. 

435. 

Predsednik LO MO: 
Janko Vogrinec 1. r, 

Na podlagi 24. člena in 12. tačke 78. člena zako- 
la o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni 
U*t LRS, št. 19/52) Je ljudski odbor mestne občine v 
Trbovljah na IIL seji dne 16. februarja 1953 izdal 

ODLOK 
o proračunu mestne občine Trbovlje za leto 1953 

1. člen 
Proračun ljudskega odbora mestne občine v Tr- 

bovljah znaša: 
dohodkov 28,350.000 din 
izdatkov 28,350.000 din 

2. člen 
Izdatki državne uprave se ne morejo povečati iz 

peskov, odobrenih za finansiranje prosvete in ljud- 
je kulture in za finansiranje socialnega skrbstva. 

5. člen. , 
število sistemtziranih uslužbenskih mest se sme 

Povečati samo v soglasju z Državnim sekretariatom 
•• proračun in državno administracijo LRS. Nove 
Aastavitve so dopustne samo v mejah sistemizacije in, 
ce so v ta namen zagotovljena v proračunu potrebna 
"nančna sredstva. 

4. člen 
Svet za gospodarstvo ljudskega odbora mestne 

°"Čine v Trbovljah ima pravico, ustaviti izplačilo 
0sebnih izdatkov, ki niso v skladu z veljavnimi pred- 
pisi. 

5. člen 
šef uprave za dohodke pri tajništvu sveta za go- 

spodarske in komunalno zadeve je odgovoren za pra- 
vilno Izvajanje proračuna predsedniku ljudskega od- 
b°ra mestne občine Trbovlje in predsedniku sveta za 
gospodarstvo mestne občine Trbovlje. 

6. člen 
Ta odlok začne veljati 8 dni po objavi v »Urad- 

nein listu LRS«. 
St. Pov 119/1-53 
Trbovlje, dne 16. februarja 1953. 

Predsednik LO MO: 
Alojz Dular 1. r. 

436. 
, Na podlagi 20. in 118. člena zakona o ljudskih 

forili mest in mestnih občin (Uradni list LRS, St. 
. "2) in 19. člena uredbe o začasnem finansiranju 
liiV^S,ticii v letu 1953 (Uradni list FLRJ, št. 2/53) je Juoski odbor mestne občine v Trbovljah izdal 

„ ODLOK 
načinu sklepanja kreditnih pogodb glede investicij, 

Uu i tpaa*i° mea investicije gospodarskega pomena 
JU«skega odbora mestne občine Trbovlje za leto 19: 1953 

za leto 1953 krediti za Investicije, ki spadajo med in- 
vesticije gospodarskega pomena družbenega plana 
ljudskega odbora mestne občine Trbovlje za leto 1953. 

Za temeljne investicije družbenega plana LRS za 
leto 1953 v območju ljudskega odbora mestne občine 
Trbovlje se krediti iz tega sklada ne dovoljujejo. 

2. člen 
Sklad za kreditiranje investicij iz 1. člena se for- 

mira iz sredstev, predvidenih v družbenem planu LO 
mestne občine Trbovlje za leto 1953, ter iz izrednih 
dohodkov, ki jih v ta namen določi ljudski odbor 
mestne občine Trbovlje: del sklada za samostojno "V 
razpolago, davek od presežka sklada za plače, raz- 
lika akumulacijske stopnje in drugo. 

3. člen 
Kredite iz 1. člena tega odloka dovoljuje komisija 

za dovoljevanje investicijskih kreditov iz mestnega 
sklada za kreditiranje investicij. Komisija Ima pet 
članov, med njimi direktorja podružnice Narodne 
banke in vsaj dva tehnična strokovnjaka. Člane ko- 
misije imenuje in razreši predsednik ljudskega odbo- 
ra mestne občine Trbovlje. 

4. člen 

Investitorji (gospodarske in družbene organiza- 
cije) predlagajo navedeni komisiji utemeljene vloge 
za Investicijske kredite (celotni investicijski elabo- 
rat). 

5. člen 

Komisija za dovoljevanje investicijskih kreditor, 
pregleda in oceni družbeno in gospodarsko uteme- 
ljenost investicij ter pravilnost tehnološke in grad- 
bene koncepcije projekta. Za koristne investicije izda 
potrdilo o potrditvi investicijskega elaborata 1er o 
višini letne transe za 1953 leto, ki se stavi za ta 
kredit na razpolago iz razpoložljivih sredstev mest- 
nega sklada za kreditiranje investicij. Prioriteto pri 
tem imajo investicije, kl so po oceni komisije naj- 
večjega splošnega gospodarskega pomena  za   mesto. 

Vračiloe roke dovoljenih kreditov in obrestno 
mero bo predpisal ljudski odbor mestne občine Tr- 
bovlje po izdaji posebnih predpisov Izvršnega sveta 
Ljudske skupščine FLRJ iz 20. člena uredbe o začas- 
nem finansiranju investicij. 

6. člen 
Na podlagi potrdila iz 5. člena sklene Narodna 

banka FLRJ z investitorjem kreditno pogodbo. Pred- 
pise o besedilu kreditne pogodbe, črpanju in vrača- 
nju kredita izda v okviru gornjih določb Narodna 
banka FLRJ. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave • >Uradnem 

listu LRS«. 
Št. 182/26-53 
Trbovlje, dne 30. septembra 1953. 

Predsednik LO MO: 
Alojz Dular 1. T. 

1. člen 
^ ,Po predpisih tega odloka, se dovoljujejo iz sklada 

kreditiranje investicij LO mestne občine Trbovlje 
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45?. 

' Ljudski odbor mestne občine Jesenice izdaja na 
podlagi 23. člena in 2. točke 78. člena zakona o ljud- 
skih odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, 
št. 19-90/52), 6. člena uredbe o pravici ljudskih odbo- 
rov, da lahko predpisujejo takse in prometni davek 
(Uradni list f'LRJ. št. 19-118/53) in po poprejšnji pri- 
trditvi Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS ter po 
sklepu 12. seje z dne 25. septembra 1953 

ODLOK 
o vpeljavi mestnih taks in prometnega davka 

L DEL — SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Poleg taks in prometnega davka, ki se plačujejo 
po veljavnih predpisih, se pobirajo pri ljudskem od- 
boru mestne občine Jesenice še takse in prometni 
davek, ki so predpisani s tarifo v IL delu tega odloka. 

2. člen 

Takse in prometni davek, ki se pobirajo po do- 
ločbah tega odloka, so dohodek ljudskega odbora 
mestne občine Jesenice. Uporabiti se smejo samo za 
komunalne gradnje (vzdrževanje in zidanje stanovanj- 
skih hiš, za zidanje zdravstvenih, prosvetnih in drugih 
zavodov in komunalnih objektov) za graditev cesi, 
mostov in podobno. 

Ustvarjeni dohodki ljudskega odbora mestne ob- 
čine Jesenice se stekajo v »sklad za komunalne grad- 
nje«. Sklad ima predračun dohodkov in izdatkov, ki 
ga sprejme svet za gospodarstvo ljudskega odbora 
mestne občine. S sredstvi tega odloka razpolaga ta 
svet v mejah predračuna. Odredbodajalec za izvrše- 
vanje predračuna je načelnik tajništva za gospodar- 
stvo. 

3. člen 

Takse se plačujejo v posebnih lokalnih taksnih 
znamkah. Če stranka teh taksnih znamk ne more na- 
baviti, plača takso v gotovini, uslužbenec, ki takso 
pobira, pa mora nabaviti lokalne taksne znamke in 
Jih uničiti na spisu. 

Dokler taksne znamke ne bodo tiskane se vpla- 
čujejo takse v gotovini. 

Prometni davek se plačuje v gotovini. 

4. člen 

V primerih, ko je priznana oprostitey taks oziro- 
ma prometnega davka po veljavnih predpisih, se tudi 
ne morejo pobirati takse oziroma prometni davek, ki 
so predpisani g tem odlokom. 

Takse in prometni davek po tem odloku se tudi 
ne pobirajo v primerih, določenih z mednarodnimi 
pogodbami, in v primerih, če izvira oprostitev iz med- 
narodnih običajev do držav, s katerimi obstoji o tem 
vzajemnost (reciprociteta). 

5. člen 
* 
Določbe zakona o taksah (Uradni list FLRJ, št. 

08-485/45), uredbe o davku na promet proizvodov 
(uradni list FLRJ, št. 24-267/47) in uredbe o tarifi pro- 
metnega davka (Uradni list FLRJ, št. 1-1/53) z vsemi 
poznejšimi spremembami in dopolnitvami se primerno 
uporabljajo tudi glede taks in prometnega davka, 
predpisanih s tem odlokom, kolikor nI v tem odloku 
drugače določeno. 

din 
20 
90 

75 

6. člen 
Pojasnila in navodila za izvrševanje tega odloka 

izda svet za gospodarstvo ljudskega odbora mestne 
občine Jesenice. Za Izvrševanje tega odloka skrbi taj- 
ništvo za gospodarstvo ljudskega odbora mestne ob- 
čine Jesenice. 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 
nem listu LRS<. 

•. DEL - TARIFA 

A. Takse 
Tar. št 1 (•••. št. 1—5 ZT) 

za vloge, ki se naslovijo na ljudski odbui 
mestne občine Jesenice: 

1. za vsako vlodo, razen za pritožbo 
2. za vsako pritožbo 

Pripomba: 1. Taksa se pobira za 
vse vloge in pritožbe, ki so naslovljene 
na ljudski odbor mestne občine. 2. Po- 
sebna taksa po tar. Št. 2, 3 in 4 ZT za 
vloge na ljudski odbor ne pride v 
poštev. 

Tar. št 2 (Tar. 8t. 7 TZ) odločbe: 

1. za vsako odločbo, ki jo izda ljudski 
odbor mestne občine in ni drugače 
predpisano, se plača 
Pripomba: Taksa po tej tar. št. se 
ne plačuje za izdane odločbe iz 5., 6., 
7., 13., in 15. točke 2. člena uredbe o 
pravici ljudskih odborov, da lahko 
predpisujejo takse in prometni davek. 

Tar. št. 3 (tar. št. 37—30 TZ) potrdila: 
1. Za vsako potrdilo, razen za živinske 

potne liste 

2. Za vsako potrdilo o lastnini In zdravju 
živine (živinski potni list) in za prenos 
lastnine na kupca se plača: 
a) za drobnico od glave 
b) za živino od vsake glave 
Pripomba: Pod toč. a) spadajo tudi 
izdana potrdila1 iz tar. št. 28. in 30. za- 
kona o taksah. » 

Tar. št 4 (tar. št. 46—48 TZ) 
Za odhod uslužbencev ljudskega odbora 
mestne občine na zahtevo stranke, razen 
kadar gre za stanovanjske zadeve ali za- 
deve neznatne vrednosti, in sicer: 
1. za pregled stavbišč ali prostora za na- 

prave 

2. za pregled vse zgradbe ali posameznih 
prostorov, da bi se izdalo uporabno 
dovoljenje, se plaža: 
a) do 5 prostorov 
b) od 6 do 20 prostorov 
o) nad 20 prostorov 

3. Za vsako pot uslužbenca Izven uradnih 
prostorov na zahtevo zasebnika ne 
glede na število uslužbencev se plača 

Tar. št. 5 (tar. št. 18 In 19 ZT) 

za odločbe, s katerimi se daje dovoljenje 
za gospodarske dejavnosti se plnfa: 
1. za obrti: 

a) s stalnim sedeže.m 
b) z nestalnim sedežem 

50 

10 
50 

200 

ioti 
'200 
500 

100 

2.4O0 
720 
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2. za gostinske obrti: 
a) za restavracije z alkoholnimi pija- 

čami, gostilne, kavarne, bifeje in 
vinske kleti 

b) za hotele 
e) za pensione, gostišča in prenočišča 
d) za bare 

3. za podjetja za prevoz potnikov in 
blaga: 
a) avtobusna 
b) avtotaksna 
c) kočdjaška 

4. za dimnikarje 
5. za starinarnice 
6. za kinematografe 

Tar. it 6 (tar. št. 51—39 ZT) 
za potrjevanje listin in pogodb: 
1. Za potrditev vsake listine se plača: 

a) za prvo polo 
b) za vsako nadaljnjo polo 
c) za vsako potrditev vsakega podpisa 

ali pečata 
2. Za overovitev poslovnih knjig '(trgov- 

skih, bančnih in podobno) se plača od 
vsakega lista 

3. Za overovitev načrta po državnih orga- 
nih, če to zahtevajo zasebniki 

4. Za overovitev pogodbe po državnih 
organih se plača; 
a) za na novo sklenjeno ali spreme 

njeno od. vrednosti do 10.000 din 
od   10.000 do   50.000 din 
od   50.000 do 150.000 din 
od 150 do 260.000 din 
nad 250 000 din 
Če se vrednost ne da oceniti 

b) za potrditev podaljšane pogodbe 
se plača 50% takse Iz prejšnje toč- 
ke te tarifne številke. 

5. Za prepise uTadnih aktov in listin, ki 
se napravijo v državnem uradu: 
a) ako   jih   prepišejo   zasebniki,   od 

vsake polpole izvirnika 
b) ako jih prepišejo državni organi, od 

vsake polpole izvirnika 
c) ako prepišejo državni organi akte 

ali listine v tujih jezikih, od vsake 
polpole izvirnika 

1»•. Št. 8 
Za glasbo v gostinskih in podobnih loka- 
lih ter na plesih in veselicah, če se za 
vstop ne pobira vstopnina, se plača: 
1- za enkratno Igranje 
2- v lokalih, kjer je glasba, 2, 3 ali 4 krat 

tedensko, mesečno   * 
T<*. Si 9 

Za uporabo pločnikov in javnih prostorov 
se plača: 
!• za uporabo javnega prostora po čistil- 

cih čevljev, letno 
a- za uporabo javnih prostorov In posta- 

vitev kioskov, letno 

din 

12.000 
2.400 
1.200 

48.000 

1200 
600 
240 
6O0 
720 

2.400 

3? 
25 

25 

2 

500 

75 
150 
300 
500 

0.25% 
125 

10 

50 

100 

1.500 

2.500 

dia 

30 
15 

50 
30 

300 

400 
800 

1.500 

3.000 

8.000 

3. za uporabo javnih prostorov za posta- 
vitev stojnic: 
a) do 20 dni za 1 m2 

b) za vsakih nadaljnjih 20 dni za 1 m* 
4. Za uporabo javnega prostora za posta- 

vitev vrtiljakov, strelišč, cirkusov In 
podobno: 
a) do 20 dni bivanja za 1 in* 
b) za vsakih nadaljnjih 20 dni za lm* 

5. za trajno uporabo javnih prostorov, 
letno na lm* 
Pripomba: 1. Taksa po 3. in 4. 
točki te tarifne številke se zniža za 
50%za enodnevno ali dvodnevno upo- 
rabo javnega prostora. 

Tax. St 10 
Za izobešanje firm se plača: 
1. do 2 m* velikosti napisne deske letno 
2. do 4 m* velikosti napisne deske letno 
3. nad 4 m* velikosti napisne deske letno 

Tar. št 11 
Uporabo zidu za reklame: 
1. Za reklame, ki se zaradi materialne 

koristi obesijo aH kako drugače pritr- 
dijo, napišejo ali naslikajo na zidove 
aH v notranjosti javnih lokalov, na 
ograjah, v izložbenih oknih in podobno, 
se plača taksa, ki znaša glede velikosti 
reklame: 
a) do pol m* 
b) do 1 m« 
c) do 4 m1 

d) nad 4 m* 
Pripomba: Taksa po tar. št. se ne 
plača, kadar gospodarska podjetja iz- 
obesijo v svojih lastnih prostorih ali 
izložbah. 

Tar. št iS 
Psi v mestih: 
1. za pse čuvaje, letno 
2. za lovske pse, katerih lastniki so lovci, 

letno 
3. za luksuzne pse, letno 

Pripomba: 1. Taksni zavezanec je 
lastnik psa. 2. Takse po tej tar. št. so 
oproščeni uradni psi varnostnih orga,- 
nov ljudske milice in psi gorske reše- 
valne službe. 3. Za luksuzne pse se šte- 
jejo psi izven centra mesta, ki niso na 
verigi pri hiši za čuvaja, ter psi v cen- 
tru mesta. 

Tar. št 15 
Za ponudbe na ofertalnih licitacijah pri 
državnih uradih in zavodih, gospodarskih 

In drugih organizacijah glede na'vred- 
nost posla,  za  katerega  se daje  po- 
nudba, se plača: 

1. Za vrednost do      20,000 din 500 
2. za vrednost do    100.000 din 1.0OO 
3. za vrednost do    500.000 din 2.OOO 
4. za vrednost do 1,000.000 din 3.000 
5. za vredn. nad 1,000.000 din, poleg 3.000     0,015% 

400 
800 

1.500 
2.500 

100 

800 

3.000 
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20 
10 

Tar št. 14 
Podaljšanje obratovalnega časa: 
%. Za   enkratno   dovovlitev    podaljšanje din 

obratovalnega casa v gostinskih 
obratih 1.000 
Pripomba: Takso plača gostinski 
obrat ob izdaji dovoljenja. 

B. Turistična taksa 
(3. člen uredbe) 

Tar. št. 1 
Taksa za osebe, ki se mudijo v kraju kot 
turisti, od postelje: 
1. v glavni sezoni 
2. v predsezoni in v posezoni 

Pripomba: Taksa je predpisana 
samo za vsako posteljo ene nočnine, ki 
se da turistom proti plačilu na razpo- 
lago za prenočevanje v hotelih In pre- 
nočiščih  ter pri zasebnikih. 

C. Prometni davek 
(4. člen uredbe) 

Tar. št. 1 (tar. št. 7—2 uredbe o tarifi promet- 
nega davka TPD) od potrošnje alkohola 
1. Od prometa z alkoholnimi pijačami 

Pripomba: Davek se pobira po tej 
tar. št. na potrošnjo alkoholnih pijač 
v gostinskih obratih in podjetjih. 

Tar. št. 2 (tar. ät. 1—2 TPD) 
od vstopnic za kinematografske predstave 
in za fizkulturne prireditve In druge: 
1. od vstopnic za kinematografske pred- 

stave 

2. od vstopnic za veselice 

3. od vstopnic za cirkuške predstave, re- 
vije (modne, glasbene in podobno), ar- 
tistične nastope in podobno 

4. od prometa na vrtiljakih 

Pripomba: 1. Od kulturno-umetnl- 
ških predstav se davek po tej tarifni 
številki ne plača. 

2. Če je na prireditvi, na kateri je 
vstop dovoljen proli vstopnini in je 
predpisan davek po tej tarifni številki, 
glasba, se za glasbo ne predpisuje In 
pobira še taksa po 8. tarifni številki. 

1% 

2% 

2% 

5% 
5% 

Tar. št. 3. Nakup in prodaja nepremičnin: 
1. od 10% izračunanega davka (do 100.000 

dinarjev osnove) 
2. od 12% izračunanega davka (od 100.000 

dinarjev do 200.000 din osnove) 
3. od 15% izračunanega davka (od 200.000 

dinarjev do 500.000 din osnove) 
4. od 20% Izračunanega davka (od 500.000 

dinarjev do 1,000.000 din osnove) 
5. od 25% izračunanega davka (od 1,000.000 

dinarjev do 2,000.000 din osnove) 
6. od   30%    izračunanega    davka      (nad 

2,000.000 din osnove) 
Tar. št. 4. Od svetlobne neonske reklame: 

1. od vsakega napisa — reklame 
Pripomba:   1. Davčni zavezanec je 
koristnik take reklame. 2. Davčni zave- 
zanec je dolžan priglasiti in plačati da- 
vek v 1 mesecu, računajoč od končne 
izdelave takega  napisa-reklame. 

Tar. št, 5. Od reklam v kinematografih: 
1. Od   reklam   v   kinomatografih,    ki   se 

predvajajo   zaradi   materialno   koristil 
se od cene za reklamo plača 
Pripomba:   Davčna osnova jt cena 
za objavo. 

Tar. št. 6. Prometni davek za vsak biljard, za 
vsak paket igralnih kart se plača: 
1. za vsak biljard letno 
2. za vsak paket igralnih kart letno 

Pripomba: Davčni zavezanec je 
lastnik biljarda ali Igralnih kart. 
Davek po tej tarifni številki se pred- 
pisuje samo gostinskim obratom, ki 
dajejo na razpolago biljard ali igralne 
karte gostom. 

Tar. št. ?. Od   najemnin   in   zakupnin   (tar. 
št. 3. TPD): 
1. do 400 din osnove 
2. od 400 din do 800 din osnove 
3. od 800 din do 1.200 din osnove 
4. od 1.200 din do 1.600 din osnove 
5. od 1.600 din do 2.000 din osnove 
6. od 2.000 din do 3.000 din osnove 
7. od 3.000 din do 4.000   din osnove 
8. od 4.000 din do 6.000 din osnove 
9. nad 6.000 din osnove 

St. T/l •••. 84/2-53 
Jesenice, dne 25. septembra 1953. 

Predsednik LO MO: 
Maks Dolinar 1- r- 

5$ 

7% 

9% 

Vffe 
din 
500 

9* 

din 

1.000 
1.000 

2 
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8 
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16 
25 
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T8BBINAI 

Ul> Odločba o ustanovitvi Zavoda za napredek gospodinjstva 
v LJubljani. 

Odloki ljudiklli odborov: 
***• Odlok o dnevnicah za službene potovanja v mejah okraja 

Črnomelj. 
**•• Odlok o obveznem  vodenju poslovnih knjig v zasebnih 

gostinskih obratih v okraju Gorica. 
**•• Odlok o  uvedbi  okrajnih  taks in  prometnega  davk«   v 

okraju Kranj. 
*°~ Odlok o ustanavljanju, vodenju in poslovanju gostinskih 

obratov na obmo&Ju okraja Ptuj. 

•. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o obrato- 
valnem času gospodarskih podjetij na območju okraj* 
Ptuj. 

4M. Odlok o razveljavitvi odloka o vläinl dnevnic za služben» 
potovanja v mejah okraja Šoštanj. 

444. Odlok o vpeljavi taks m prometnega davka v mestni 
občini Kamnik. 

445. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni anoti st. 1 
občine Šenčur. 

44«. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti It. I 
obCine Razkritje. 

— Popravek odloka o Javnem redu In miru v okraju Krško. 

121. 

Na podlagi 9. in 11. člena temeljne uredbe o 
ustanovah s samostojnim finansiranjem (Uradni list 
'LRJ. št. 18-182/52) v zvezi z 11. členom zakona za iz- 
vršitev ustavnega zakona o temeljih družbene in po- 
•'••• ure^tve in ° organih oblasti Ljudske repu- 
blike Slovenije ter na predlog Glavnega odbora Anti- 
jašistične fronte žena Slovenije izdaja Izvršni svet 
Mudske skupščine LRS 

ODLOČBO 
° ustanovitvi Zavoda za napredek gospodinjstva 

T Ljubljani 

1 
Ustanovi se Zavod za napredek gospodinjstva (v 

nadaljnjem besedilu: zavod) s sedežem v Ljubljani. 

Zavod ima nalogo, da strokovno proučuje celotno 
gospodinjsko področje in da v ta namen sodeluje t 
Us*reznimi državnimi  organi,  gospodarskimi  organi- 
aciJami, ustanovami in društvi. 

Za izvrševanje svojih nalog ima zavod svoje ko- 
j lsi,je, razne stalne naprave in prostore za preizku- 
*n.Je in demonstracije, razstave in razne oblike orga- 
,zirane pomoči za gospodinjstva. 

3 
Zavod ima tele dohodke: 
a) dotacijo državnega proračuna, 

ki ji Prostovoljne prispevke industrijskih podjetij, 
^delujejo razne gospodinjske predmete, 

°) dohodke  od  izdajanja  strokovnih  publikacij, 
S) določeni   del  članarine   društev   za  napredek 

eosPodinjstva, 
d) nepredvidene dohodke. 

4 
ft,,.    .T°d je predračunska  ustanova s samostojnim 

hiranjem in je pravna oseba. 

Zavod ima upravni svet, ki je kolektivni organ, in 
direktorja, ki je individualni organ. 

Upravni svet sestavljajo zastopniki družbenih 
organizacij. 

Direktor neposredno vodi zavod in je odredbo- 
dajalec za izvajanje zavodovega proračuna. Direk- 
torja imenuje Izvršni svet Ljudske skupščine LRS. 

Plače uslužbencev in delavcev zavoda se določajo 
po plačah uslužbencev in delavcev pri državnih 
organih. 

7 i 

Zavod ima sklad za nagrajevanje delavcev m 
uslužbencev in sklad za lastne investicije. 

V sklad za nagrajevanje delavcev in uslužbencev 
se steka 20 % od doseženih dohodkov, ki jih ustanova 
doseže s svojim poslovanjem. Ostali del dohodkov s« 
steka v sklad za lastne investicije. 

8 
Natančnejše določbe o organizaciji in nalogah 

zavoda, o delu in sestavi upravnega sveta ter natanč- 
nejše določbe o pristojnosti direktorja določajo za- 
vodova pravila, ki jih potrdi Državni sekretariat za 
gospodarstvo. 

9 
Za zadeve in naloge zavoda je pristojen Državni 

sekretariat za gospodarstvo. 

10 
Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS<. 

St. 862/2-53 
Ljubljana, dne 4. avgusta 1953. 

Izvrini «vet 
Ljudske skupičlne Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Miha Marinko 1. i. 
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Odloki ljudskih odborov 
438. 

Okrajni ljudski odbor Črnomelj je na podlagi 
drugega odstavka 15. člena zakona o okrajnih ljud- 
skih odborih (Uradni list LRS. št. 19-89/52) v zvezi s 
7. členom uredbe o potnih in selitvenih stroških 
(Uradni list FLRJ, št. 59-693/52 in št. 29-233/53) na 
skupni seji obeh zborov dne 31. julija 1953 sprejel 

ODLOK 
o dnevnicah za službena potovanja v mejah 

okraja Črnomelj 
1. člen 

Dnevnice za službena potovanaja v mejah okraja 
Črnomelj znašajo: 

1. za uslužbence od IV. plačilnega razreda na- 
vzgor 600 din; 

2. za uslužbence od IX. do V.. plačilnega razreda 
in za visokokvalificirane delavce 525 din; 

3. za druge uslužbence in delavce 450 din. 
2. člen 

Ta odlok velja takoj.    ' 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok 

o višini dnevnic za službena potovanja v mejah okra- 
ja Črnomelj z dne 18. aprila 1953, 1-1391/7-53 (Uradni 
list LRS, št. 14-109/53). 

St. 1-2433/23-53 
Črnomelj, dne 31. julija 1953. 

Predsednik OLO: 
Janez 2unič 1. r. 

439. 
Na podlagi 1. odstavka 15. člena zakona o okraj- 

nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52), v 
zvezi z določbo 3. in 8. člena temeljnega zakona o 
prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46/51), je okrajni 
ljudski odbor Gorica na 6. skupni seji odbornikov 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 17. julija 
1953 sprejel 

;    ODLOK 
o obveznem vodenja poslovnih knjig v zasebnih 

gostinskih obratih 
l.člen 

Zasebni  gostinski  obrati  na  območju  goriškega 
okraja so zavezani voditi tele poslovne knjige: 

a) knjigo nabavljenega materiala, 
b) knjigo dnevnega prometa in stroškov. 

a. člen 
V knjigo nabavljenega materiala se vpiše nabava 

alkoholnih in brezalkoholnih pijač, živil in drugega 
materiala (tobačni izdelki, gorivo, drobni inventar 
itd.) na podlagi računov, ki se opremijo z zaporedno 
številko vknjižbe in hranijo po vrstnem redu. 

V ustreznih rubrikah se vpišejo zaporedne šte- 
vilke in datum knjiženja, številka računa, datum iz- 
stavitve računa, ime in kraj dobavitelja, fakturni 
znesek, količina, cene in vrednost nabavljenega ma- 
teriala posebej za vino, pivo, žgane pijače, brezalko- 
holne pijače, živila in drug material. 

Seštevek nabavnih vrednosti po vrstah materiala 
mora biti enak seštevku v rubrikah fakturnih zne- 
skov. 

3. člen 
V knjigo dnevnega prometa in stroškov se vpi- 

jejo T ustreznih rubrikah na podlagi dnevnega ob- 

računa o doseženem prometu: zaporedna številka in 
datumi knjiženja, prodana količina in iztržek od vina, 
piva ter žganih pijač, iztržek od brezalkoholnih 
pijač, hrane, nočnin in drugi iztržki, seštevek dnev- 
nih iztržkov, davek od prometa storitev po tarifi B> 
zavisni stroški, razni stroški ter njihov seštevek. 

Računi za stroške se priložijo dnevnim obraču- 
nom o opravljenem prometu, ki se opremijo z zapo- 
rednimi številkami vknjižbe in hranijo po vrstnem 
redu. 

4. člen 
Ob koncu vsakega tromesečja se ugotovi vred- 

nost/porabljenega materiala na ta način, da se se- 
štejejo ustrezajoče rubrike v knjigi nabavljenega 
materiala in odbije vrednost zaloge. Nato se seštejejo 
iztržki in stroški v knjigi dnevnega prometa in stro- 
škov. Od iztržkov se odštejejo stroški in vrednost 
porabljenega materiala. Ostanek izkaže dobiček ah 
zgubo tistega tromesečja. 

5. člen 
Poslovne knjige zasebnih gostinskih obratov se 

vodijo zaradi evidence o prometu, lahko pa so tudi 
osnova za odmero dohodnine, davka od prometa sto- 
ritev in drugih dajatev. 

.   6. člen 
Pravilno vodenje"1 knjig kontrolirajo poleg usluž- 

bencev pristojnih državnih uprav in Narodne banke 
tudi uslužbenci okrajne trgovinske in gostinske zbor- 
nice; ta oskrbi vse interesente na njihov strošek s 
knjigami ustrezno določbam tega odloka in poskrbi 
za primerno instruktažo. 

7. člen 
Zaradi pomanjkljivega ali lažnega vodenja pred- 

pisanih poslovnih knjig se kaznuje lastnik obrata z 

denarno globo do 3000 din, v hujših primerih pa tudi    ^ 
z odvzemom   dovoljenja   za   opravljanje   gostinskih 
poslov. • 

8. člen 
Ta odlok se objavi v  »Uradnem listu LRS« JB 

velja od 1. avgusta 1953 dalje. 
St. II/2-3436/1-53 
Nova Gorica, dne 17. julija* 1953. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec 1. r. 

440. 
Na podlagi 8. točke 64. člena zakona o ?krajnj_ 

ljudskih odborih in 6. člena uredbe o pravici lju " 
skih odborov, da lahko predpisujejo takse in prome - 
ni davek (Uradni list FLRJ, št 19-118-53) in P° ? * 
prejšnji pritrditvi Izvršnega sveta Ljudske skup*011 

LRS je okrajni ljudski odbor Kranj na sejah 0*^*•[ 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 22. septem» 
1953 sprejel 

ODLOK 
o uvedbi okrajnih taks in prometnega davka 

I. DEL: SPLOŠNE DOLOČBE i 

l.člen 
, Poleg taks in prometnega davka, ki se pkcjf'1• 

po veljavnih predpisih, se pobirajo v okraju J*r ^Q 
še takse in prometni davek, ki so predpisani s ta' 
v II. delu tega odloka. 
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2. Sien 
Takse in prometni davek, ki se poberejo po do- 

ločbah tega odloka, so proračunski dohodek okraj- 
nega proračuna in občinskih proračunov. Uporabiti 
fe smejo samo za komunalne gradnje (za vzdrževanje 
Jn zidanje stanovanjskih hiš, za zidanje zdravstve- 
nih, prosvetnih in drugih zavodov in komunalnih 
objektov), za graditev cest, mostov in podobno, na- 
čin uporabe bo določen z okrajnim oziroma občin- 
skim proračunom. 

3. člen 
Od taks in prometnega davka, pobranih po določ- 

bah tega odloka, pripada okraju 50%, občinam pa 50%. 
Delež teh dohodkov, ki se po 1. odstavku tega 

člena odstopi občinam, se razdeli na posamezne ob- 
čine tako: 

Občinski ljudski odbori 
Besnica •     .      3% 
Cerklje 10% 
Gorenja vas 7% 
Gorice 7% 
Jezersko 2% 
Mavčiče 3% 
Naklo 7% 
Preddvor 6% 
Predoslje 6% 
Poljane 7% 
Selca 5% 
Smlednik 4% 
Sovodenj 2% 
Šenčur 9% 
Zali log 3% 
Zminec       ...  2% 
Zabnicu b% 
Železniki 6% 
Ziri 8% 

4. člen 
Takse se plačujejo v posebnih lokalnih taksnih 

2n&mkah. Ce stranka teh taksnih znamk ne more 
nabaviti, plača takso v gotovini, uslužbenec, ki takso 
Pobere, pa mora nabaviti lokalne taksne znamke in 
Jm uničiti na spisu. 
„ , Dokler taksne znamke ne bodo tiskane, se pla- 
nejo takse v gotovini.    * 

Prometni davek se plačuje v gotovini. 
5. člen 

» primerih, ko je priznana oprostitev taks oziro- 
a taksnega davka po veljavnih predpisih, se tudi 

* niorejo pobirati takse oziroma prometni davek, ki 
Predpisani s tem odlokom. 
Takse in prometni davek po tem odloku se tudi 

e Pobirajo v  primerih, določenih z mednarodnimi 
na °rJk.ann in v primerih, ko izvira oprostitev iz med- 

enih običajev do držav, s katerimi obstoji o tem 
ZaJemnost (reciprociteta). 

^ 6. člen 
68 IR °ločbe zak°na o taksah (Uradni list FLRJ, št. 
ni ~'*6)i uredbe o davku od prometa proizvodov 
"uradni list FLRJ, Št. 24-167/47) in uredbe o tarifi 
^ometnega davka (Uradni list FLRJ, št. 1-1/53) z 
••••" PozneJšimi spremembami in dopolnitvami se 
davkern° uP°ral)Uajo tudi glede taks in prometnega 
odi i ' Popisanih s tem odlokom, kolikor ni v tem 

l°ku drugače določeno. 

p . 7. člen 
lajVroJasnila in navodila za izvrševanje tega odloka 

0 Po potrebi izda svet za gospodarstvo okrajnega 

ljudskega odbora. Za izvrševanje tega odloka skrbi 
tajništvo za gospodarstvo okrajnega ljudskega od- 
bora. 

8. člen 
Ljudski odbori mestnih občin s posebnimi pravi* 

carni predpišejo lokalne davščine samostojno. Dokler 
ljudski odbor mestne občine Kranj, Tržič in Škof ja 
Loka ne izda svojega odloka o lokalnih davščinah, 
pa velja odlok okrajnega ljudskega odbora Kranj 
tudi za območje teh mestnih občin. 

9. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 

nem listu LRSc 
II. DEL: TARIFA 

A. Takse 
Tar. št. 1 
Za vloge, ki se naslovijo na okrajni ljud- 

ski odbor in na občinske ljudske odbore: din 
a) za vsako vlogo, razen pritožbe 20 
b) za vsako pritožbo 90 
Tar. št 2 
Za vse odločbe, razen za odločbe iz 5., 

6., 7n 13. in 15. točke 2. člena uredbe, ki jih 
izda okrajni ljudski odbor in občinski ljud- 
ski odbori 

Tar. št. 3 
a) Za vsako potrdilo, razen za živinske 

potne liste, ki ga izda okrajni ljudski 
odbor in občinski ljudski odbori 

b) za potrdilo o lastnini in zdravju živi- 
ne (živinski potni list) in za prenos 
lastnine na kupca: 
za drobnico od glave 
za živino od glave - 

Tar. št. 4 
Za odhod uslužbencev okrajnega in ob- 

činskega ljudskega odbora na zahtevo stran- 
ke, razen kadar gre za stanovanjske zadeve 
ali zadeve neznatne vrednosti, in sicer: 

1. za pregled stavbišč ali prostora za 
naprave 200 

2. za pregled vse zgradbe ali posameznih 
prostorov,   da  bi se  izdalo uporabno > 
dovoljenje: 
do 5 prostorov , 100 
od 6 do 20 prostorov1 200 
nad 20 prostorov 5Ö0 

2. za vsako pot uslužbencev izven urad- 
nih prostorov na zahtevo zasebnika 
ne glede na število uslužbencev too 

Tar. št 5 
Za odločbe, s katerimi se daje dovoljenje 

za gospodarske dejavnosti, se plača: 
1. za trgovinska podjetja na debelo 1.200 
2. za trgovinska podjetja na drobno 700 
3. za agencije, trgovinska zastopstva in 

druga posredniška podjetja 4.800 
4. za prodajalne industrijskih podjetij 3.600 
5. za gostinske obrti: 

a) za restavracije, gostilne, ljudske ku- 
hinje, v katerih se ne točijo alko- 
holne pijače 4.800 

b) za restavracije, kavarne, bifeje in 
vinske kleti 12.000 

c) za hotele 2.400 
č) za   penzione,   ostajališča   in   pre- 

nočišča 1.24)0 

70 

50 

10 
50 
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6. /.a   podjetja   za   prevoz   potnikov   in 
blaga: 
a) z avtobusi 1.200 
b) s tovornimi avtomobili 1.200 
c) z avtotaksiji 600 

7. za dimnikarje 600 
8. za prodajalne monopolskih predmetov 

na drobno 240 
9. za kinematografe 2.400 

10. za opravljanje obrti: 
a) s stalnim sedežem 2.400 
b) brez stalnega sedeža 900 

Pripomba:  Za  otvoritev   pomožnega 
lokala se plača enaka taksa kot za glavni 
lokal. Taksa iz te tar. št. se plača po številu 
strok, ki jih obsega dovoljenje za opravlja- 
nje obrta. 

Tar. št. 6 
Potrjevanje pogodb in drugih listin: 
1. za   vsako   potrdilo   vsake   listine   se 

plača: 
a) za prvo polo 35 
b) za vsako nadaljnjo polo 25 
c) za potrditev samega podpisa 25 

2. Za potrditev poslovnih knjig se plača 
od vsakega lista po 2 

3. Za   potrditev   kopiranega   načrta   po 
državnem organu 500 

4. Za prepise uradnih aktov in listin, ki 
se napravijo v državnih uradih: 
a) ako   jih   prepišejo   zasebniki,   od 

vsake pole izvirnika 
b) ako jih prepišejo  državni  organi, 

od vsake pole izvirnika 

Tar. št 7 
Za odločbe o kazni v postopku o prekr- 

ških, za katere je pristojen okrajni sodnik 
za prekrške * 

Tar. št 8 
Za registracijo motornih vozil se plača: 
a) za vsak avtomobil, avtomobilsko pri- 

kolico in avtobus 
b) za vsako motorno kolo s prikolico ali 

brez prikolice 
Pripomba: Te takse ne plačajo JLA, 

LM, LO, Ljudska tehnika, Rdeči križ, reše- 
valna postaja, zdravstvene ustanove in gasil- 
ska društva za svoja vozila. Prav tako ne 
plačajo takse invalidi, ki uporabljajo zaradi 
svoje invalidnosti motorna vozila. 

Takse pobira uprava za notranje zadeve 
OLO Kranj ob letni registraciji vozil. 

Tar. št. 9 
Za ponudbe na ofertalnih licitacijah pri 

državnih uradih in zavodih gospodarskih in 
drugih organizacijah glede na vrednost za- 
deve, za katero se daje ponudba, se plača za 
•vrednost: 

a) do      20.000 din 
b) do    100.000 din 
c) do    500.000 din 
č) do 1,000.000 din 
e) nad 1,000.000 din poleg 3000 din še 
Tar. št 10 
Za dovolitev podaljšanja obratovalnega 

časa v gostinskih obratih se plača za vsak 
••des 

10 

50 

250 

2.000 

1.000 

500 
1.000 
2.000 
3.000 

0,015% 

1••0 

Pripomba: To takso plača gostinski 
obrat ob izdaji dovoljenja. 

B. Prometni d avek 
Tar. št 1 
Na potrošnjo alkoholnih pijač vseh vrst 

v gostinskih podjetjih in obratih se plača od 
prodajne cene 5J8 

Pripomb a: Davek se plačuje me- 
sečno po obračunu, ki so ga dolžni davčni 
zavezanci predložiti upravi za dohodke OLO 
Kranj do 15. v mesecu za pretekli mesec. 

Tar. št 2 
Od vstopnic za kinematografske in arti- 

stične predstave in veselice od prodajne cene 
vstopnic 5% 

Tar. št. 3 
Od nakupa in prodaje nepremičnin se 

plača od stopenj, predpisanih z uredbo o ta- 
rifi prometnega davka 10% 

St. 4692/4 
Kranj, dne 22. septembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Miran Košmelj 1. r- 

441. 
Okrajni ljudski odbor Ptuj je na podlagi 5. točke 

15. in 64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS, št. 19/52) in 8. člena temeljnega za- 
kona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46/51) na sejah 
obeh zborov dne 23. septembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o  ustanavljanju,  vodenju  in  poslovanju  gostinskih 

obratov na območju ptujskega okraja 

I. Splošne določbe 
t. člen 

Z   gostinstvom   (hoteli,   prenočišča,   restavracije» 
gostilne, bifeji, točilnice, kavarne) se smejo ukvarjati 
državna gospodarska podjetja, zadruge, družbene or- 
ganizacije in zasebniki. 

2. člen 
Število in vrsta gostinskih podjetij mora biti * 

skladu s potrebami krajevnega prebivalstva in s P0' 
trebami potniškega prometa. 

3. člen 
Gostinsko podjetje mora poslovati tako, da Je 

zagotovljena najboljša oskrba in postrežba gostov. 

4. člen 
Vsi gostinski obrati morajo biti okusno in H*0" 

urejeni. Čistoča lokalov, inventarja in osebja J»0* 
biti na dostojni višini. Lokali morajo ustrezati vs*"1 

higienskim in sanitarnim predpisom. 

5. člen 
Gostinsko podjetje sme kupovati za prodajo <*J 

mo tiste artikle, ki so potrebni za kulturno postiez^ 
gostov, in opravljati druge posle, ki so v zvezi 2 n^' 
govtm poslovanjem. 

6. člen 
Vsi gostinski obrati morajo biti založeni • ^ 

trebno izbiro jedil ia pijač. •Vjj 
Gostinska podjetja v večjih krajih morajo"0^ 

na razpolago topla in mrzla jedila, v drugih 
pa vsej mrzla jedila. 
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Važno e&®zeBïlo§ 
Ljudske odbore, gospodarska podjetja, zavode, urade, usta- 

nove in posameznike opozarjamo na dve pomembni knjigi, ki jih 
ima naša založba v tisku, in sicer: 

lefesiken 
krajev, naselij in zaselkov 1RS 

Slovenci smo pred letom 1918 imeli le repertorije za posa- 
mezne razkosane pokrajine našega narodnostnega ozemlja. V 
stari Jugoslaviji je sicer izšel leta 1939 splošni pregled bivše 
dravske banovine, ni pa bilo v njem velikega dela naše domo- 
vine, Slovenskega Primorja. Zato bo ta leksikon tembolj pomem- 
ben, ker bo tako rekoč po skoraj polstoletju nudil vpogled v 
gospodarsko in socialno strukturo velikega dela prebivalstva 
Slovenije. Med drugim bodo v leksikonu, po popisu prebivalstva 
iz leta 1948, za vsak kraj, občino oziroma okraj podatki o povr- 
šini, številu in socialni strukturi prebivalstva, o upravi, šolstvu, 
železniških postajah in pošti, o nadmorski višini itd. Bo to naš 
Prvi priročnik po vojni, ki bo združeval praktične podatke za 
vsakdanjo rabo o vseh naseljih velikega dela slovenskega narod- 
nostnega ozemlja. Na kraju bodo splošnemu delu leksikona do- 
dani še statistični podatki o šolah in učencih, o zdravstvenih 
ustanovah, železniških postajah, poštah, planinskih postojankah 
ud. Knjigo bodo poživile tudi lepe pokrajinske slike in slike 
naših razvijajočih se industrijskih podjetij. Obsegala bo nad 600 
strani. Kdor vplača znesek do 20. novembra 1953 prejme knjigo 
v prednaročilu za 250 din. To izredno nizko ceno v prednaročilu 
smo določili zato, da si.lahko leksikon nabavijo čimširši sloji, 
«asti še šole in podobno, na kar še posebej opozarjamo. 

Uwod v kmetijstvo 
Krog delavcev, ki se zanimajo za kmetijska Vprašanja, se je 

z ustanovitvijo agronomske fakultete v Ljubljani še povečal. 
Kmetijstvo je pomembna panoga gospodarstva in naša država 
Pripravlja za nadaljnjih 10 let velikopotezno akcijo za dvig polje- 
delstva v čimbolj napredno in donosno obdelovanje. Zato je 
naravno, da so nam strokovne knjige z najnaprednejšimi izsledki 
umnega kmetovanja tembolj potrebne. To delo bo omogočilo 
^sem, ki imajo opravka s kmetijstvom, enostaven, pa zelo učin- 
kovit vpogled v eno prvih panog narodnega gospodarstva. Tudi 
Praktičen gospodar bo našel v njem mnogo napotkov za oboga- 
titev njegovih izkušenj. V besedi in sliki bodo v delu prikazane 
vse lastnosti obdelovalne zemlje in podnebja, življenje rastlin, 
Vseh vrst žita in krme, travništvo in pašništvo, sadjarstvo, vino- 
gradništvo, dalje reja konj, govedi, prašičev, ovc, perutnine, 
čebelarstvo itd. Knjiga bo obsegala nad 400 strani, s slikami, raz- 
predelnicami in  diagrami. Kdor plača knjigo do 20. novembra 
'3> jo dobi po ceni prednaročila — 420 din. 

r Dc,Predplačila za obe knjigi sprejema uprava »Uradnega lista 
£K4 Ljubljana, Erjavčeva lia, poštni predal 336, ček. račun 
*». 601-T-15?. 
t.» Y?,e interesente opozarjamo, da smo tej številki priložili 
«arocilnice s položnicami za knjižice, ki naj se jih naročniki za 
'° redko priliko poslužijo. 

Razglasi in objave 
St. III-l 12/52-35 6086 

Objava 
Z odločbo državnega sekretarja 

za pravosodno upravo LRS z dne 
17. VI. 1953, št. III-l 12/52-33, je bil po- 
stavljen za stalnega sodnega tolma- 
ča za nemški jezik Verbek Viljem, 
odvetnik v Slovenski Bistrici, Glav- 
ni trg 12, za območje okrožnega 
sodišča v Mariboru, dočim je bil 
zaradi smrti izbrisan iz imenika 
stalnih sodnih tolmačev dr. Schau- 
bach Boštjan, odvetnik v Slovenski 
Bistrici. 

Ta odločba se objavlja po 5. čle- 
nu uredbe o stalnih sodnih tolma- 
čih z dne 16. II. 1949, Uradni list 
LRS, št. 7/49. 
Državni sekretariat za pravosodno 

upravo LRS 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Tajništva   okrajnih   oziroma  mestnlb 
ljudskib   odborov   razglaSaJoi 

Vpisii 
1312. 

Besedilo:  Valjčni mlin, Bilje. 
Poslovni predmet: Mletje žita. 
Podjetje je ustanovil občinski 

LO Šempeter na podlagi sklepa 
OLO Gorica, št. 1/3-5071/1-52 z dne 
27. I. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Skalar Ludvik, upravnik in Ver- 

golini Taliko. 
OLO Gorica, 22. septembra 1953 

St. II/2-105/80-53 4963 
1313. 

Besedilo: Gostinsko podjetje Re- 
stavracija »Kranjski dvor«, Kranj, 
Jezerska cesta 17, skrajšano: Re- 
stavracija »Kranjski dvor«, Kranj. 

Poslovni predmet: Opravljanje 
vseh vrst gostinskih storitev. 

Ustanovitelj in gospodarska upra- 
va podjetja: LO mestne občine 
Kranj, odločba št. 3031/53 z dne 10. 
VII. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Jaklič Franc, upravnik, samostoj- 

no v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja; Vodenik' Angela, 
uslužbenka, ki sopodpisuje listine 
finančnega pomena po 47. členu 
szdgp. 

OLO Kranj, 31. julija  1933. 
St. 5758/2-53 4694 

1314. 
Besedilo: »Knjigarna«, Školja Lo- 

ka, Mestni trg št. 4. 
Poslovni predmet: Trgovina na 

drobno s knjigami in muzikalijami, 
s pisarniškim materialom in potreb- 
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žčinami,  s  papirjem  ter  pisalnimi 
in šolskimi potrebščinami. 

Za podjetje podpisujejo: 
Kavčič Francka, upravni!:, samo- 

stojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja; Marguč Sil- 
vestra, knjigovodja, ki sopodpisuje 
listine finančnega pomena po 47. 
členu szdgp.; Dolinar Mara, ki pod- 
pisuje v odsotnosti upravnika ali 
knjigovodje. 

OLO Kranj, 28. septembra 1953. 
Št. 6732/3-53 9008 

1315. 
Besedilo: Grosistično trgovsko 

podjetje »Zvezda«, Lendava, Zupan- 
čičeva 1. 

Delovni predmet: Nakup in pro- 
daja blaga široke potrošnje z obse- 
gom dela na debelo. 

Ustanovitelj: LO mestne občine 
Lendava, odločba št. 1726/53 z dne 
25. IX. 1953. 

Gospodarski upravni voditelj: 
LO mestne občine Lendava. 

Za podjetje podpisujejo: 
Torok Aleksander, direktor, v 

njegovi odsotnosti pa Simon Pavel, 
komercialni vodja; v finančnih za- 
devah sopodpisuje Canji Helena, 
knjigovodja. 

OLO M. Sobota, 26. sept. 1953. 
St. II8034/1-53 4977 

1316. 
Besedilo: Krojaštvo in šiviljstvo 

y Trbovljah. 
Poslovni predmet: Vsa krojaška 

in šiviljska dela. 
Ustanovitelj: LO MO Trbovlje, 

sklep št. 1649/1-53 z dne 3. VII 1953. 
Za podjetja podpisujeta: 
Jelene Slavko, upravnik, in Kur- 

nik Anica, blagajnik, skupaj in 
brez omejitve. 

LO MO Trbovlje, 2. sept. 1953. 
St. 2013/1-53 4866 

Spremembe 
1317. 

Besedilo: Rudnik lignita, Vele- 
nje. « 

Izbriše se ing. Gostiša Jože, glav- 
ni inženir in vpišejo: 

Furlan Zdenko, sekretar, ki pod- 
pisuje v odsotnosti direktorja v 
istem obsegu; ing. Pipuš Dušan, 
glavni inženir, ki sopodpisuje listi- 
ne tehnične narave; Vrečko^ Karel, 
žef gospodarsko računskega sektor- 
ja, ki sopodpisuje listine po 47. čle- 
nu szdgp. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 14. septembra 1953. 
St. 885/2-1953 4972 

1318. 
Besedilo: Tovarna celuloze in pi- 

notana, Goričane. - 
Izbriše se sekretar Marinko 

Zdravko. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 19. septembra 1953. 
St. •-600/2-1953 4970 

1319. 
Besedilo: »Slovenija - živinopro- 

met«, podjetje za izvoz živine in ži- 
valskih proizvodov. 

Poslovni predmet: Izdelovanje 
mesnih izdelkov ter prodajanje me- 
sa, mesnih izdelkov in delikates na 
območju   mesta  Ljubljane. 

St. •-762/2-1953 4968 
Besedilo: Tovarna nogavic, Pol- 

zela. 
Izbriše se Medved Bojan in vpiše 
Repič Veljko, direktor, ki podpi- 

suje samostojno v obsegu zakonitih 
pooblastil in pravil podjetja. 

St. III-317/4-1953 4967 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 24. septembra 1953. 
1320. 

Besedilo: Tovarna učil, Črnomelj. 
Izbriše se računovodja Bahovec 

Ivan. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 25. septembra 1953. 
St. III-377/4-1953 4966 

1321. 
Besedilo:  »Mesnina, Ljubljana. 
Vpiše se 
Vinter Stanko, tehnični vodja, ki 

podpisuje za podjetje v odsotnosti 
direktorja, v istem obsegu. 
MLO Ljubljana, 5. oktobra 1953. 

St. G-7158/53 9060 
1322. 

Besedilo: Državno gospodarsko 
podjetje »Avtomehanična delav- 
nica«, Celje, Pod Kalvarije. 

Izbrišeta se Dobnik Marija in 
Krajšek Jernej ter vpišeta: 

Lenič Marija, računovodja, ki so- 
podpisuje listine finančnega pome- 
na ter Kovic Zvonko, avtomehanič- 
ni pomočnik, ki sopodpisuje v od- 
sotnosti računovodje, v istem ob- 
segu. 

MLO Celje, 26. septembra 1953. 
St. II-622/3-53 4995 

1323. 
Besedilo: »Mesopromet« Obč. LO 

Rečica. 
Izbriše se Videčnik Matija in vpi- 

šeta: 
Hrastnik Jakob, poslovodja in 

Alauf Avgust, ki podpisujeta po za- 
konitih pooblastilih in pravilih pod- 
jetja. 
OLO  Celje   ok.,  21.  avgusta   1953. 

St/n-1/425-1953 4760 
1324 

Besedilo: Kmetijsko gospodar- 
stvo, Kostrivnica. 

Izbriše se Kunej Avgust, knjigo- 
vodja. 
OLO Celje ok., 21. septembra 1953. 

St. •-1/466-1953 4962 
1325. 

Besedilo: »Krajevna gostilna«, 
Šmarje pri Jelšah. 

Besedilo odslej: »Gostilna«, 
Šmarje pri Jelšah. 

Poslovni predmet odslej: Prodaja 
alkoholnih in brezalkoholnih pijač, 
topla in mrzla jedila ter prenoči- 
šča. 

Izbriše se Kidrič Ivan in vpiše- 
Verdev Nanda, računovodja, *| 

podpisuje po zakonitih pooblastilih 
in pravilih podjetja. 

St. II-1/460-1953 9007 
Besedilo: Krajevna mesarija» 

Šmarje pri Jelšah. 
Izbriše se Kidrič Ivan, računo- 

vodja. 
St. II-1/461-53 9004 

OLO Celje, ok.. 29. septembra 1953. 

1326. 
Besedilo: »Pekarna« obč. LO Voj- 

nik. 
Izbriše se Kveder Viljem >n 

vpiše 
Sinigoi Julijan, ki podpisuje P° 

zakonitih pooblastilih in pravilm 
podjetja. 
OLO Celje okol., 30. septembra 1953. 

St. II-1/478-1953 9005 
1327. 

Besedilo: Gostilna »Trnje«, Želez- 
niki. 

Izbriše se Markelj Jožef in vpiše 
Reya Otokar, upravnik, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zak/>" 
nitih pooblastil in pravil podjetja. 

St. 6914/2 9050 

Besedilo: Mesarsko podjetje, Že- 
lezniki, .g 

Izbriše se Merkelj Stane in vpise 
Bertoncelj Anton, upravnik, »* 

podpisuje samostojno, v obsegu za- 
konitih pooblastil in pravil Pod" 
jetja. 

OLO Kranj, 2. oktobra 1953. 
Št. 6913/2 9°49 

1328. . 
Besedilo:    Čevljarsko    podjetje, 

Trebnje. 
Poleg upravnika Zupančiča &va% 

četa bosta v materialnih in »n.aB'T 
nih zadevah podpisovala preclseo- 
ni del. sveta Zupančič Janez «j 
Gartner Julka, za zneske na» 
300.000 din pa bo sopodpisoval ** 
občinsko upravo Skubic franc 
predsednik. „•-• 

St. •-9246/1-53        9050 
Besedilo: Krojaško podjetje, 

Trebnje. .     ••. 
Poleg   upravnika   podjetja   »'.g 

marja   Ludvika   bosta   P°dpj?°v::g, 
za podjetje v materialnih in "£]•• 
nih zadevah predsednik u. o. *-°* 
Stanko ali Nahtigal Slavko, za »e 
ske nad 300.000 din bo sopodpi?°V0 
z upravnikom podjetja za °»&•* 
upravo predsednik Skubic Franc. 

St. II-9247/1-53 90? 

OLO Novo mesto, 3. okt. 1953' 

1329. .    " BJ, 
Besedilo: Krajevna brivnic»« 

zeljsko (Zg. Sušica 118). hrs^ 
Besedilo  odslej:   Krajevna P" 

niča, Bizeljsko, v likvidaciji-     • 
St. 13466/1-53 m- Besedilo:  Krajevna  gostiln* 

zeljsko (Zg. Sušica). «,«$' 
Besedilo odslej: Krajevna S° 

na, Bizeljsko, v likvidaciji. • 
St. 13462/1-53 * 
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  odslej: Kraji  
*ka delavnica, Bizeljsko, v likvida- 
ciji. 

St. 13465/1-53 4945 
Besedilo: Krajevno avtoprevoz- 

ttistvo, Bizeljsko (Zg. Sušica 28). 
Besedilo odslej: Krajevno avto- 

prevozništvo, Bizeljsko, v likvida- 
ciji. 

St. 13463/1-53 4946 
Podjetja so z dnem 31. III. 1953 

Prešla v likvidacijo. 
V likvidacijski komisiji so: Balon 

Ivan, predsednik, Kos Mirko in Ko- 
vačič Avgust, člana likvidacijske 
komisije. 

OLO Krško,  19.  septembra  1953. 
1330. 

Besedilo: Mestna pckarija, Litija. 
Izbriše se Potokar Franc in vpiše 

•:Narat Ivan, namestnik. 
UU) Ljubljana ok., 17. sept.  1953. 

St. II-2-24/454-1953 4«S6 
1331. 

Besedilo: Barvarna »Oteks«, Kam- 
nik. 

Izbrišeta se Jagodic Dušan in Gol- 
tes Lado ter vpišeta: 

ožen Stanislav, poslovodja, in 
štrukelj Ivan, namestnik. 

St. II-2-24/443-1953 4985 
Besedilo: Ljudska gostilna in 

"lenza, Polhov Gradec. 
Besedilo  odslej   Krajevna  gostil» 

na> Polhov Gradec. 
I porišejo se Božnar Angela, Go- 
i°V Pepca in  Zore Pepca ter  vpi- 

jejo:       • ^ ^ 
. ûnïuk  Franc,   upravnik,   Vrhovec 
Janez, namestnik, in Rus Antonija, 
KnJigovodja. 
n. St. II-2-24/482-1953 4984 
ul-0 Ljubljana ok., 22. sept.  1953. 
1332. 

Besedilo: Državno posestvo, Crn- 
CI-Apače. 

«briše se Detiček Vili in vpiše 
snrf i0r Štefanija, računovodja, ki 
^podpisuje  vse  listine  finančnega 

L° Ljutomer, 23. septembra 1953. 
1333 St. II-829/2-53 4982 

?esedilo:  Tovarna  perila, Celje, 
kn *,läe   se:    Prodajalna    »Toper 
°*lekcija   Maribor«.   PobreŠka   2. 
ML0  Maribor,  20.  avgusta   1953. 

1334 St- n-2622/61"53 9022 

bifce^dilo: Trgovina združenja sle- Vl*> Maribor. 
viniSe se Križnik Marija in vpiše 

Podn- • Ludrik« knjigovodja, ki 
»tinA1SUjj poleg predsednika vse li- 
obrnx denarnega, materialnega, 
•••      8    S*    in    kreditnega    po- 

ML0  Maribor,  31.  avgusta   1953. 
1335 St- Pov •-4/124 9025 

PrSllSedÌlo:      Industrija     Živilskih 
I*W0V' Maribor. 

ilà vp«    Se Nikolič ••- ravnatelJ' 

Reeer Anton kot v. d. ravna- 
telja. 
MLO  Maribor,  26.  avgusta   1953. 

St Pov 4/121-53 9023 
1336. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Je- 
len«, Maribor. 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je z obutvijo na drobno, z usnjem 
in usnjarskimi potrebščinami na 
drobno in na debelo »Jelen«, Ma- 
ribor. 

Poslovni predmet odslej: Trgovi- 
na z obutvijo na drobno, trgovina 
z usnjem in usnjarskimi potrebšči- 
nami na drobno in debelo. 
MLO Maribor, 5. septembra 1953. 

St. Pov II-4/125 9026 
133?. 

Besedilo: Mestno gradbeno pod- 
jetje, Maribor. 

Izbriše se Vokač Oton in vpiše 
Blasin   Romana,   glavni   računo- 

vodja, ki podpisuje v istem obsegu. 
MLO Maribor, 11. septembra 1953 

St.  Pov  II-4/127-53        9028 
1338. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Mo- 
da«, Maribor. 

Izbrišeta se Sušteršič Anton, 
Mavric Viktor ter vpišeta: 

Mavric Viktor, kot ravnatelj, in 
Horvat Janko kot komercialni vod- 
ja in namestnik ravnatelja. 
MLO Maribor,  13. septembra   1953. 

St. Pov 4/129-53 9029 
1339. 

Besedilo: Trgovsko podjetje 
»Merkur«, Maribor. 

Izbriše se poslovalnica št. 5 v 
Tyrsevi ulici 1. 
MLO Maribor,  15. septembra  1953. 

St. Pov 4/130 9030 
1340. 

Besedilo:     Trgovsko     podjetje 
»Dom«, Maribor. 

Izbrišeta se Sarman Leopold in 
Praprotnik Alojz ter vpišeta: 

Sušteršič Tone, ravnatelj, in  Se- 
ver   Danica, v, d. računovodje,   ki 
podpisujeta v istem obsegu. 
MLO Maribor, 21. septembra  1953. 

St.  Pov 4/135 9031 
1341. 

Besedilo: Opekarna Razvanje v 
Mariboru. 

Izbriše se Prosenak Viktorija in 
vpiše: 

Bukavec Zvonimira kot računo- 
vodju, ki podpisuje v istem ob- 
segu. 
MLO Maribor, 22. septembra  1953. 

St. Pov 4/141 9032 
1342. ,     . 

Besedilo:      Gostinsko      podjetje 
»Kavarna Astoria«, Maribor. 

Vpiše se obrat 1 — Gostilna Kos, 
Sentiljska 150 in obrat 2 — Bife, 
Hočevarjeva 15. 
MLO Maribor, 24. septembra  1953. 

St. Pov 4/142 9034 

1343. ,   , '     . 
Besedilo: Mestno obrtno podjetje 

»Vulkanizaclia«, Maribor. 
Izbriše se Rak Olga in vpiše: 

Majcen Kornelija, knjigovodja, 
ki sopodpisuje listine po 47. členu 
szdgp. 
MLO Maribor, 25. septembra  1953. 

St. Pov 4/143 9035 
1344. 

Besedilo: Trgovina s poljedelski« 
mi stroji, Murska Sobota. 

Vpiše se: Kučan Bela, komercial- 
ni vodja, ki podpisuje v odsotnosti 
upravnika Ksenemana Geze listine 
upravnega in finančnega pomena. 
OLO M. Sobota, 28. septembra 1953. 

St.  IL  6055/3-53 4989 
1345. 

Besedilo: Novomeška opekarna, 
Zalog. 

Izbriše se Mišigoj Janko in vpiše: 
v.  d.  direktorja   Oklščen   Franc, 

ki bo podpisoval v dosedanjem ob- 
segu. 
OLO Novo mesto, 19. sept.  1935. 

St. II-5517/3-53 4951 
1346. 

Besedilo: Tovarni, lesovinskih 
plošč, Ilirska Bistrica. 

Gospodarski upravni organ od- 
slej: ÔLO Postojna, svet za gospo- 
darstvo. 

OLO Postojna, 1. oktobra 1953. 
UP-št 2260-96/184 9070 

1347. 
Besedilo: Rudnik črnega premo- 

ga »Timav«, Vremski Britof. 
Gospodarski upravni voditelj od- 

slej: OLO Sežana, odlok Izvršnega 
sveta Ljudske skupščine LRS,, U 
49/53 z dne 7. VIII., 1953 in odločba 
tajništva sveta za gospodarstvo 
OLO Sežana št. 130/74 z dne 9. IX 
1953. 
OLO Sežana, 25. septembra 1953. 

St. II-130/76-53 4978 
1348. 

Besedilo: Občinsko mizarsko pod« 
jetje, Divača. 

Besedilo odslej: Mizarska delav- 
nica, Divača. 

St. 11-130/78 9011 
Besedilo: Občinska mesnica, Di- 

vača. 
Besedilo odslej: Klavnica in mes» 

niča, Divača. 
St. •-130/79 9012 

Besedilo: Občinsko gostinsko 
podjetje, Divača. 

Besedilo odslej: Gostinsko pod- 
jetje, Divača. 

St. 11-130/80 9013 
Besedilo: Občinska pekarna. Di- 

vaca. 
Besedilo odslej: Pekarna, Divača. 

St. 11-130/81 9014 
Besedilo:    Občinsko    čevljarsko 

podjetje, Divača. 
Besedilo odslej: Čevljarska de- 

lavnica, Divača. 
Izbrišeta se Reševar Jožef in Ri- 

javec Danica ter vpišeta: 
Božeglav Rudi, upravnik. UrŠič 

Franc, računovodja. 
St. 11-130/89 4015 

OLO Sežaaa, 30. septembra 1055. 
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1549. 
Besedilo: Mestno klobučarstvo, 

Slovenj Gradec. 
Besedilo odslej: Mestno klobučar» 

stvj, Slovenj Gradec, v likvidaciji. 
Z odločbo LO MO Slovenj Gradec, 

it 1460/2-53 z dne 20. VIII. 1953 je 
podjetje prešlo v likvidacijo. V li- 
kvidacijsKi     komisiji   so   Vyborny 
Vekoslav, predsednik, Poljanec Le- 
on in Kos Tinka, člana komisije. 
OLO Slov. Gradec, 4. sept  1953. 

St. 139/II-13T/200-53        4928 
1350. 

Besedilo: Trgovsko podjetje 
»Zarja«, Slovenj Gradec. 

Vpiše se nova poslovalnica v Mis- 
linju. 

Poslovni   predmet:     Trgovina   z 
mešanim blagom, tobačnimi izdelki, 
vžigalicami in s cigaretnim papir- 
jem. 
OLO Slov. Gradec, 17. sept. 1953. 

St 127•1-51/•-137/208-53   9016 
1351. 

Besedilo: Krajevna mizarska de- 
lavnica, Rečica ob Savinji. 

Besedilo odslej: Občinska mizar- 
ska delavnica, Rečica ob Savinji. 

Za podjetje podpisujejo: 
Lukač Anton; poslovodja, Rozen- 

štajn Slavko, Koštomaj Franc, Stig- 
lio Jože, po dva skupaj. 

OLO Šoštanj, 31. avgusta 1953. 
St. V-64/133-53 4852 

1352. 
Besedilo: Kmetijska zadruga Re- 

čica ob Savinji, trgovska posloval- 
nica Sp. Rečica. 

Poslovni predmet . • razširi še na 
maloprodajo tobaka in tobačnih iz- 
delkov. v 

OLO Šoštanj, 24. septembra 1953. 
Št. 64/114-1953 9001 

1353. 
Besedilo: Trgovsko podjetje s 

kurivom in gradbenim materialom, 
Idrija. 

izbrišeta se Bončina Peter in 
Gruden Heliodor, ter vpiše: 

Podobnik Maksimiljan, direktor, 
ki podpisuje samostojno, v obsegu 
zakonitih določil in pravil podjet- 
ja, listine finančnega pomena pa 
skupaj s knjigovodjem. 

OLO  Tolmin,  2.  oktobra   1953. 
St. II/4-2310/1-53 9040 

1354. 
Besedilo: Mestna vrtnarija, Tr- 

bovlje. 
Podjetje je prešlo v pristojnost 

uprave za komunalno gospodarstvo 
LO MO Trbovlje. 

LO MO Trbovlje, 2. sept. 1953. 
St. 2013/1-53 4878 

1355. 
Besedilo: Mestno podjetje »Kroja- 

štvo«, Trbovlje. 
Ker sé navedeno podjetje fuzio- 

nira z Mestnim podjetjem Damsko 
krojaštvo v novo podjetje »Kroja- 
štvo in šiviljstvo« v Trbovljah. 
Sklep LO MO št 1649/1-53. 

LO MO Trbovlje, 3. sept. 1953. 
St. 1649/1-53 4876 

Izbrisi 
1356. 

Besedilo: Zavod za urbanizem in 
komunalno tehniko, Ljubljana, v 
likvidaciji. 

Ker je likvidacija končana. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana, 

dne 4. septembra 1953. 
St. •-658/13-53 4976 

1357. 
Besedilo: »Lekarna Bežigrad«, 

Ljubljana, Titova 43. 
Ker je razglašena za samostojno 

ustanovo s samostojnim finansira- 
njem. 

MLO Ljubljana, 7. julija 1953. 
Tajništvo za gospodarstvo 

G-St 4814/1-53 4510 
1358. 

Besedilo: Ljudska kopel, Ljub- 
ljana, Kolodvorska 4. 

Ker se je spojila s podjetjem 
»Ljudska pralnica, likalnica in ko- 
pališče rajona Moste«, Ljubljana 
ter postala ustanova s samostojnim 
finansiranjem: >Javno kopališče«, 
Ljubljana. 
MLO Ljubljana, 5. avgusta 1953. 

G-št. 5621-1/53 4684 
1359. 

Besedilo: Okrajna lekarna, Ruše. 
Na podlagi razglasitve podjetja 

za ustanovo s samostojnim finan- 
siranjem. 
OLO Maribor, 21. septembra  1953. 

St. II-6036/8-53 4983 
1360.    • 

Besedilo: Krajevna mesnica, le- 
tale. 

Zaradi  prenehanja poslovanja. 
OLO Ptuj, 22. septembra 1953. 

St.  II/12-4145/2-53 4961 
1361. 

Besedilo: Lekarna, Idrija. 
Ker je razglašena za gospodarsko 

ustanovo s samostojnim finansira- 
njem. 

OLO  Tolmin,   1.  oktobra   1953. 
St. II/4-945/2-53 9038 

1362. 
Besedilo: Mestno podjetje »Dam- 

sko  krojaštvo«, Trbovlje. 
Ker se združi z Mestnim podjet- 

jem »Krojaštvo« v Trbovljah v no- 
vo podjetje »Krojaštvo in šivilj- 
stvo« v Trbovljah. 
LO MO Trbovlje, 3. septembra 1953. 

St.  1649/1-53 4877 
1363. 

Besedilo: Krajevna mostna teht- 
nica, Hrastnik. 

St. 4537/1-53 9046 
Krajevni      vodovod, Besedilo: 

Hrastnik. 

Besedilo: 
nik. 

Besedilo: 
Hrastnik. 

St. 4538/1-53 9044 
Pogrebni zavod, Hrast- 

St. 4539/1-53 9045 
Uprava državnih zgradb, 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

St. 4536/1-53 9042 
Podjetja se izbrišejo, ker so se 

spojila    s    Komunalno    ustanovo 
mestne občine Hrastnik. 
OLO Trbovlje, 30. septembra 1953. 

Tajništva  okrajnih  oziroma  mestnih 
ljudskih  ođhjTo-   razglaSajol 

Vpisi 
1364. , 

Besedilo:      Lekarna      Bežigrad, 
Ljubljana, Titova 43. 

Naloga ustanove: Oskrba potroš- 
nikov z zdravili, sredstvi za zdrav- 
ljenje, sanitarno-higienskimi in Ju* 
giensko-kozmetičnimi sredstvi tet 
zdravstveno prosvetno delo meo 
ljudstvom. 

Organ, pod katerega vodstvo spa-, 
da ustanova: Svet za ljudsko zdrav- 
stvo in socialno politiko MLO LJUD- 

-iane- %rr n 
Ustanovitelj      ustanove:      •£* 

Ljubljana, odločba Tajn št. 1440/52 
z dne 24. IV. 1953. 

MLO Ljubljana, 7. julija 1953. 
G-št. 4814-2/53 4511 

1365. .   . 
Besedilo:   Knjigarna   in   papirni- 

ca, Črnomelj. 
Poslovni predmet: Nabava }n 

prodaja literature, šolskih knjig u» 
učil, muzikalij, tiskovin in pisarni- 
ških potrebščin. 

Ustanovitelj: OLO Črnomelj, °d' 
ločba z dne 22. IX. 1953. . 

Gospodarski upravni organ: t>vel 

za prosveto in kulturo OLO Črno- 
melj. 

Za podjetje podpisujeta: 
Oražen Rafko, upravnik, Golobic 

Anton, knjigovodja. 
OLO Črnomelj, 28. septembra 19»' 

St. II-3875/• mi 

^66. w„. 
Besedilo: Okrajna lekarna, »° 

zirje. J 
Upravni nadzor: Ustanova JÇ V° 

upravnim nadzorom Okrajneg 
ljudskega odbora Šoštanj. 

Poslovni    predmet:    Izdelovanje 
zdravil po receptih, nakup _in Pr 

daja na  drobno vsega sanitetneg 
in veterinarskega blaga, zlasti za 
vil,  specialitet,  kemikalij,  obve*;y, 
nega    materiala,    serumov,    ceP f ' 
galonskih in dietetskih preparawj 
higiensko kozmetičnih sredstev, 
v obsegu delovnega območja. 

Za  ustanovo podpisuje: ,. e 
mr.  ph.  Gologranc  Mita;  uguD. 

denarnega,  materialnega,   °"ra
D0(J- 

skega in kreditnega pomena V .g 
pisuje poleg upravnika Blagoj 
Marija, knjigovodja. ,qg8 

Št. 64/53-127-53 ** 
Besedilo:   Okrajna   lekarne, 

stanj. .   oro- 
Poslovni predmet: Nabava • v 

daja zdravil. ,.   „,Af 
TTri :i.li •_ ]-~<.Vi   •>*° 

• 
Istanovitelj in gospodarski oP   f, 
voditelj: Svet za ljudsko zor 
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stvo in socialno politiko OLO So-, 
stanj. 

Za ustanovo podpisuje: 
Mr. ph. Holovatyj Mihael. 

St. 64/131-53 4999 
OLO Šoštanj, 24. septembra 1953. 

1367. 
Besedilo: »Lekarna, Idrija. 
"oslovni predmet: Oskrbovanje 

Prebivalstva z zdravili in sredstvi 
2a zdravljenje. 

Ustanovitelj: OLO Tolmin, odloč- 
ba št. 18/3-1 z dne 17. I. 1953. 

Za  ustanovo  podpisujeta: 
mr. Vrhnjak Zofija, upravnik, in 

^•••• Marija, knjigovodja. 
OLO Tolmin,  1. oktobra  1953. 

., St. II/4-945/2-53 9039 
1368. 

Besedilo: Komunalne ustanove LO 
••• Hrastnik (št. 163). 

poslovni predmet: Uprava zgradb, 
oskrbovanje s pitno  vodo, vzdrže- 
anje vodovodnega omrežja, upra- 
a    kopališča,    tehtanje    tovorov, 
P/avljanje pogrebov  in  prekopov. 
Ustanovitelj:    LO   MO   Hrastnik, 

odločba št. 190/53 z dne 16. II. 1953. 
. Organ pod katerega vodstvo spa- 
ra ustanova: Svet za gospodarstvo 
i?    komunalne    zadeve    LO    MO 
Hrastnik. 

Za ustanovo podpisujeta: 
, plemen   Jakob,  upravnik,  Dolin- 
e* Anka,   knjigovodja,   v okviru 

jonskih določil in pravil. 
^^O Trbovlje, 30. septembra  1933. 

St. 4540/1-53 9043 

Poslovni predmet: Odkup in pro- 
daja ter predelava mleka za lastni 
račun. 

Organ gospodarske uprave pod- 
jetja je Okrajna zadružna zveza 
Ljubljana okolica v Ljubljani, ki 
imenuje tudi upravnika in računo- 
vodju. 

Za podjetje podpisujeta: 
Küster Anton, upravnik, in Roglič 

Ida, računovodja, Stična 1. 
Ljubljana,   16.  septembra  1953. 

Zt 20/53 — Zadr VIII109/1   8692 

1369. 
Spremembe 

Besedilo: »Zavod za socialno ža- 
lovanje za mesto in okraj« Celje. 

T
vPišejo se: 

no v Milaü> direktor, samostoj- 
doî n. Podpisuje v okviru zakonitih 
Viti in Pravil ustanove; Veber 
S0?

Or\ namestnik direktorja, v od- 
St„ ?sti direktorja, v istem obsegu; 
5o^lč, Hilda, šef odseka za otroške 
okf   de> v odsotnosti obeh, v istem 
sektgU ali Pa Furlan Irena> M od' 
Jan 2a kratkoročne dajatve; Milač 
süie2f- ^ rač«novodstva, sopodpi- 
riabi *'ne obračunskega in mate- 
Qo ,.e?a pomena, v njegovi odsot- 
""Su Pa Kopae Franc, v istem ob- 

^O Celje, 26. septembra 1953. 
St. 11-7049/153. 4994 

?84. 
B, 

°kroïna  MMlUCa  razglalali» 

Vpisi 

*ai ote1îlo:  Podjetje OZZ Ljublja- 
naS? »Mleko« • Stični. 

^dm?0     Sl s•epa. zbora Okrajne 
v j -,?ne   zveze   Ljubljana   okolica 
«klen    Jani z dne 20- VIIL 1953 in 

29. VTTSe-'e nPravnega odbora z dne 
i   Uovlîi   1953 Je bilo podjetje usta- 

vo za nedoločen čas. 

Spremembe 
785. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Cemšenik. 

Na občnem zboru 22. II. in 18. 
VIII. 1953 so bila sprejeta nova 
pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j., Cemšenik. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 8 
članov, ki jih voli zbor zadružni- 
kov. Temeljni delež znaša 500, dru- 
žinski delež 200 din. Clan odgovar- 
ja za obveznosti zadruge z dvajset- 
kratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega deleža. 

Zaznamuje se, da je Skrabar Jože 
predsednik. 

Celje,  3.  oktobra   1953. 
Zadr VII 71/7 8845 

786. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga »Ivan Gradnike na Banj- 
šicah. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
obeh zadrug z dne 4. I. 1952 v zve- 
zi z odločbo OLO Gorica, gospodar- 
ski svet, št.II/3652/6-53 z dne 4. VIII. 
1953 se Kmetijska zadruga z o. j. na 
Banjšicah pridruži tej zadrugi. 

Zadr VII/174-12 8380 
Besedilo: Kmetijska zadruga T 

Starem trgu. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

z dne 30. VII. 1952 in 16. XI. 1932, v 
zvezi s potrdilom OLO Postojna, 
oddelek za gospodarstvo, št 194/8 z 
dne 23. V. 1953 se je Kmetijska ob: 
delovalna zadruga >Daki — 21. ok- 
toberc v Starem trgu pridružila 
tej zadrugi. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j. v Starem trgu pn Rakeku. 

Delež znaša 500, delež družinske- 
ga člana 100 din. Clan odgovarja za 
obveznosti zadruge s lOkratmm 
zneskom vpisanega enkratnega de- 
leža. Upravni odbor sestavlja 7 do 
U članov. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Bavec Leopold, Hace Anton in 
Okoliš Franc vpišejo pa novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Komidar Alojz, Nadlesek 2* An- 
tončič Janez, Podcerkev 33, Pnm- 
šar Anton, Knežja njiva 7, Ziemund 
Anton, Vrhnika 2, Pirnat Nezka, 
Vrhnika 29.zadr n ••/35 84o^ 

Gorica, 2. septembra 1953, 

787. 
Besedilo: Kmetijska zadruga T 

Misllčab. 
Na občnem zboru 15. III. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Misličah. 
Delež znaša 500 din. Član odgo- 

varja za obveznosti zadruge a 5-krat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega 
deleža. Upravni odbor Šteje 7 članov. 
v Izbrišejo se Kljun Franc Kocjan- 
čič Rudolf, Rožanc Milena, Mezgee 
Stanko in Mezgee Franc vpišejo pa 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Brezovec Franc, Vatovlje 14, Zad- 
nik Avguštin, Ostrovica 3, ReeinoviS 
Franc, Ostrovica 15, Kavčič Jože, 
Misliče 21, Kljun Bernard, Misliče 7, 
kmetje. 

Gorica, 22. septembra 1953. 
Zadr VI/87-11 8569 

788. 
Besedilo: Mizarska kolarska za- 

druga z o. j., Dobrovo. 
Izbriše se član Skolaris Alojz in 

vpiše novi izvoljeni član upravnega 
odbora. 

Žuljan Ivan, Kozana. 
Zadr Vn/89-10 8766 

Besedilo: Kmetijska zadruga Y 
Kredu. 

Na občnem zboru 18. •. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila. Delež 
znaša za nekmete 500, za kmete, ki 
redijo 1 do 2 kravi 700, za kmete, 
ki redijo več kot 2 kravi pa 1000 
dinarjev. Clan odgovarja za obvez- 
nosti zadruge s 5kratnim zneskom 
enkratnega vpisanega deleža. Uprav- 
ni odbor sestavlja 5 do 7 članov. 

Izbrišejo se Lavrencič Jožef, Ur» 
bančič Franc Sok Pavla, Dan j elio 
Anton, Cebokli Leopold, Zuber Mi- 
hael in Sok Marija, vpišejo pa no- 
vi izvoljeni člani upravnega od- 
bora. 

Sok Ivan, Kred 17, Lavrencič Jo- 
žef, Kred 81, Urbančič Franc, Kred 
28, Skočlr Karlo, Potoki 24, Kuščer 
Stanko, Potoki, kmetje. 

Zadr VI/77-10      .    8765 
Besedilo: Kmetijska zadruga • 

o. f., Loker. 
Na občnem zboru 9 .marca 1952 

je bil spremenjen 32. člen pravil. 
Delež znaša 500 din. 

Izbrišejo se Ban, Franc, Fonda 
Anton, Božeglav Anton, Gregorčič 
Franc Mevlja Jožef, Cok Jožef, 
Mljac Jožef, vpišejo pa novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Ban Jožef, delavec, Lokev 207, Si- 
la Anton, kmet. Lokev 72, Gorane 
Franc, kmet, Lokev 209, Mevlja An- 
drej, delavec Lokev 9, Mljač Ma- 
rija, kmetica, Prelože 30, Škabar 
Franc, delavec Lokev 27, Mljač Jo- 
žef, kmet, Lokev 98. 

Zadr VI/53-14 8763 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

a f., • Toma ju. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

te zadruge z dne 1. •. 1953 in skle- 
pa občnega zbora v zvezi z odločbo 
OLO Sežana, ši 11-130/88-1953 z dne 
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15. IX. 1953 se je Kmetijska obde- 
lovalna zadruga v Tomaju pridru- 
žila tej zadrugi. 

Zadr VII/30-30 876? 
Gorica, 29. septembra 1953. 

789. 
Besedilo: Zadružno odkupno pre- 

delovalno podjetje »Klavnica« v 
Tolminu. 

Vpiše se sprememb- priimka po- 
oblaščenke za podpisovanje Hvala 
Pavle v Kokošar Pavla. 

Gorica, 3. oktobra  1953. 
Zadr VIII/28-20 8913 

790. 
Besedilo: Mizarska zadruga z ome- 

jenim jamstvom, Dravlje. 
Izbrišeta se Jarkovič" Jože, Senk 

Viktor in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora, mizarji: 

Bratuša Ivan, Ljubljana, Korotan- 
ska 32, Prusnik Janez, Zg. Gamelj- 
ne 29, Božek Viktor, Ljubljana, Ce- 
lovška cesta 162, Legan Feliks, Ljub- 
ljana, Groharjeva 21. 

Ljubljana, 2. septembra  1953. 
Zadr VIII 88/2 8317 

791. 
desedilo: Zadružno izvozno-uyoz- 

no podjetje Slovenija Sadje, Ljub- 
ljana. 

•'• podlagi odobrenja Komiteja 
zu ••••••• trgovino LRS, št. VII 
3424 z dne 14. IV. 1948 in> zapisnika 
seje delavskega sveta z dne 10. VIL 
1953 se vpišeta: 

Ekspozitura    podjetja    v    Mari- 
! b( ru in 

ekspozitura podjetja v Kanalu. 
Na podlagi sklepa seje izvršnega 

odbora Glavne zadružne zveze LRS 
v Ljubljani z dne 29. VII. 1953 v 
zvezi z odločbo št. 10/168 z dne 18. 
VIII. 1953 se dopolni poslovni pred- 
met z dostavkom: 

Podjetje posluje tudi kot proiz- 
vajalec brezalkoholnih sadnih so- 
kov. 

• i/briše se šef ekonomsko f inane- 
llerà sektorja Ziherl Marjan in 
vpiše: 

Kersnik Božidar, glavni računo- 
vodja, Ljubljana, Trnovska 15. 

Ljubljana,  4.  septembra   1953. 
Zadr VIII 81/3 8321 

792. 
Besedilo: »Agrotehnika, export- 

importe, Ljubljana. 
Na podlagi odločbe Glavne za- 

družne zveze LRS v Ljubljani, št. 
10/61 z dne 14. IV 1953 in zapisnika 
seje upravnega odbora z dne 25. 
V. 1953 ter 23. VI. 195• se vpišeta 
poslovalnici:        ' 

»Agrotehnika,    export - import<, ' 
Ljubljana, poslovalnica Zagreb, Uli- 
ca, M. P. Miškine 152 in 

»Agrotehnika, export - import«, 
Ljubljana, poslovalnica Beograd, 
Karadjordjeva 61. 

Poslovalnici se bavita s prodajo 
strojev za kmetijsko in gozdarsko 
proizvodnjo ter strojno službo, s 
kupovanjem kmetijskih, živalskih, 
mesnih, gozdarskih in lesno-indu- 
strijskih proizvodov ter izdelkov 
domače obrti in drugih potrebščin 

za kmetijske zadružne organizacije 
in druge osebe. 

Za poslovalnico v Zagrebu podpi- 
suje: June Josip, komercialist, Za- 
greb, M. P. Miškine 152; za poslo- 
valnico v Beogradu pa Stojan Fra- 
njo, višji komercialist Celje, Za- 
vodna 17. 

Ljubljana, 22. septembra 1953. 
Zadr VIII 98/4 8572 

793. 
Besedilo: »Usnjeni izdelki«, obrt- 

niška produktivna in predelovalna 
zadruga z omejenim jamstvom v 
Ljubljani. 

Izbrišejo se Miklavčič Leon, Bar- 
lič Viktor, Beve Tone,, Snedic Tere- 
zija, Rojšek Štefanija, Oblak Ceci- 
lija, Valenčak Franc in vpišejo no- 
vi člani upravnega odbora: 

Štrumelj Marjan, Einspilerjeva 
27, Arjam Ivan, torbarski mojster, 
Dobrunje 86, Jarc Matevž, Borštni- 
kov trg 1, Kočar Jože, Podmilščako- 
va 5, Smrajc Jože, Jarše 26, Rojšek 
Jože, Zaloška 127a, Barlič Tone, Pr- 
žanj 9, vsi torbarski pomočniki v 
Ljubljani. 

Ljubljana, 25. septembra  1953. 
Zadr IV 132/5 8695 

794. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom  na Lancovem. 
Izbrišejo se Mulej Janko, Erman 

Alojzij, Fister Ivanka, Dežman 
Alojzij, Koselj Franc, Mulej Rudi 
ter pooblaščenec Mulej Jože in vpi- 
šejo novi člani upravnega odbora: 

Pesjak Gabrijel, kolar, Sp. Lipni- 
ca 40, Mulej Jože, lesni manipulant, 
Lancovo 46, Eržen Lovro, Mošnja 
1, Fister Franc, Brda 6, Pogačnik 
Filip, Sp. Lipnica 14, Erman Matija, 
Zg. Lipnica 22, Lukan Jože, pos. sin, 
Sp. Lipnica 3. 

Ljubljana, 26. septembra  1953. 
Zadr VI 144/2 8694 

795. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Radovljica. 
Na zboru 8. III. 1953 so bila spre- 

jeta nova pravila in se je Kmetij- 
ska zadruga z omejenim jamstvom 
v Mošnjah spojila s to zadrugo. De- 
lež znaša 1000 din. Vsak zadružnik 
jamči za obveznosti zadruge s pet- 
kratnim zneskom enkratnega dele- 
ža. Upravni odbor sestavlja 3 do 11 
članov. 

Izbrišejo se Vogelnik Janez, Av- 
senek Anton, Debeljak Franc, Vo- 
gelnik Alojzij, Papier Franc, Res- 
man Ludvik in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

ing. Mastnak Anton, Radovljica, 
Gorenjska cesta, Berce Vinko, 
kmet, Radovljica, Mlaka 2, Prešeren 
Anton, kmet, Gorica 16, Pristov Jo- 
žica, kmetica, Radovljica, Ljubljan- 
ska cesta 3. 

Ljubljana, 1. oktobra 1953. 
Zadr VI 40/2 8846 

796. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Spitaliču. 
Izbrišeta se Baloh Janez in Križ- 

nik Stanko ter vpišeta nova Jlana 
upravnega odbora: 

. Homšak  ivan   in   Strmšek   Filip» 
kmeta, Bela. 

Ljubljana, 2. oktobra 1853. 
Zadr VI 197/6 8847 

797. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o, j., Borejci. 
Zadruga temelji odslej na novih 

pravilih, sprejetih na zboru 8. HI. 
1953. 

Izbrišejo se Gergek Kari, Flisar 
Franc, Gomboc Stefan, Kolmanic 
Janez in vpišejo novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

Bagari Josip, Nemec Franc, Gom- 
boc Ludvik, Kolmanic Franc, Ger- 
gek Janez in Bertalanič Janez, Bo- 
rejci. 

798. 

Maribor, 1. julija 1953. 
Zadr III 105 6373 

Besedilo: Kmetijska zadruga t 
o. j., Lutverci. 

Zadruga temelji odslej na novih 
pravilih, sprejetih na zboru 30. VIU. 
1953. 

Izbrišejo se Bogataj Franc, Srp- 
čič Lojzka, Jesih Franc, Kuzmic 
Evgen, Porle Jožef, Kavaš Stefan, 
Ratnik Tončka in vpiše io novi iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Flegar Ivan, Novak Franc, Dre- 
melj Jože, Lehko Izidor, Žalec 
Franc, Bogataj Franc, Lutverci, Je- 
sih Alojz, Lebar Jože, Kozina Alojz, 
Segovci, vsi kmetje. Pooblaščenec 
za sopodpisovanje je Volf Franc, 
poslovodja KZ Lutverci. 

Maribor, 17. septembra 1953. 
Zadr IV 51 8351 

799. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Radlje. 
Izbriše se Napotnik Ivan in vpise 

novi izvoljeni član upravnega od" 
bora: 

Pauc Marija, kmetica   Radlje. 
Maribor, 21. septembra 1953. 

Zadr IV 76 8'52 

800. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga, Trate. • 
Zadruga   je   prešla   na   podlag 

sklepa  izrednega  občnega zbora 
dnem 27. IX. 1953 v likvidacijo. 

Likvidatorji so: Levstik Franc, 
delavec, Trate, predsednik, Jenes 
Martin, delavec, Lokavec, ing- ZlT" 
ko Edo, uslužbenec OZZ, Maribor. 
Sever Franc, delavec, Trate, P1**" 
nik Ivan, kmet, Rožengrunt, Vc•*% 
Franc, kmet, Dražen vrh, K° „„ 
Slava, uslužbenec KDZ, Lokavec 
Režonja Stefan, delavec, Boze» 
grunt, Oražin Franc, delavec, l.r 

te, ki podpisujejo po dva skupaj* 
Likvidacijska   firma:   kakor .o-" 

slej, s pristavkom »v likvidaciji*1 

Maribor, 1. oktobra 1953.      »« 
Zadr VI 52 873 

801. . 
Besedilo:   Kmetijska   zadrug8 

o. j., Vel. Dolina. „,, .0 
Na občnem zboru 22. II. ^5\*. 

bila sprejeta nova pravila, P°^iaD. 
terih zadruga odslej deluje. £•i 

ski delež znaša  500 din. VsaK, „. 
družnik jamči za obveznosti za« 
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Se z lOkratnim zneskom vpisanega 
enkratnega deleža. Upravni odbor 
sestavlja 8 do 12 članov. 

Izbrišejo se Vinetič Jože, Tomše 
Jože, Matkovič Jože, Skrbeč Jože in 
Pooblaščenca za podpisovanje No- 
y°sel Janez, Tomše Jože ter vpišejo 
uovi člani upravnega odbora: 

Klemenčič Franc, krojač, Vel. 
4?Hna 20, Dragic Janez, kmet, Pe- 
nsee 2, Lončarič Jože, kmet. sin, 
Brezje 15, Kvartuh Janez, kmet, 
•-oritno 13, Cirnski Jože, kmet, Vel. 
<-irnik 26. 

Novo mesto, 26. junija 1953. 
Zadr III 80/7 6201 

802. 
. Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

^•- Struga. 
Zaradi nove razdelitve sodnih 

okrajev se je prenesla zadruga iz 
zadružnega registra pri okrožnem 
sodišču v Ljubljani v zadružni regi- 
ster okrožnega sodišča v Novem 
niestu. 

Na občnem zboru 22. III. 1953 so se 
spremenila zadružna pravila, po ka- 
terih zadruga odslej deluje. Članski 
Oelež znaša 500 din, delež družin- 
skega člana zadružnika 100 din. Čla- 
5* jûmïijo za obveznosti zadruge z 
£0kratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oz. družinske- 
ga deleža. 

Izbrišejo se Hočevar Janko, Hoče« 
v&r Davorin, Mihič Ljudmila in vpi- 
šejo novi Člani upravnega odbora: 
• ' ugelj Ivan, delavec, Lipa 2, Klun 
HJ J delavec, Raplovo 16, šporar 
«edvika, delavka, Podtabor 34 
uPravni odbor sestavlja 7 do 9 čla- 
nov. 
•vo  mesto,  23.  septembra  1953. 

803 Zadr IV 87/6 8607 

Besedilo:   Stavbna  zadruga  »Slo- 
mški dom«, Kočevje. 
, «Na podlagi 46. člena splošnega za- 
gona r> iaAr..,„n\. /TT.„J^; is«.«- FTTîT 

Izbrisi 
804 

Besedilo:   Kmetijska   zadruga   v 
Žabčah v likvidaciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
Gorica, 3. septembra 1953. 

Zadr VII/3-17 8387 
805. 

Besedilo:  Kmetijska  obdelovalna 
zadruga »Borba« na Srpenici. 

Zaradi   prenehanja   poslovanja. 
Gorica, 5. oktobra 1953. 

Zadr VII/22-12 8916 
806. 

Besedilo:   Obrtna   nabavna   pro- 
dajna zadruga za okraj Kamnik z 
omejenim jamstvom v Kamniku. 

Zaradi končane likvidacije. 
Ljubljana, 2. septembra 1953. 

Zadr VI 168/4 8571 
807. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Mošnjah. 

Zaradi združitve s Kmetijsko za- 
drugo z omejenim jamstvom v Ra- 
dovljici. 

Ljubljana, 30. septembra 1953. 
•Zadr VI 171/5 8848 

din. Priglasitveni rok: en mesec po 
toj objavi. 
Okrajno sodišče v Novem mestu, 

dne 28. septembra 1955. 

Trgovinski register 
Okrožna  sodlSca  razglašajo: 

Vpisi 
808. 

Besedilo: Gostilna Štrukelj, (Ajše- 
vica). 

Imetnik:  Štrukelj   Alojzija,  Ajše- 
vica'40. 

Poslovni predmet: Izvrševanje go- 
stilničarske obrti. 

Gorica, 21. septembra 1953. 
Zt 21/53-2 Rg A 1/54      8502 

?,°na o zadrugah (Uradni list FLRJ. 
|tev. 59/412-46 in odločbe okrajnega 
£• .oddelka za gospodarstvo v Ko- 

Razglasi sodišč 

Ä 9.57
U z .dne 7- Ix- 1933 P°d žt- U71. 

zàfì  S0- 'zvr^ P" zgoraj imenovani 
Srugi vpis uvedbe likvidacije. 

, "esedilo: kakor doslej s pristav- 
*??»• likvidaciji*. 
nlikvidatorji so: Bregar Anton, 
ctonie Stanko, Kovač Franc, usluž- 
Q,?

Cl. Kočevje. Za likvidacijski 
tor      Popisujeta P° dva Hkvida- 

Žadr I 21/5 8877 

i   iu?ec^o: Kmetijska zadruga z o. 
*•• Mirna. 

Na občnem zboru 24. V. 1953 so 
io jPremenila zadružna pravila v 
18;clenu. 

Žlan ravni odbor sestavl-a 7 do ll 

ni[%
îgejo se Zupan Franc, Reber- 

i2v f.rinc, Bon Ivan in vpišejo novi, 
R«     •} ^anl upravnega odbora: 

Gli i    J°že. Debenc 3, Golob Franc, 
Čix pk 4- Kirn Anton, Selo 1, Gašper- 

Lt,ranc, Gomila, kmetie. 
8608 N. 

ne, Gomila, kmetje. 
Zadr II 128/8 

^o mesto, 25 septembra 1953. 

Amortizacije 
uvede te postopanje za amortizacijo 
vreetnotnic, katerih Imetniki se pozivajo, 
naj v danem roko priglasijo sodlSCu svoje 
pravice, sicer se bodo vrednotnice izrekle 

za  neveljavne. 

II R 249/53-2 10035 
Debenec Anton, posestnik, Bacne 

5 prosi za amortizacijo izgubljene 
hranilne knjižice, št. 6043, bivše 
Hranilnice in posojilnice v Polja- 
nah, v valoriziranom znesku 1.753,56 
din, in hranilne knjižice, št. 5001 
bivše hranilnice in posojilnice v 
Poljanah, v valoriziranem znesku 
2 209,14 din, obe na ime Hojkar He- 
lena, Bačne 5. Priglasitveni rok: dva 
meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Kranju, 
dne 1. oktobra 1953. 

IR 231/53-4 8698 
Državno obrtno podjetje >Mizar- 

stvoc  na   Dvoru   pri   Žužemberku, 
Erosi za amortizacijo izgubljenega 

ariranega čeka št. ček. računa 
31037 z dne 14. V. 1953 na ime Murn 
Stanislav iz Stopič, z zneskom 40.000 

Oklic dedičem 
na] v danem roku priglasijo sodlSCn 
svoje dedne pravice al) imenujejo po« 
oblašfenca, ker Jin bo sicer pri zapu- 
ščinski razpravi zastopal skrbnik, nespro« 
Jet) deleži pa bodo Izročeni državi ozi« 
roma Jih bo za dediče, ki so znani, s 
neznanega    bivališča,    branil    skrbstveni 

organ. 
O 468/53-6 8799 

Jagodic Frančišek, upokojenec iz 
Grada 42, je umrl 22. VIL 1953, brez 
sporočila zadnje volje. Njegov sin 
Jagodic Janez se pogreša. Priglasit- 
veni rok: šest mesecev od te ob- 
jave. 

Okrajno sodišče v Kranju, 
dne 25. septembra 1953. 

O 448/53-12 8918 
Kavčič Marjana iz Gor. Dobrave 

16 je umrla 13. VIL 1953, zapustiv- 
ši naredbo poslednje volje. Njen sin 
Kavčič Ciril se pogreša. Priglasit-» 
veni rok: šest mesecev od te ob- 
jave. 

Okrajno sodišče v Kranju, 
dne 6. oktobra 1953. 

J 447/51-29 8742 

Dražbeni oklic in poziv k napovedi 

Na predlog zahtevajoče stranke 
Opekarne Loče pri Poljčanah, za- 
stopane po pooblaščencu Vobnerju 
Jožefu, uslužbencu opekarne, bo 17. 
XI. 1953 ob 10. uri v sobi št. 6 pri 
tem sodišču na podlagi že odobre- 
nih dražbenih pogojev ponovna 
dražba nepremičnin, zemljiška knji- 
ga k. o. Slov. Bistrica, vlož. št. 667, 
in sicer njivska parcela z na njej 
nedograjeno stanovanjsko hišo in 
gradbenim materialom (skupna iz- 
mera zemljišč 24 a 50m2), cenilna 
vrednost 226.276, najmanjši ponudek 
177.517, vadij 26.627 din. Pod naj- 
manjšim ponudkom se ne bo pro- 
dajalo. 
Okrajno sodišče v. Slov. Bistrici, 

dne 25. septembra 1953. 

Razne objave 

St. 16 8880 
Razpis 

Rektorat univerze v Ljubljani 
razpisuje mesto fakultetnega sekre- 
tarja na Ekonomski fakulteti in 
mesto honorarnega tehničnega ri- 
sarja na isti fakultteti. Pogoj za 
sprejem sekretarja je diploma prav- 
ne fakultete, za tehničnega risarja 
ustrezajoča srednješolska izobrazba. 

Prošnje za _ razpisana mesta se 
vlagajo 14 dni po objavi v >Urad- 
nem listu LRS«. 

Univerza v Ljubljani 
Rektor: 

Dr. Fran Zwitter L *. 
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St. 592/53                                     8991 Artič  Vinko, Ljubljana,  Wolfova ßreznikar Julijana, Celje,   I'rno- 
Ohiava 10, osebno izkaznico, reg. ši 50985/ va 27, osebno izkaznico, reg. Štev. 

r.     n       n    "J        ... _    . . , 51, izdano v Ljubljani.               8982 12581, ser. št. 0132587.                10134 
Dr. Tone Cvetko je bil 7. oktobra Avsenik Marija, Ljubljana, oseb- Brglez Marjan, Placar 12 pri Ptn- 

19P3 vpisan v Odvetniško zbornico nQ izkaznico> r£g. š£ 43587/51, ser. ju. osebno izkaznico,  reg. št 7962, 
y Ljubljani   kot   odvetnik s sede- -t> F_oo65897.                                8860 ser. št 0208072.                            8849 
zem svoje pisarne v Lj uljani. Avtopromet Gorica, Solkan, Ulica Brinovšek   Alojz,   Slov.   Gradec, 
••    i .„lzrr?Unl.odbor

I . ,,.    .IX.  korpusa   175,  preklic  o  izgub- Glavni trg 14, osebno izkaznico, reg. 
Odvetniške zbornice v Ljubljani jjeni evid# tablici tovorne prikolice št. 13115, ser. št G-0365825, invalid- 

  znamke Adige, reg. št S-3050, ob- sko izkaznico, potrdilo o odlikova- 
javljen v »Uradnem listu LRSc, št nju in   izkaznico   za   znižano vož- 

PoziT   upnikom   in  dolžnikom 27, ker se je našla.                      8930 njo.                                                8976 
naj   «   ••••   roko   prisniju   terjatve Babšek Marija, Sikole 83, p. Pra- Bukovec Stanislav, St. Andraž 147 
oziroma  poravnajo tvoje obveznosti ao gersko, osebno izkaznico, reg. štev. pri  Polzeli,  osebno  izkaznico,  reg. 
Dođlflt»   v   likvidaciji,   »leer   «e   bodo 37820, ser. št 0282058.                   8801 št  31093,  ser. št F-0646603, izdano 

dolgovi »odno merlali Bahč Ivan> Kostaniek 2> jjrestani- od 0L0 Celie okolica.                8922 
St. 557/2-53                                    8843 ca, osebno izkaznico, reg. številka Bule Henrik, Mokronog 68, oseb- 

ObČinski  ljudski odbor Turnišče 18524, ser. številka 0396834, izdano no izkaznico, ser. št. 0554040, izdano 
razpisuje z dnem 25. X. 1953 ob 13. v Krškem.                                     8771 v Novem mestu, šofersko knjižico, 
uri na javni licitaciji v najem ob- Bahun   Jaka, Ljubljana, študent- re£-  štev.  246  in   orožni  list  štev. 
činske gostilne pri Lovcu in Gro- sko izkaznico MVS v Ljubljani, št. 209.                                               10080 
zdu. Vsi interesenti naj vložijo pis- 3326.                                              10049 Burjak Filip, Maribor, Slovenska 
mene ponudbe ali pa naj se zglasi- Bajić  Savo,  Vas Ada,  p.  Lalovo 4, osebno izkaznico,  reg. št. 50144, 
jo tega dne na licu mesta v Turni- pri Os jeku, maturitetno spričevalo seT- št. 0050564.                            8830 
šču.   Podrobnejša   navodila   se   do- VIIL razreda I. državne gimnazije Cenčič Lenard,  Robedišče 27, P- 
bijo pri Obč. LO v Turnišču. v Ljubljani, izdano 1. 1953.       8939 Breginj,  osebno izkaznico,  reg. st. 

Obč. LO Turnišče Beber   Ivana,   Ljubljana,   osebno 16831' ser- št- G-0395141.            8772 
„,_, izkaznico, reg. št. 53798/51, ser. št. Cingesa   Marija   roj.   Gašparlm, 

-,   ,.    .     jr    .             ...        . F-0076108.                                     10085 Pelinovec 133, Prelog na Hrvatskem, 
Podjetje   Krajevno   sitarstvo   m Bece Gabrljei   Genterovci  16, p. osebno izkaznico, reg. št 48799. ser. 

euha roba r Lenartu v Slov. gor. je Dobrovnik   ^••   izkaznl00(   re£ št. 0049321.                                    8831 
prešlo v likvidacijo.    Priglasitveni gt ym> ^ št ••26109•              qfâ Cmok Ladislav, Ponikva pri Gro- 
rok: 30 dni od te objave. Beličič Jožefa, Ljubljana, Mestni belnem   18,  osebno  izkaznico,  reg. 

Likvidacijska   komisija trg 6,  osebno izkaznico,  reg. štev. št 52266, ser. št. 0677382.          10133 
„ _,.   .     „ „     .     ..         T

892° 3241/51, ser. št. F-0025551.          8903 Cof Jože, Maribor, Studenci,. Le- 
,.Po.dJ£,Ve >Vulkanizacija« v Ljub- Berlot  Mihaei   Ljubljana,  Šiška, ningrajska   38.   osebno   izkaznico, 
lj»1". Titova cesta 17, je prešlo z osebno izkaznic0f reg, ät. 7284, iz- reg. št. 35852, ser. št. 0026364, in vo- 
odločbo MLO Ljubljana v likvida- dan0 y GoricL                            10086 jaško knjižico, izdano od vojaške- 
cijo. Priglasitveni  rok:  30 dm po Bernot Štefanija roj. Perme, Sp. ga okrožja Maribor 1946.          8839 
tej objavi.                           fcomisiia Stranje 11 pri Kamniku, osebno iz- Colja Angel, Britof 12 pri Rlhero- 

LilcviaacijsKa  Komisija kaznic0( reg. gtev. 8980i ser> štev> p. berku>  zdaj  MaribOT|  Koroška 27, 
8554 0455290.                                          8791 osebno izkaznico, reg. št. 28461, ser. 

Krajevna gostilna Lenart v Slov. Bevk Bogomir, Ljubljana, Topni- št. 0040153, izd. v Novi Gorici.   8659 
goricah je prešla v likvidacijo. Pri- ška 14, roj. 18. L 1926, vojaško knji- Cvar Vinko> Ljubljana, pomočni- 
glasitveni rok: en mesec od te ob- žico, izdano od vojaškega odseka v gko spri£evalo krojaške stroke, fc- 
Jave-             r-.   -J    - ,      ,      ••• LJublJanu     „                 ,          l0,087 dano leta 1944 v Ljubljani.      8889 

Likvidacijska  komisija Bezovšek   Rafael.   Celje,   osebno Cadež  F          , f          •   • •. 

_  0641240.CO'  reg'                     Ser"   8S70 I923>. KranJ'   Stražišče.   osebno^ 
Bizjak Helena, Steklarna Hrast- ,     g.    . 

HIBI—*. -""•• 

Izgubljene (istine 
preklienjejo 

nik. osebno izkaznico, reg. št. 26283, , Campa Cilka, Maribor, Partizan 
ser  št. 0739593                             8744 ska 26> osebno izkaznico, reg. štev. 

£• \ M \i     rw         t A i 2886°. »er- žt. 0022019.                8968 Bizjak Majda, Ljubljana, indeks ,,          0,    ,       „._ .                • 
TVS za kemijo v Ljubljani.     8888 C,erne. Stanko,   Višnja   gora  "• 

,,   .,                     .           BnTinnr   Frane    7.V    HniSiVn   28 osebno izkaznico, reg. Št 0036, •«/• 
^rÄe£irav?or

mor?üTnam0   Ä   pomocnifko   spričevaTo «• 0006346, in meseno vozno karg 
ÌV^vX^nT^ w ••&•  •^'   finomehanične stroke, izdano L 1947 2a smer Viš. gora-Ljubljana. 100» 
» 4 mMS J nr•S of   v Ljubljani.                                8808 Cernei   Ivan,   »Zidare,   Kočevja 
tSoftlana             SÄ      Bogdanovič    Stojan,    Ljubljana, gradbišče 5, Ribnica, osebno izkaz- 

elÄlLÄLTubljana,oSe8bno6   -bno   Idgg,   reg. it 6589/51 meo   reg. štev. 9904, ser. štev. J; 
paznico, reg. št 96234/51/ se^št   -^/'S Ljubljana, J2 ^ko Marija   Maribor, Brezje. 

B Alojz, Stanovsko 26 pri   TVS    elektrotehniška   fakulteta   v ^^ * 3^gMBM* g& 
Poljčanah,   osebno   izkaznico, reg.  Ljubljani.       .                            8984 s*• * 1«* ser. št.0044169. 
št 1051, ser. štev. 0761605, izdano v      Bolte Antonija, St. Pavel 5. oseb- Cervek Jakob. Zimca 22 v W°T' 
Poličanah                                      8959   no izkaznico, reg. št. 23950, ser. št. goricah, osebno izkaznico, reg. eie»- 

Ambrož   Anton,   Sušje   20,   Ko-   0673368               .                         10135 3509, ser. št 0584419            .       «g 
čevje, osebno izkaznico, reg. štev.  , Božič Jože, Ljubljana, osebno iz- . Conč Jožko, Ptuj, KapncmsKa ^ 
9816, ser. št 0556126, izdano v Ko-   kazmeo, reg. št. 100025/51, ser. štev. invalidsko izplačilno knjižico àte* 
Seym                                            10048   0805776, izdano v Ljubljani.      8985 074527.                                           °'1' 

Antolinc JoKca, Grobelno 7, oseb-      Bradač Ludvik, Rodik 21, Sežana, Dekleva Franc,  Radohova  6. P- 
no izkaznico, reg. št. 36827, ser. št.   osebno izkaznico, reg. št. 14401, ser. ^••> osebno izkaznico, reg. sv= 
0671337.                                        10136   št 215111.                                      8644 ^54. ser. št. 618764.                   »** 

Arnšek Jože, Gotovlje, osebno iz-      Bračič Julijana, Maribor, Vetrinj- Dev Anton, Potoke 7, JavormK. 
kaznico, reg. Štev. 23452, ser. štev.   ska 5, osebno izkaznico, reg. štev. Gor., osebno izkaznico, reg. št- Ì.J, 
0668869.                                          8871   7850. 1er. št ,004060.                     8815 ser. it 344939.                             *" 
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Divjak Viktor, Kožarje 4, Ljub- 
lana, vojaško knjižico, ser. PU- 
°°0l R št. 5708. 8971 

Doko Nana, Ljubljana, študent- 
sko izkaznico, izdano od univerze 
v Ljubljani. 8794 

Dolenc Ljudmila, Škof ja Loka, 
ÙP. trg 21, zdaj Maribor, Magdalen- 
?fa 5, osebno izkaznico, reg. štev. 
«1656, ser. št. 0222866, izdano v 
branju. 8958 

Dolenc Marija, Celje, preklic iz- 
gubljene osebne izkaznice, reg. šte- 
vilka 5968, ser. številka 0595028. ob- 
javljen v »Uradnem listu LRS<, ker 
Se je našla. 10132 

Domadenik Ivan, Maribor, Tez- 
n°> Taborišče I, tovarna »TAM«, 
osebno izkaznico, reg. št. 10909, ser. 
°t- 0004804, in vojaško knjižico, iz- 
dano od vojaškega okrožja Mari- 
bor 1948. 8838 

Dovgan Andrej, Sembije 7, p. 
^nežak, osebno izkaznico, reg. št. 
*°947, ser. št. 06312557. 10072 

Ure v Ivan, Velenje, Ložnica 27, 
osebno izkaznico, reg. št. 9372, ser. 
8t- F-0722682. 8931 
j. Druže Barbara, Maribor, Tezno, 
f0n°vska 4, osebno izkaznico, reg. 
V9-113, ser- št# 0008459- 895°- 
.državno trgovsko podjetje Ljud- 

°fa potrošnja, Brežice, uradni mali 
okrogli žig; podjetja naj na ta žig 
?e

v izdajo na račun podjetja nika- 
r?ib: Predmetov. 8945 
•Duh Ivan, Janžev vrh 64, p. Sla- 

jša Radenci, roj. 2. VIII. 1933, oseb- 
00 izkaznico, reg. št. 1531/1.      8851 

Eferl Miroslav, Maribor, Košaki, 
?entiljska 91, osebno izkaznico, reg. 
8t- 30525, ser. št. 0028673. 8833 

Eržen Janez, Češnjica 15, p. Pod- 
prt, osebno izkaznico, reg. št. 12850, 
ser. štev. 0821761 in orožni list štev. 
305. 8745 

Figelj Franc, Gradiš IMM Jeseni- 
ce, roj. i. VI. 1901, osebno izkazni- 
Z°: *4- štev. 42467, izdano v Go- 
•••- 8802 

^abrovšek Vladimir, Ljubljana, 
Dsebno izkaznico, reg. št. 84200/52, 
5e£ št. F-0106510. 8890 
jj.vjajzer Rozalija, Maribor, Vojaš- 
1•••~ **» osebno izkaznico, reg. št. 
•:>44~, ser. št. 44817. 8829 
pGatnik Marija roj. Gorjup, Nova 
JjPnca, Blok XI-A-II, osebno izkaz- 
uj?*,, re&- štev- 17920. ser. štev. 
0334502. 8977 
tn« °lob Marija, Šoštanj, Sv. Flor- 
J"n. osebno izkaznico, reg. št. 7760, 
Ii„ 4- 0596947, in sindikalno knji- 
go, št. 067168. 10137 

Jeva
OI2boši Ida> M- Sobota- I^anoci- 

49•7•  ' osebno izkaznico, reg. štev. 
j J1», ser. št. 0131080 in sindikalno 
^^azmco. 8853 

Sko?enc Franc- Hudenje št. 7, p. 
oWy.an'  osebno izkaznico, ser. št. 
7,7°48. 10083 

ja °renšek Venceslav. Celje, Skof- 
29i t 3> šofersko knjižico, štev. 

Pb- . 10131 
Caj°

r»čan Anton, Rogaška Slatina, 
h Ä.Tas 49> osebno izkaznico, reg. 

' a4152, ser. št. 0591495. 10130 

Gorkič Pavel, Vrtojba, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 37764, ser. štev. 
0288547. 8932 

Gozdarsko avtopodjetje, Kočevje, 
prometno knjižico za kamijon 
znamke »Fiat 666«, št. S-3948.    8875 

Grad Alojz, Ljubljana, Brdnijco- 
va 20, člansko sindikalno izkaznico, 
izdano v Ljubljani. 8972 

Grad Ljudmila, Videm 20, Dol pri 
Ljubljani, osebno izkaznico, reg. št. 
44951, ser. št. 0152916, izdano od OLO 
Ljubljana okolica. 10020 

Grah Ivan, Kapelski vrh 32, p. 
Slatina Radenci, osebno izkaznico, 
reg. št. 841/1, izdano v Radgoni. 8773 

Gril Danila, Kalvarija 74, pri 
Kranju, osebno izkaznico, reg. štev. 
11828, ser. št. 0188138. 10089 

Grubelič Dragica, Tolmin, Bru- 
nov drevored 1, osebno izkaznico, 
reg. št. 16135, ser. št. 0394445.    10073 

Gungl Cilka por. Domicelj, Mari- 
bor, Prešernova 34, osebno izkazni- 
co, reg. štev. 24736, ser. številka 
016059. 8821 

Harb Ivan, Maribor, Pobrežje, Ob 
Dravi 16, osebno izkaznico, reg. št. 
15974, ser. št. 0012884. 8837 

Hedl Amalija, p. Sp. Vižinga 7, p. 
Radlje ob Dravi, roj. 29. Vi. 1909, 
osebno izkaznico št. 18719. 8774 

Hercek Anton, Celje, Razlagova 
7, osebno izkaznico, reg. št. 5659, 
ser. št. 0784618. 10129 

Hiti Jakob, Ljubljana, Hrenova 
17, osebno izkaznico, reg. št 66947/ 
51, ser. št. F-0089257. 8901 

Hočevar Alojz, Polom 22, Kočevje, 
osebno izkaznico, reg. št. 13853, ser. 
št. 0560163. 8513 

Hrastnik Marija, Celje,- Teharje, 
osebno izkaznico, reg. št. 11691, ser. 
št. 0685509. 10128 

Hribernik Vlasta roj. Vidmar, 
Idrija, Studentovska 2, roj. 19. HI. 
1909, osebno izkaznico številka 
0534752. 8786 

Humar Jožef, Kojsko 26, osebno 
izkaznico, reg. štev. 4571, ser. štev. 
301892. 8848 

Ivanovič Marija, Ljubljana, Gra- 
dišče 14, osebno izkaznico, reg. št. 
51849/51, ser. št. F-0074159. 8809 

Jakše Marija, Celje, Zvezna 11, 
osebno izkaznico, reg. št. 15797, ser. 
št. 0606303. 10127 

Jakše Rafael, Ljubljana, St. Vid 
27, vozniško dovoljenje za vsa 
vozila, št. 306, izd. v Ljubljani. 10021 

Jančič Mara, Kranj, Kalvarija 57, 
osebno izkaznico, reg. št. 2480, ser. 
št. 0178790, in sindikalno izkaznico 
št. 57458. 8699 

Jazbec Fani, Celje, Prešernova 5, 
osebno izkaznico, reg. št. 28352, ser. 
št. 0741642. 10126 

Jenko Mirko, Zg. Bernik, p. Cer- 
lje, osebno izkaznico, reg. št. 12075, 
ser. št. 0202285. 10090 

Jeraj Marjan, Novo mesto, Ljub- 
ljanska 30, osebno izkaznico, ser. 
št. 0311394. 10082 

Jerman Bogumil, Maribor, Tezno, 
Samski blok, Strekljeva 24, osebno 
izkaznico, reg. št. 38506, ser. štev. 
0042918. 8826 

Jeršin Štefanija, Vižmarje 194, 
osebno izkaznico, reg. št 2062, ser. 
št. F-506372, in sindikalno izkazni- 
co št. 181643, izdano v Tacnu.  10064 

Jesenšek Karel, Šoštanj, osebno 
izkaznico, reg. štev. 7152, ser. štev. 
F-0430462. 8726 

Jevnišek Neža, Dobrna, Vrba 16, 
osebno izkaznico, reg. št 46741, ser. 
št. 0651552. 10125 

Juhart Anton, Pečica 18 pri Ro- 
gaški Slatini, osebno izkaznico, reg. 
št. 11274, ser. št 0796237. 8966 

Kangler Franc, Okoška gora, p. 
Oplotnica, osebno izkaznico, reg. št 
1608, ser. št. F-0771804. 8787 

Kavčič Marica, Železniki, osebno 
izkaznico, reg. št. 35634, ser. štev. 
F-0216444, izdano v Kranju.       8882 

Kernc Jože, Zloganje 12, p. Sko- 
cijan, osebno izkaznico, ser. štev. 
0314208. 8904 

Keše Franc, Brestanica, osebno 
izkaznico, reg. štev. 46929, ser. štev. 
0391237. 8556 

Kidrič Ana, Kunigunda, osebno 
izkaznico, reg. št. 19052, ser. štev. 
0761162. 10125 

Klemer Štefanija, Braslovče, Pre- 
serie 16, osebno izkaznico, reg. št. 
29171, ser. št. 0639684. 10122 

Klepej Dragica, Laško, Lažišče22, 
osebno izkaznico, reg. št. 16620, ser. 
št. 0645532. 10121 

Klinec Dušan, Dolenja vas 4, Vi- 
dem-Krško, osebno izkaznico, reg. 
št. 19469, ser. št. 0397770 in osebno 
izkaznico, reg. št. 19470, ser. štev. 
0397780 na ime Klinec Antonija. 8830 

Kmetic Jožef, Sp. Korena, p. Sp. 
Duplek pri Mariboru, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 17742, ser. številka 
0580720. 8957 

Kmetijska zadruga »Soča« v Soči, 
Tolmin, prometno dovoljenje za 
motorno vozilo »Fiat< h. 514, štev, 
šasije 223521, štev. motorja 124022, 
evia, tablica štev. S-7784. izdano 5. 
maja 1953 v Tolminu. 8891 

Kolar Franc, Novo mesto, Ulica 
herojev 3, osebno izkaznico, ser. št 
022605. 8906 

Koprive Neža, Celje, Babna brda 
38, osebno izkaznico, reg. št. 5655, 
ser. št. 0660969. 10120 

Korošec Kristina, Korena v Slov. 
goricah, osebno izkaznico, reg. štev. 
18020, ser. št. 0581298. 8828 

Korošec Terezija, Dragotinci, Vi- 
dem ob Sčavnici, osebno izkaznico, 
reg. št. 16593, ser. št. 0073603, izdano 
v Radgoni. 8835 

Kostanjevec Marija, Ptuj, Krem- 
pljeva 8, osebno izkaznico, reg. št. 
833, ser. št. 0242845. 8631 

Košalin Franc, Sv. B.arbara 17, p. 
Skofja Loka, osebno izkaznico, reg. 
št. 39323, ser. št. 0218733. 8483 

. Kotar Antonija, Litija, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 36686, ser. štev. F- 
0749996, izdano v Trbovljah.     10091 

Kovač Helena, Nuskova 66, p. Ro- 
gašovci, osebno izkaznico, reg. štev. 
14818, ser. št. 0095528/ 8855 

Kovač Josip, Gomilsko, Sv. Ma- 
tevž, spričevalo o opravljenem iz- 
pitu za strojnika I, izdano 3. V. 1940 
v Ljubljani. 8861 
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Kozlevčar Franc,  Gaberje 83,  p. 
Brusnice, osebno izkaznico.      8905 

Kramar Janez, Dol. Ponikve 25, p. 
Trebnje, osebno izkaznico ser. štev. 
0510579. 8990 

Kranjc Viktorija, Celje, Lopata 
13, osebno izkaznico, reg. št. 10020, 
ser. št. 0601206. 10124 

Krapež Jožef, Mestno gradbeno 
podjetje, Jesenice, Gor., osebno iz- 
kaznico, reg. številka 48605, ser. št. 
323641. 8975 

Kreslin Agata roj. Zadravec, Gor. 
Bistrica 152, p. CrenŠovci, osebno iz- 
kaznico, reg. št 18114, ser. št. G- 
0242424. 8747 

Krasovski Mirjam, Ljubljana, štu- 
dentsko izkaznico univerze v Ljub- 
ljani. 8892 

Kristan Ivan, Koroška Bela, Pro- 
svetna 4, p. SI. Javornik, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 10587, ser. številka 
G-0355297. 8941 

Kristl Marija, Maribor, Koroška 
63, osebno izkaznico, reg. št. 1595, 
»er. št. 0008907. 8955 

Kržič Angela roj. Vidmar, Rakit- 
na 50, osebno izkaznico, reg. štev. 
36009, ser. štev. 0125019. 8862 

Kržišnik Ermin, Dravograd, oseb- 
no izkaznico št. 15125, izdano v Slov. 
Gradcu. 8857 

Kune Viktor, Ljubljana, Trubar- 
jeva 13, osebno izkaznico, reg. štev. 
3154/51, ser. št. F-0025464. 10092 

Lebar Franc, Gibina 33, p. Ljuto- 
mer, osebno izkaznico, reg. številka 
10663, ser. št. F.0234973. 10011 

Lešnjak Marta, Maribor, Mladin- 
ska 2, osebno izkaznico, reg. štev. 
38958. ser. št. 0043371. 8960 

Letonja Jože, Maribor, Melje, He- 
roja Saranoviča 28, osebno izkazni- 
co, reg. številka 49104, ser. štev. 
0049626 in vojaško knjižico številka 
1913/47, izdano od vojaškega okrož- 
ja Maribor 10. I. 1947. 8840 

Letonja Marica, Sp. Hajdina 70, 
Ptuj, osebno izkaznico, reg. št. 2794, 
ser. št. 0245101. 8445 

Levičar Hermina, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 23145/50, 
serija številka F-0045455, izdano 
V Ljubljani. 8792 

Likar Franc, Javornik, Straža, 
blok 7, osebno izkaznico, reg. štev. 
6941, ser. št. G-351651. 8909 

Likar Marjan, Vojsko 22, Idrija, 
osebno izkaznico, reg. št. 4920, ser. 
št. G-0049732. 10055 

Logar Mihael, Krmelj, Krško, 
osebno izkaznico, reg. št. 17231, ser. 
št. 0395541, vozniško dovoljenje ka- 
tegorije ABC, izdano v Krškem, 
sindikalno izkaznico in izkaznico 
ZKS, izdano v Ljubljani. 8986 

Logar Miroslav, Ljubljana, Vogel- 
nova 9, vojaško knjižico, izdano od 
voi. odseka v Osijeku. 10093 

Lukec Nada, Vevče 48, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 10694/51, ser. štev. 
F-0033004, izdano v Ljubljani.   8793 

Lušanc Jakob, roj. 5. VIL 1924, 
2rnova 12, p. Slatina Radenci, oseb- 
no izkaznico št. 1277/1, izdano v 
Radgoni. 10012 

Lutman Veronika, Vogrsko 10 pri 
N. Gorici, osebno izkaznico, reg. št. 
21845. ser. št. 0295313. 7848 

Lužar Alojz, Sentjurje 26, p. Mir- 
na peč, osebno izkaznico, ser. štev. 
0322431. 8907 

Maček Rok, Selo, Zagorska, oseb- 
no izkaznico, reg. številka 25457, 
ser. št. 0676876. 10119 

Malek Marija, Maribor, Tezno, 
Duplek, Ptujska 8, osebno izkazni- 
co, reg. številka 193341, ser. števil- 
pa 0008687. 8832 

Marolt Marija, Ljubljana, spriče- 
valo IV. razreda XI. državne gim- 
nazije v Ljubljani, izdano 31. V. 
1953. 10022 

Marsek Vladimir, Tomaška vas 
11, Šmartno pri Slov. Gradcu, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 31878, ser. št. 
G-0374588. 8803 

Medved Marija, Lehen 20, Pod- 
velka, osebno izkaznico, reg. štev. 
23466, ser. št. 0568324. 8967 

Menard Anton, Jesenice, Prešer- 
nova ulica, naselje Gradiš IMM, 
osebno izkaznico, reg. št. 16705, ser. 
št. G-332992, izdano v Gorici. 8924 

Mertik Marija, >Projekt<, Plani- 
ca, osebno izkaznico, reg. št. 3979, 
ser. št. G-0085689, izdano v Murski 
Soboti. 8632 

Mesaric Anica, Maribor, Partizan- 
ska 51, zdaj Pod Gradiščem 13, 
osebno izkaznico, reg. štev. 22041, 
ser. št. 019459. 8954 

Mesaric Marija, Celje, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 10448, ser. številka 
06011534. 8872 

Mesec Jože,   Ljubljana, Vič,   in- 
desk ekonomske fakultete v Ljub- 
ljani. 8893 

Mestno   prevozno   podjetje   »Me- 
prom«, vozniško knjižico tovornega 
avtomobila   >Chevroletf,   evid.  šte- 
vilka 335.                                     10094 

Mestno  prevozno  podjetje   le- 
prom«, Ljubljana, vozniško knjiži- 
co   tovornega   avtomobila   >Ford<, 
evid. št. S-326.                            10094 

Meško Ana, Maribor, Tezno, sam- 
ski blok TAM,    osebno izkaznico, 
reg. številka 33169, ser. številka G- 
0029099. 8804 

Mihalič Stanko, Piran, Riva Dan- 
te 1, osebno izkaznico, reg. št 9955, 
ser. št. G-0210664, 8633 

Mihelčič Elza, Kranj, osebno iz- 
kaznico reg. št. 3017 in sindikalno 
izkaznico št. 152735. 8863 

Mihelin Vinko, Nova vas 13, Bi- 
zeljsko, šofersko izkaznico II. razr., 
št. 118, izdano v Krškem, prometno 
knjižico   za   avto >Pragac na ime 
Kmetijske   zadruge,   Bizeljsko   in 
osebno izkaznico, reg. št. 6015, ser. 
št. 0371325, izdano v Krškem.    6845 

Mijatovič    Andreja,    Ljubljana, 
osebno izkaznico,    reg. 2t 32377/51, 
ser. št. F-0054687. 8973 

Milosalievič     Slobodan,     indeks 
strojne  fakultete  TVS  v  Ljublja- 
ni.                                              10096 

Milostnik Ladislav, Ljubljana, in- 
deks   stomatološke   MVS   v   Ljub- 
ljani.                                          10023 

Mohorič Frančiška, Repnje 26, P- 
Vodice, osebno izkaznico, reg. štev- 
27162, ser. štev. 0473072, izdano Ç» 
OLO Ljubljana okolica. 10024 

Mohorič Ljudmila, Repnje 26, P- 
Vodice, osebno izkaznico, reg. »t 
2859, ser. št. 0449169, izdano od OV-> 
Ljubljana okolica. 10"*" 

Mokotar Jakob, Steklarna Hrast- 
nik, osebno izkaznico, reg. št. 30l°*; 
ser. št. F-0743494. 8701 

Molnar Franc, Trije mlini 32, 
osebno izkaznico za obmejni p&?> 
reg. št. 9512, ser. št. G-0232222, knji- 
žico za kolo in sindikalno knjizi" 
co. 8^85 

Mom Franc, Creta 5 pri Hocah, 
osebno izkaznico, reg. št. 42905, ser- 
št. 0571995 in knjižico za kolo. brez 
znamke. 83H 

Mrhar Franc, Kamnik, Zaprice 7, 
osebno izkaznico, reg. št. 26362, ser. 
št. F-0472272. 10050 

Murko Karel, Maribor, Pobrezje, 
Zrkovska 92, osebno izkaznico, reg- 
st.  16293. ser. št. 0013298. 8820 

Nagode Danica, Maribor, Toms1" 
čev drevored 36, osebno izkaznico- 
reg. št. 49736, ser. št. 0050156.     8951 

Nardin Danila roj. Gabrijelci* 
Nova Gorica, IX. korpus 56, osebno 
izkaznico, reg. št. 42119, ser. Ste*. 
0306955 in sindikalno izkaznico, iz- 
dano v Ljubljani. 8'11 

Nemec Anton, Večeslavci 70, P- 
Rogašovci, osebno izkaznico, reg- 
st. 11549, ser. št. 234259. 857» 

Nemet Ida, Puconci 80, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 30027, ser. štev. 
0111737. 8749 

Nered Ivan, Koblarie 28, p. Stara 
cerkev pri Koč., osebno izkaznico, 
reg. št. 13089, ser. št. 0559399 in sin- 
dikalno izkaznico. J? 

Noč Valentin, Javornik na Gor., 
Strelska 10, osebno izkaznico, reg- 
st. 10842, ser. št. G-355552. 879» 

Novak;Ivan, Celje, Vrbno, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 11346, ser. s1- 
0599479. iO»8 

Novak Osvin, Maribor. Tomšiče- 
va 38, osebno izkaznico, reg. štev 
6667, ser. št. 0016478. 881„ 

Opelka Krista, Maribor, Gregor- 
čičeva 24, osebno izkaznico, reg- 
st. 2401, ser. št. 0014713. &" 

OpreŠnik Angela, Žalec, osebn0 

izkaznico, reg. štev. 15441, ser. ste*- 
0393751. i0n« 

Oven Ludvik, Radohova «» * 
osebno izkaznico, reg. št. 9057, se- 
st. F-0009367, izdano od OLO LjuJ>c 
ljana okolica. 10065 

Pahor Jože, SGP >Gorica<, J«*** 
nice na Gor., osebno izkaznico, »eg 
št 15111, ser. št 289807. '   *?' 

Papež Vinko, Kočevje 45Î, osebno 
izkaznico št. 16391. . ?' 

Paradiso Avrelijo, osebno «Y« 
nico, reg. št. 8429. ser. št. 02091?* 
izdano v Sežani. , 

Pavlica Antonija, Uubljana.°se
er, 

no izkaznico, reg. št. 21886/50, ^ 
št. F-0044196. «Id- 

Pečar Štefanija, Maribor, * . 
vanjska 48, osebno izkaznico, ^ 
št 37704, ser. St 0200223. • 
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. Perko Franjo, Čakovec, osebno 
izkaznico, izdano v Čakovcu. 10015 

"erme Marija, Dolenjske Toplice, 
osebno izkaznico, reg. It. 12447, ser. 
«. 0764407, izdano v Poljčanah. 8895 
Eternar Franc, Kranj, Zlato polje 

'lok Tiskanine št. 26), osebno iz- 
aznico, reg. št. 222. 8789 
Pesner Ignac, Cernelavci 59, M. 

pobota, osebno izkaznico, reg. štev. 
633?, ser. št. 0088049. 8946 

Petrlin Jože, Brekovica 10, Žiri, 
osebno izkaznico, reg. št. 19.918, ser. 
»t. 0221629. 10077 

Petrovič Matilda, Trbovlje, Golo- 
be 4, rojena 26. IX. 1931, osebno iz- 
kaznico štev. 0292968, izdano v 
rWU. 8581 

Petrovčič Karel, Hotedršica 88. 
?febno izkaznico, reg. št. 1648, ser. 
ž*- F-0531658. 8703 

Pirnat Franc, Radovljica, Mestni 
}*£ 24, osebno izkaznico št. 13423, in 
izkaznico za vstop v Železarno Je- 
»enice, št. 231. 8935 

Plavčak Stefan, Ljubljana, Pri- 
sojna 1, osebno izkaznico, reg. štev. 
'"490/50, ser. št. F-0092800 in sindi- 
kalno izkaznico, izdano v Ljublja- 
m- 8810 

Plesničar Franc, Voglarji 12, Tr- 
novo pri Gorici, vojaško izkaznico 
serije A(Pu) št. 2021, izdano 17. XII. 
1951 od VP 1465, Zagreb. 8582 

Podjetje za generalna in srednja 
Popravila avtomobilov >Avtoobno- 
*a«, Ljubljana, Bežigrad 11, štiri- 
°8lati uradni žig z besedilom pod- 
nvM?' n0T* ura(Ini žig je okrogle 
PIJ® z besedilom: »Avtoobnovac, 
LJubljana, Bežigrad 11, v sredini je 
' inicialkami besedilo: Glavni re- 
mont avtomobilov »Graie. 8983 

Podgoršek Kati, Celje, Stanetova 2, 
osebno izkaznico, reg. št. 11400, ser. 
"-0599533. 10116 
• f odlesek Ivan, St. Peter, osebno 
J*«aznico, reg. Št 57508, ser. štev. 
°W5835. 10114 
.• fogačar Pavle, Ljubljana, osebno 
»«aznico, reg. Si 83585/52, ser. št. 
'-0105895, izdano v Ljubljani. 8987 
./"••• Ludvik, Celje, Hrenovo, 
«sebpo izkaznico, reg. št 46556, ser. 
•«•0651367. 10115 
v 

ro*očnik Ana, Zagorje, Prešerno- 
29fut> ' osebno izkaznico, reg. štev. e*J!«5   ser. št. F-0735365. 8703 
s fotočnik Franc, Nemilje 1, p. 
k»,a. n- Skofjo Loko, osebno iz- 
|aznico, reg. št. 19150, izdano v 
k» -Au *n izkaznico za kolo znam- 
*Bp>w anderere, št. 529229. 8260 
Pri °Tii i Ljudmila, Križevska vas 
JU _tî°lskem, osebno izkaznico, reg. 
Bl- 56187/51, ser. št. F-0078497. 8864 
sk« rl? L°vro, Križevska vas, Dol- 
se» S?ebno izkaznico, reg. št. 10471, 
SeS* »t 0168775. 8865 
Prj0T

v.š?. Franc, Dobovica 3, p. Dole 
•••«    J1* osebno izkaznico, reg. št. 

t?5.' ser- št F-0750265. 8427 
ski irJ Franc, Famlje 23, p. Vrem- 
iiW    .tof* r°J- 21- IX. 1925, osebno 

'paznico, reg. št. 16104. 8858 
P • x L°vro- Srednja vas 20, 
1277A    ur* osebno izkaznico, reg. št. 

*<o. ser. št. 0189086.      8926 

Prinčič Milan, Ljutomer, Glavni 
trg 1, prometno dovoljenje za mo- 
torno kolo »Puchc, reg. št. 2180, iz- 
dano v Čakovcu na ime Lebar Stje- 
pan, 2elezna gora 1, pošta Čako- 
vec. 8646 

Pue Vida, Logatec, Martinj hrib, 
spričevalo o mali maturi. 8866 

Pust Anica, St. Janž pri Dravo- 
gradu, zdaj Maribor, Strossmayer- 
jeva 15, osebno izkaznico, reg. št. 
10739, ser. št. 0275449, izdano v Slo- 
venjem Gradcu. 8824 

Radan Franjo, Dravlje 176, oseb- 
no izkaznico, reg. št 10756, ser. št. 
0421966, izd. od TNU Jordani.   10066 

Rajniš Ivanka,. Celje. Trnovlje 
105, osebno izkaznico, reg. št. 41332, 
ser. št. 0689471. 10113 

Raner Angela, Vosek, Smarjeta 
ob Pesnici, osebno izkaznico, reg. 
št. 10602, ser. št. 0583386. 8963 

Rebek Rudolf, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št 101511/53, ser. št. 
F-0475821, izdano v Ljubljani. 10067 

Reja Alojzija, Vipolže, Gorica, 
dvolastniško izkaznico (propustni- 
co) št. 903, ki se ujema z dvolast- 
niško knjižico št. 655. 10097 

Repuc Zofija por. Husel, Mari- 
bor, Partizanska 37, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 33655, ser. štev. 
0029485. 8965 

Rešetič Slavko, Ljubljana, voja- 
ško knjižico, izdano v Novem me- 
stu. 10068 

Ribarič Stefan, Petišovci, p. Len- 
dava, osebno izkaznico, reg. štev. 
7083, ser. št. G-0229793. 8704 

Ribič Drago, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 101959/53, ser. št 
F-0476269 in Knjižico za kolo, štev. 
ogrodja 198157, izdano v Ljub- 
ljani. 8867 

' Rihter Henrik, Zg. Nova vas 22, 
p. Slov. Bistrica, osebno izkaznico, 
ser. št. F-0769094.                         8874 

Rodošek Tončka, Razvanje 18 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
30333, ser. št. 0580702. 8953 

Rogelj Marjeta, Ljubljana, oseb-, 
no izkaznico, reg. št 97251/51, ser. 
št. F-0119561. 8811 

Rogelj Peter, Kranj, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 7484, izdano v 
Kranju. 10026 

Sambolec Ivan, Trata 317, Kočev- 
je, osebno izkaznico, reg. št 4664, 
ser. št 0550974. 8859 

Sedlar Henrik, St Rupert 16, Dol., 
osebno izkaznico, reg. št. 3243, ser. 
št. 0507553. 7067 

Sedovšek Neža, Brezje 10, p. Mo- 
zirje, osebno izkaznico, reg. štev. 
19205. ser. št F-0442516. 8717 

Seifried Karel, Maribor, Melje, 
Heroja Jevtiča 3, šofersko izkazni- 
co, amaterski izpit za ppltovorni 
avto do 3 ton, izdano v Mariboru 
1952. 8819 

Selič Terezija, Petrovce, osebno 
izkaznico, reg. Št 13640, ser. štev. 
0687894. 10109 

Senekovič Zofija por. Korper, Ne- 
bova 3 pri Malečniku, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 34329, ser. štev. 
0843111. 8961 

Sever Katarina, Stanetinci 41, p. 
Cerkvenjak, roj. 17. XI. 1933, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 14778/5, izdano 
v Radgoni. 8727, 

Simonie Marija, D. Lendava, Par- 
tizanska 97, osebno izkaznico, reg. 
št. 5967. ser. št G-0228677. 8614 

Sintič Stanko, Žalec, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 34036, ser. štev. 
0658546. . 10112 

Skerbinek • Jožica, Maribor, Ru- 
ška 8, osebno izkaznico, reg. štev. 
3753, ser. št. 0568649, izdano v Vršcu 
na Hrvatskem. 8825 

Skok Jožef, Koroški Selovec 10, 
osebno izkaznico, reg. št 9994, ser. 
št. 0274704. 8929 

Slapar Marija, Tržič, Pot na Pi- 
larno 9, osebno izkaznico,  reg. št. 
št 3647, izdano od OLO Kranj oko- 
lica. 10016 

" Slovenija-Impex,  Ljubljnaa, pro- 
metno knjižico za osebni avtomobil 
»Vauxhall-Velox«, št S-980.       8896 

Sluga   Jurij,   Celje,   Jetniška   8, 
osebno izkaznico, reg. št. 15513, ser. 
št. 0605819. 10111 

Smonkar Jožica, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 0033810, izdano 
v Ljubljani. 10069 

•Stanek   Anica,   Celje,  Aškerčeva 
2, osebno   izkaznico,   reg. št 17065, 
ser. št. 0607169.                            10110 

Srebot Evgen, Maribor, Gosposka 
12, osebno izkaznico, reg. št 35012, 
ser. št. 0041978. 8814 

Srša Sabina, Gibina 43, osebno iz- 
kaznico,  reg. štev. 9355, ser. štev. 
F-0233665, izdano v Ljutomeru. 8647 

Staniša   Anica,    Žabja    vas   2 a, 
Novo mesto, osebno izkaznico, ser. 
št. 0489276.                                        10081 

Strle Anica, Ljubljana, Prešerno- 
va  6,  osebno izkaznico, reg. štev. 
32138/51, ser. št. F-00544448.      10089 

Stušek   Ivan,   Tržišče 27, osebno 
izkaznico, reg. št  16681, ser. štev. 
0394991, izdano v  Krškem.       8886 

Suhadolec Ana, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 103196/53, ser. št 
F-0477506.                                         8868 

Safarič Gizela, Petanjci 13, oseb- 
no izkaznico, reg. št 19423, ser. št. 
0101133, izdano v M. Soboti.     8648 

Sčančar   Franc,   Gaberje   120,   p. 
Lendava,  osebno   izkaznico,   reg.št 
8538, ser. št. G-0231248.                8234 

Setina Ludvik, Ljubljana, Petkov- 
škov nasip 41, osebno izkaznico, reg. 
št 46752/51, ser. št. F-0069062.   10070 

Simonka Geza, Maribor, Hočevar- 
jeva 15, osebno izkaznico, reg. štev. 
5117, ser. št. 0010828.                   8822 

Šinkovec Kristina por. Polajnar, 
Ljubljana,      Gosposvetska      cesta, 
osebno izkaznico, reg. št 73935/51, 
ser. št. F-0096245.                         10051 

Skarja Janez, Novo mesto, Ljub- 
ljanska 5, vojaško knjižico, Itevilka 
103.                                                 8989 

Skrabl Marija, Stolovnik 41, Bre- 
stanica, osebno izkaznico, reg. šiev. 
29747, ser. št. 0408057.                 10045 

Skulj    Frančiška    roj.   ZupanFič, 
Ljubljana, osebno izkaznico, reg.'št 
74017, ser. št. F-0096327.              8869 
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Son Franc, Bukovje 23, p. Laško, 
osebno izkaznico, reg. štev. 40736, 
ser. št. 0688874. 8206 

Spelee Stefan, Maribor, Vinarje 
19, osebno izkaznico, reg. št. 10377, 
»er. št. 0014587. 8964 

Špedicija, Ljubljana, evid. tablico 
tovornega avtomobila znamke 
>Mercedes<, št. S-637. 8812 

Sporar Franc, Polom, Kočevje, 
osebno izkaznico, reg. št. 2867, ser. 
št. 0549177. 8512 

Stampfer Jakob, Brezno v Drav- 
ski dolini, osebno izkaznico, reg. št. 
40596, ser. št. 0195383. 8836 

Stekar Rudi, Kojsko 45, osebno 
izkaznico, reg. štev. 4006, ser. štev. 
296510. 8842 

Stirn Marija, Kamnik, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 12649, ser. štev. 
F-0458952. 8897 

Štrukelj Lado, Beograd, Zvečan- 
ska 9, spričevalo I. in II. razreda 
meščanske šole v Ljubljani, Zgor- 
nja Šiška, izdano leta 1934/35.   8902 

Stumpf Frančiška, Ljubljana, Za- 
loška 32, osebno izkaznico, reg. št. 
79417/51, ser. št. F-0101727.        10052 

Sumlak Anton, Celje, Vransko, 
osebno izkaznico, reg. št. 10051, ser. 
žt. 0678866. 10108 

Sunkar Marija, Kamnik, osebno 
izkaznico, reg. št. 11819, ser. štev. 
0458129. 8898 

Tomšič Hubert, Trebnje 7, evid. 
tablico za motor št. S-3516.       10084 

Toplak Lojzka, Ptuj, Placar, zdaj 
Rogozniška 18, osebno izkaznico, 
reg. št. 9542, ser. št. 0251756.       8952 

Tratnik Marija, Suhi vrh, p. Pre- 
valje, osebno izkaznico, reg. štev. 
6624, ser. št. 0271539. 8979 

Trček Veronika, Ljubljana, Vr- 
hovčeva 1, osebno izkaznico, reg. št. 
21947/50, ser. št. F-0044257.        10027 

Trefald Alojz, Celje, Breg 2, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 10304, ser. št. 
0601490. 10107 

Trontelj Angela, Sp. Duplice 2 
pri Grosupljem, osebno izkaznico, 
reg. št. 1099, ser. št. 0001409, izdano 
od OLO Ljubljana okolica.     10099 

Trontelj Janez, Sp. Duplice 2, pri 
Grosupljem, osebno izkaznico, reg. 
št. 1377, ser. št. 0001687, izdano od 
OLO Ljubljana okolica. 10100 

Trtnik Andrej, Ljubljana, in- 
deks pravne fakultete univerze v 
Ljubljani. 8940 

Turk Božena, Ljubljana, Trnov- 
ski pristan 10, osebno izkaznico, reg. 
št. 15882, ser. št. F-0135724.       10101 

Valand Irena por. Dimnik, Mari- 
bor, Betnavska 18, zdaj Parmova 
16, osebno izkaznico, reg. št. 47889, 
ser. št. 45337. 8817 

Valenčič Jožef, Podbeže 39, Seža- 
na, osebno izkaznico št. 9028, izda- 
no v Ilirski Bistrici. 8805 

Valte Jože, Luče, Podveza 19, 
osebno izkaznico, reg. št. 11554, ser. 
št. 434865. 8790 

Velenšek Avgust, Celje, osebno ni avtomobil, znamke »Jeep«, evid. 
izkaznico, reg. št. 46030, ser. štev. št. S-6525, Št. motorja 32784, izdano 
0648841. __ 8873   v Ptuju. 8827 

Valenti Adolf, Sv. Vid 61, Vuze- Vodušek ing. Aneška, Ljubljana, 
niča, osebno izkaznico, reg. ši. 28831, Erjavčeva ulica, osebno izkaznico, 
ser. št. 0367541. 8980   reg. št. 77105, ser. št. F-0099415. in 

Vatovec Ivan iz Mrš št. 9, p. Ma- sindikalno izkaznico, št. 47047, iz; 
terija, osebno izkaznico, reg. štev.   dano v Ljubljani. 879? 
1899, ser. št. 0349209, izdano v Ilir- Volčanšek Stanko, Ribnik 17, Tr- 
ski Bistrici. 10063 bovlje, osebno izkaznico, reg. štev. 

Verbovšek Rozina, Ljubljana, Ve- 16712, ser. št. F-0395022. 8948 
likovška 4, osebno izkaznico za ino- Volk Jožef, Gradišče 14, Materija, 
zemca, reg. št. 244/51, ser. štev. K- roj. 17. II. 1900, osebno izkaznico 
010794, izdano v Ljubljani.       10071   št. 5942. 8807 

Volf Martin, Celje. Železno 52, 
osebno izkaznico, reg. št. 35585, ser. 
št. 0661995. 10106 

Volkar Franc, Zgornje Palovče, 
osebno izkaznico, reg. št. 10326, ser. 
št. 0456636. 10028 

Vončina Angela, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 11814/50, ser. 
št. F-0034124, i£d. v Ljubljani. 89S8 

Vouk Janez, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 12184/51, ser. štev. 
F-0034494. 10053 

Vozlič Franc, Šmartno, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 35596, ser. štev. 
0662106. 10105 

Vrbnjak Alojzija, Janževa gora, 
Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, 
reg. št. 44799, ser. št. 0194791, izdano 
v Mariboru. 8949 

Vučurevič Stanko, Vevče, Ljub- 
ljana, vojaško knjižico, izdano od 
vojaškega odseka v Sarajevu. 10102- 

Weis Alojz, Celje, Nova vas, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 12113, ser. št. 
0600246. 10104 

Zadnik Marija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 66362/51, ser. št. 
F-0088672. 10029 

Zalaznik Lovrenc, Vrzdenec 69, 
osebno izkaznico, reg. št. 21357, ser. 
št. F-0125667. 8900 

Zagore Janez, Črneča vas 23, P- 
Kostanjevica, osebno izkaznico, reg- 
st. 25527, ser. št. 0403837. 870? 

Zalaznik Franc, Velika Laščina 
pri Kamniku, osebno izkaznico, reg- 
st. 10336. izdano v Kamniku. 881> 

Zalokar Janez, Ljubljana, pomoč- 
niško spričevalo čevljarske stroke' 
izdano 1. 1951 v Ljubljani. 1005* 

Zep Ivanka, Kozjak 74, p. Misb" 
Veterinarska postaja Kočevje, nja, osebno izkaznico, reg. št. 2?9A 

Cankarjeva 265, evid. tablico oseb- ser. št. 0362902. 8'" 
nega avtomobila znamke »Avdi- Zorman Peter, Dobrova 51, Slov- 
Opek, st. S-626. 8887 Gradec. osebno izkaznico, reg. gj; 

Vičič Anton, Harije 74, p. Ilirska 30767, ser. št. 0373477. 8*y 

Bistrica, osebno izkaznico, reg. št. Zupanc Av t gentjur, osebno 
7404, ser. st. 0354713.                  8806   izkaifnico> TCg° štev. 6548, ser. štev- 

Vidovič   Ignac,   Maribor,   Šentilj-   0666362. t«1 

ska 29, osebno izkaznico, reg. štev. Zupančič Ivan, Krka 16, p. N?T? 
29876, ser. št. 0028035. 8823   mesto, osebno  izkaznico, ser. sjev- 

>Vino«, Ljubljana okolica, Celov-   0323325. 89U5 

ška 44, prometno knjižico osebnega Zeleznikar Vera, Ljubljana, Dr"' 
avtomobila znamke »Renold«, reg. štvena 34, osebno izkaznico, reg- s ' 
št. 2240. 8899    103634/53, ser. št. F-0477944, izda»' 

Vodnogospodarska uprava za Mu- v Ljubljani, in zdravniško knjiz-J^ 
ro, Ptuj, prometno knjižico za oseb-   izdano v Zadru. ° 

GOSPODARSKI KOLEDAR 
1954 

bo izšel pravočasno. Zato je 
le še nekaj dni čas za naro- 
čilo reklamnih oglasov in 
uvrstitev naslovov gospodar- 
skih organizacij v seznam, ki 
bo objavljen v tem koledarju. 

Državna gospodarska pod- 
jetja in obrati, podjetja in 
obrati zadružnih in družbenih 
organizacij, obrtne in nabav- 
no prodajne zadruge, kmetij- 
ske zadruge in gospodarski 
zavodi ter ves privatni gospo- 
darski sektor naj uporabijo 
to priliko in naj popularizi- 
rajo svoje proizvode, kvali- 
teto proizvodov, cene in svo- 
je storitve. Oglas v »Gospo- 
darskem koledarju 1954« je 
najboljša, najcenejša in celo- 
letna reklama! 

Podjetja, ustanove, zadru- 
ge, družbene organizacije, de- 
lavci, nameščenci, obrtniki, 
kmetje, gospodinje! Naročite 
»Gospodarski koledar 1954c, 
najboljši strokovni priročnik 
in svetovalec vsakemu poslov- 
nemu človeku. Od 15. X. 1953 
dalje velja prednaročniška 
cena 300 din za izvod. 

Vsa naročila pošljite upravi 
časopisa »Nova proizvodnja«, 
Ljubljana, poštni predal 331, 
(tek. račun 601-T-160). 

Izdaja  »Uradni  ust  LBS« es Direktot le  odgovorni   'irednlk:  dr. Rastko  Močnik  —  tiska   tiskarna   »Toneta  •••&•»' 
F Ljubljani 
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Gostinska podjetja morajo dajati hrano osebam, 
** so zaposlene v kraju, pa nimajo lastnega gospo- 
dinjstva (abonenti). 
, Osnovne pijače za vse obrate so: kvalitetna vina, 
jabolčnik, pivo, sadno žganje, rum, likerji, konjak ter 
brezalkoholne pijače. 

7. člen 
. Točenje kakršnihkoli hibridnih vin (Šmarnice, 
tabele, kvintona) je prepovedano. Prav tako je pre- 
cedano vsako mešanje vina s prilivanjem jabolč- 
«ka, hibridnih vin in vode kakor tudi prilivanje spi- 
ata k žganju ter kvarjenje pijače na splošno. 

8. člen 
Za nabavo in prodajo jedil in pijač je odgovoren 

ra*natelj, upravnik, poslovodja, zakupnik ali lastnik 
gostinskega obrata. 

9. člen 
Vsi zasebni in zakupni gostinski obrati morajo 

obvezno voditi poslovne knjige, in sicer: knjigo na- 
oljenega materiala in drugih stroškov ter knjigo 
dnevnega prometa. 

Knjiga nabavljenega materiala in drugih stroškov 
^••• zajeti vso nabavo alkoholnih in brezalkoholnih 
Pjjač, živil ter drugega materiala in vse druge stro- 
sl£e (plače uslužbencev, prispevek za socialno zava- 
janje, režijske stroške, prevozne stroške itd.). 

Vsak račun nabavljenega materiala in vsak drug 
st*oškovni račun mora biti vknjižen kronološko pod 
?aPoredno številko v knjigo nabavljenega materiala 
1° drugih stroškov. Vsi vknjiženi računi .e morajo 
daniti za tri leta nazaj. 
.     V knjigo dnevnega prometa se dnevno knjižijo 
'tržki vsakega dne posebej. 

Obe knjigi je treba voditi tako,.da so iz njih 
.t ^as razvidne zaloge in poslovni uspeh gostin- 
ca obrata. 
, Vse poslovne knjige morajo biti na razpolago 
K°ntrolnim organom. 

10. člen 
V gostinskih lokalih morajo biti na vidnih mestih 

oKl°^šeni cenik" gostinskih storitev kakor tudi po- 
lastilo ali dovolilo za opravljanje gostinstva. 

II. Osebje 
11. člen 

upravnik, poslovodja, zakupnik ali imetnik obrata 
i   • u k'** samo, kdor ima predpisano strokovno izo- 

a«Jo. Isto velja za strežno in kuhinjsko osebje. 
,i   Osebe,   ki  vodijo gostinske obrate,   pa nimajo 

okovne kvalifikacije, morajo v šestih mesecih na- 
biti dopolnilni strokovni izpit. 

12. člen 
5t   j »eden gostinska podjetja nastavijo poslovodje. 
ttio   »    'n drugo osebje v gostinskih podjetjih,   se 
stint    *'••-• izbire oseb posvetovati z okrajno go- 

sko zbornico, ki vodi evidenco o gostinskih kadrih. 

v 1). člen 
tìed       eostmsk° osebje mora biti zdravstveno pre- 

Oano vsaj enkrat v letu in mora imeti zdravstve- 
u° «sgitimacijo. 

p^ljetanavljanje   gostinskih   podjetij   ter  dajanje 
- -"»metti In dovoljenj za opravljanje poslov gostin- 

skih podjetij 

Ö** U-filen 

Nd -^•  gostinska podjetja  se  ustanavljajo po 
j^Pisih temeljnega zakona o državnih gospodar- 
** Podjetjih. 

Zadružnim in družbenim organizacijam izdaja 
pooblastila za opravljanje gostinskih poslov okrajni 
ljudski odbor. 

Dovoljenja za opravljanje poslov zasebnega go- 
stinskega obrata izdaja OLO po predpisih temeljne- 
ga zakona o zasebnih trgovinah. 

Prošnje za opravljanje gostinstva je vložiti pri 
okrajnem ljudskem odboru. 

15. člen 
Državni organi, ki so pristojni za izdajanje po- 

oblastil ali dovoljenj, le-teh ne smejo izdati, dokler 
si ne priskrbijo mnenja strokovne komisije, da 
zgradba ali lokal ustreza vsem zakonskim predpi- 
som. To komisijo sestavljajo: član trgovinske inšpek- 
cije, član okrajne higienske postaje, član okrajne 
gostinske zbornice in član gradbene inšpekcije. 

Gostinski obrat ne sme pričeti s poslovanjem, 
dokler zgradba ali lokal ne ustreza vsem zakonskim 
predpisom in dokler ni urejen po navodilih komisije. 

IV. Registracija in evidenta gostinskih lokalov 
16. člen 

Državna gostinska podjetja se registrirajo po 
predpisih temeljnega zakona o državnih gospodar- 
skih podjetjih. 

Gostinska podjetja zadružnih in družbenih orga- 
nizacij se registrirajo pri okrožnem sodišču. 

Gostinska podjetja zasebnikov se »egistrirajo po 
predpisih temeljnega zakona o zasebnih trgovinah 
pri okrožnem sodišču. 

17. člen 
Okrajni ljudski odbor vodi posebno evidenco o 

vseh gostinskih podjetjih na  svojem  območju. 

V. Nadzorstvo nad gostinskimi obrati 
18. člen 

Nadzorstvo nad gostinskimi podjetji vodi okraj- 
ni LO s pomočjo trgovinske in sanitarne inšpekcije. 
Organi trgovinske in sanitarne inšpekcije morajo 
vsaj dvakrat letno pregledati vse gostinske obrate. 
Če organi ugotovijo nepravilnosti v gostinskem obra- 
tu, so upravičeni odrediti, da se ugotovljene nepra- 
vilnosti v določenem roku odpravijo. 

Ce gostinsko podjetje ugotovljenih nepravilnosti 
v določenem roku ne odpravi, izda OLO na predlog 
kontrolnih organov odločbo, da se gostinsko podjetje 
začasno zapre. V odločbi je treba določiti nov rok 
za odpravo pomanjkljivosti. Po brezuspešnem poteku 
tega roka izda okrajni ljudski odbor odločbo, da se 
pooblastilo oziroma dovoljenje za opravljanje go- 
stinskih poslov odvzame in obrat za stalno zapre. 

Zasebnim gostinskim obratom se sme odvzeti do- 
voljenje Z4 opravljanje gostinstva samo po določbah 
temeljnega zakona o zasebnih trgovinah. 

VI. Pritožbe 
19. člen 

Proti odločbam okrajnega LO, izdanim po tem 
odloku, je dopustna pritožba na Državni sekretariat 
za gospodarstvo LRS v 15 dneh po prejemu odločbe. 

Pritožbe se vlagajo pri okrajnem ljudskem od- 
boru. 

VII. Kazenske določbe 
30. člen 

Z denarno kaznijo do 3000 din se kaznuje: 
1. kdor opravlja gostinske posle brez pooblastila 

ali dovoljenja; 
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2. ravnatelj, upravnik, poslovodja, zakupnik ali 
imetnik gostinskega obrata: 

a) ki ne skrbi za red in čistočo gostinskih loka- 
lov in inventarja; 

b) ki toči hibridna vina in meša vina s hibridi, 
jabolčnikom ali vodo; 

c) ki prodaja pokvarjena jedila ali pijače; 
č) ki ne vodi predpisanih poslovnih knjig in ni- 

ma obešenega cenika jedil in pijač na vidnem me- 
stu v lokalu; 

d) ki zaposli v gostinskem obratu osebo brez 
zdravniškega pregleda; 

e) ki ne pošlje na zdravniški pregled kuhinjske- 
ga in strežnega osebja vsaj enkrat na leto; 

f) ki ne nudi hrane osebam, ki so zaposlene v 
kraju, pa nimajo lastnega gospodinjstva 

Za upravni kazenski postopek in izrekanje kazni 
po tem odloku je pristojen sodnik za prekrške okraj- 
nega LO. 

VIII. Končne določbe 
21. člen 

Svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 
se pooblašča, da po potrebi predpiše z navodilom 
podrobnejše določbe za izvajanje tega odloka. 

22. člen   . 
Ta odlok dobi obvezno moč z dnevom objave v 

>Uradnem listu LRS« in jo obdrži dotlej, dokler ne 
bodo izdani i.e. gostinstvo zvezni ali republiški pred- 
pisi. 

Si 1-1794/3-53 
Ptuj, dne 23. septembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Janez Petrovič 1. r. 

442. 
Okrajni ljudski odbor Ptuj je na podlagi 15. čle- 

na in 5. točke 64. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) na sejah obeh 
zborov dne 23. septembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka o obratovalnem 
času gospodarskih podjetij na območju okraja Ptuj 

1. člen 
Osmi člen odloka o obratovalnem času gospodar- 

skih podjetij na območju okraja Ptuj (Uradni list 
LRS, št. 15-134/53) se spremeni tako, da se preči- 
ščeno besedilo glasi: 

> Posameznim obratom in za posamezne dni sme 
tajništvo za gospodarstvo po izkazani dejanski po- 
trebi in na prošnjo podaljšati obratovalni čas. 

Gostinskim obratom podaljšuje obratovalni čas 
tajništvo za notranje zadeve. Isto velja tudi za po- 
daljšanje trajanja prireditev družbenih organizacij.« 

2. člen 
Desetemu členu odloka o obratovalnem času go- 

spodarskih podjetij na območju okraja Ptuj se doda 
ie tretja točka, ki se glasi: 

>3. Slaščičarne obratujejo kakor ob delavnikih.« 
3. Člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 
ftu LRS«. 

445. 

Na podlagi 15. in 64. člena zakona o okraj»"1 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, 8t. 19-89/52) v zve- 
zi s 1. členom uredbe o spremembah in dopolnitvah 
uredbe o potnih in selitvenih stroških (Uradni • 
FLRJ, št. 29-233/53) je okrajni ljudski odbor Šoštanj 
na sejah okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dn« 
19. septembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o razveljavitvi odloka o višini dnevnic za služben11 

potovanja v mejah okraja Šoštanj 

1. člen 
Odlok o višini dnevnic za službena potovanja T 

mejah okraja Šoštanj z f'ne 10. februarja 1953 štev. 
pov. 63/4-53 (Uradni list LRS. št. 8-49/53) se raz- 
veljavlja. 

2. Člen v     . 
Za službena potovanja v mejah okraja Šoštanj 

veljajo dnevnice, določene z uredbo o spremembah 
in dopolnitvah uredbe o potnih in selitvenih stroških 
(Uradni list FLRJ, št. 29-233/53). 

3. člen 
Ta odlok velja takoj. 
St. 4458/1-53 
Šoštanj, dne 19. septembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1. r. 

444. 

Na podlagi 14. točke 78. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin (Uradni list LR* 
št. 19-90/53) in 6. Člena uredbe o pravici ljudskih od- 
borov, da lahko predpisujejo takse in prometni da- 
vek (Uradni list FLRJ, št 19-118/53) in po poprejšnji 
pritrditvi Izvršnega sveta Ljudske skupščine Ljud" 
ske republike Slovenije je sprejel ljudski odbor 
mestne občine Kamnik dne 20. julija 1953 

ODLOK 
o vpeljavi taks in prometnega davka mestne obcine 

I. DEL: SPLOŠNE DOLOČBE 
l.člen 

Poleg taks in prometnega davka, ki se plačujej 
po veljavnih predpisih, se pobirajo v mestni °°cl^j 
Kamnik še takse in prometni davek, ki so predpisa 
s tarifo v II. delu tega odloka. 

2- ^en J0. 
Takse in prometni davek, ki se pobirajo po ü 

ločbah tega odloka, so proračunski dohodek Pr0/ 
čuna mestne občine. Uporabiti se smejo samo za *• 
munalne gradnje  (za vzdrževanje in zidanje sJan.n 
vanjskih hiš, za zidanje zdravstvenih, prosvetnih 
drugih zavodov in komunalnih objektov), za Sra. * p 
cest, mostov in podobno. Način uporabe bo doloc 
s proračunom • mestne občine. 

taksna 
3. člen 

St. 1-992/3-55 
Ptuj, dne 23. septembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Janez Petrovič L r. 

Takse se plačujejo v posebnih lokalnih 
znamkah. Če stranka teh taksnih znamk ne m ^. 
nabaviti, plača takso v gotovini, uslužbenec Pa> ^ 
takso pobere, mora nabaviti lokalne taksne znam 
in jih uničiti na spisu. ja. 

Dokler taksne znamke ne bodo tiskane, se P 
čuje taksa v gotovini. 

Prometni davek se plačuje v gotovini. 
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4. Sien 
V primerih, ko je priznana oprostitev taks oiiro* 

"&* prometnega davka po veljavnih predpisih, se tu* 
j« ne morejo pobirati takse oziroma prometni davek, 
** so predpisani s tem odlokom. 

Takse in prometni davek po tem odloku se tudi 
ne pobirajo v primerih, določenih z mednarodnimi 
Pogodbami in v primerih, ko izvira oprostitev iz med- 
n&rodnih običajev do držav, s katerimi obstoji o tem 
Vzajemnost (reciprociteta). 

5. člen 
Določbe zakona o taksah (Uradni list FLRJ, St. 

"8-485/46), uredbe o davku od prometa proizvodov 
(Uradni list FLRJ, št. 24-267/47) in uredbe o tarifi 
Prometnega davka (Uradni list FLRJ, št. 1-1/53) z vse- 
°u poznejšimi spremembami in dopolnitvami se pri- 
merno uporabljajo tudi glede taks in prometnega 

*vka, predpisanih s tem odlokom, kolikor ni v tem 
odloku drugače določeno. 

6. člen 
Pojasnila in navodila za izvrševanje tega odloka 

sua svet za gospodarstvo ljudskega odbora mestne 
°hčine. 

vZa  izvrševanje  tega  odloka   skrbi   tajništvo  za 
gospodarstvo ljudskega odbora mestne občine. 

7. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Urad- 

nem listu LRS<. 
II. DEL: TARIFA 

A. Taksna tarifa 
• Vloge: 
a) za vloge, ki se naslovijo na ljudski od- 

bor mestne občine, razen za pritožbo, 
se plača 

") za pritožbe, naslovljene na ljudski od- 
bor mestne občine, se plača 

Za vsako odločbo, ki jo izda ljudski odbor 
cestne občine, razen za odločbe pod tar. 
j**« 5, tega odloka, se plača 
"otrdila, ki jih izdaja ljudski odbor mest- 
ne občine: 
a) za   vsako   potrdilo,   razen   za   živinski 

Potni list, se plača 
D) za potrdilo o lastnini in zdravju živi- 

ne   (živinski  potni  list)   in  za  prenos 
lastnine na kupca, se plača: 
za drobnico, od vsake glave 
za živino, od vsake glave 

^a odhod uslužbencev  ljudskega  odbora 
mestne občine izven uradnih prostorov na 
zahtevo   zasebnika,   razen   kadar   gre   za 
stanovanjske zadeve ali zadeve neznatne 
Rednosti, se plača: 
a) za pregled stavbišča  ali  prostora  za 

naprave 
> za pregled vse zgradbe ali posameznih 

Prostorov,   da   bi   se   izdalo   uporabno 
dovoljenje: 
do 5 prostorov 
°d 6 do 20 prostorov 
nad 20 prostorov 

' •• vsako drugo pot uslužbencev izven 
uradnih prostorov na zahtevo zasebni- 

•  ka, ne glede na število uslužbencev 
•1 odločbe, s katerimi daje ljudski odbor 

estne občine dovoljenje za gospodarske 
^javnosti, se plača: 

din 

10 

30 

50 

50 

10 
50 

200 

100 
200 
500 

a) za kočijaže in enovprežnike 
b) za gradbeno podjetje 
c) za industrijsko podjetje 
č) za izdelovanje umetnih rudninskih vod 

za restavracije, gostilne (ljudske ku- 
hinje), v katerih se ne točijo alkohol- 
ne pijače 
za restavracije z alkoholnimi pijačami, 
gostilne, kavarne, krčme, bifeje in vin- 
ske kleti, v katerih se točijo alkoholne 
pijače 
za hotele 
za penzione, gostišča in prenočišča 
za mlekarne in obrate, v katerih se to- 
čijo samo čaj in kava 

i) za podjetja   za   prevoz   potnikov   in 
blaga: 
avtobusna 
avtotaksijska 
za dimnikarje 
za kinematografe 

1) za opravljanje obrti: 
s stalnim sedežem 
brez stalnega sedeža 
Za dovoljenje za opravljanje obrta v 
pomožnem  lokalu  se plača ista taksa 
kakor za glavni lokal. 

6. Za glasbo v gostinskih in podobnih javnih 
prostorih, če se za vstop ne pobira vstop- 
nina, se plača letno: 
za vsakodnevno glasbo 
za glasbo ob sobotah in nedeljah, združe- 
no s plesom 
za   glasbo   ob   sobotah  in  nedeljah  brez 
plesa 
za glasbo na veselici ali podobni prire- 
ditvi 

d) 

e) 

f) 
g) 
h) 

j) 
k) 

7. Za dovolitev podaljšanja obratovalnega 
časa v gostinskih obratih, se plača za vsak 
primer 

8. Za uporabo trga ali sejmišča za postavi- 
tev cirkusa, vrtiljaka, strelišča ali podob- 
no, se plača za vsak m*: 
a) za čas do 20 dni 
b) za vsak nadaljnji dan 
c) za uporabo trga ali cestišča za postavi- 

tev stojnice za prodajo časopisov, sad- 
ja ali za čiščenje čevljev in podobno, 
se plača za m», letno 

č) za uporabo trga ali cestišča za shranje- 
vanje dvokoles se plača za m1, letno 

d) za uporabo trga, cestišča ali pločnika 
za postavitev kavarniških ali gostilni- 
ških mizic, se plača za m*, letno 

9. Za izobešanje firm se plača letno, če ob- 
sega napisna deska: 
do pol m* 
od pol do 1 m* 
od 1 do 4 m* 
nad 4 m* 
Imetnik firme je dolžan plačati to takso 
v dneh po izobešenju firme, sicer pa vsa- 
ko leto v januarju. 

100 10. Za reklame, ki se zaradi materialne ko- 
risti obesijo ali kako drugače pritrdijo, 
napišejo ali naslikajo na zidovih, na no- 
tranjosti javnih lokalov, na ograjah, v iz- 

dia 
700 

2.500 
3.500 
4.000 

4.000 

12.000 
2.000 
1.200 

1.200 

1.200 
600 
600 

2.500 

2.400 
900 

2.000 

2.000 

1.000 

300 

1.000 

10 
1 

100 

50 

10 

200 
500 

1.000 
1.500 
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ložbenih oknih in podobno, se plača en- 
kratna taksa, 5e reklama obsega: din 
do pol m2 200 
od pol do 1 m* 400 
od 1 do 4 m2                                                         1.000 
nad 4 m*                                                                1.500 
Ta taksa mora biti prilepljena in uničena 
s pečatom ljudskega odbora mestne obči- 
ne na reklami. 

11. Za posest psov se plača letno: 
a) za lovske pse 200 
b) za luksuzne pse 1.500 
Za pse, ki jih imajo vojska in varnostni organi, 

ter za pse čuvaje se ne plačuje ta taksa. Prav tako 
So ne plačuje ta taksa za lovske in luksuzne pse do 
šestih mesecev starosti. 

Psi čuvaji so tudi psi, ki jih vzdržuje gospodar 
zaradi čuvanja svojega premoženja in' ki so stalno 
na določeni nepremičnini; lovski psi pa so tisti, ka- 
terih gospodar je član lovske družine in jih uporab- 
lja za lov. Drugi psi so luksuzni psi. 

Gospodar lovskega oziroma luksuznega psa je 
dolžan plačati to takso vsako leto v januarju oziro- 
ma v 15 dneh po nabavi psa ali, ko dovrši pes 6 me- 
secev. 

Lovski in luksuzni psi nad 6 mesecev stari mo- 
rajo nositi kovinsko pasjo znamko z označbo letnice 
plačila takse, pritrjeno okoli vratu; gospodarji psov 
jo prejmejo ob plačilu letne tak?-. 

B. Tarifa prometnega davka 
12. Na območju mestne občine se pobira v 

korist ljudskega odbora mestne občine 
prometni davek: 
a) od potrošnje alkoholnih pijač v gostin- 

skih obratih in podjetjih 5% 
b) od  vstopnic za kinematografske pred- 

stave, fizkulturne in druge prireditve 
(veselice, cirkuške predstave, artistične 
nastope in podobno) 5% 
Od kulturno-umetniških prireditev, ki 
niso združene z veselico in plesom, se 
ne plača ta taksa. 

c) od prenosa lastninske pravice na ne- 
premičninah od stopenj, predpisanih z 
uredbo o tarifi prometnega davka, v 
višini 10% 

13. Gostinski obrat in podjetje plača letno: 
a) za vsako balinišče ali  kegljišče 1.500 
b) za vsak biljard 1.000 
c) za vsak paket igralnih kart 1.500 

14. Za vsak zakol živine se plača: 
za govedo, konje, od vsake glave 100 
za drobnico, od vsake glave 50 
Ta poslovni davek je dolžno odvesti me- 
sno podjetje, ki opravlja zakole. Ce se ži- 
val zakolje izključno za domačo uporabo 
lastnika, se ta poslovni davek ne plača. 

15. Od najemnin za stanovanjske in poslovne 
prostore  ter od zakupnin  za  druge ne- 
premične stvari in pravice se plača; če 
znaša mesečna najemnina oziroma zakupnina: 
do 400 din 3 
od 400 do 800 din 6 
od    800 do 1.200 din                                                10 
od 1.200 do 1.600 dim                                               15 

od 1.600 do 2.000 din 
od 2.000 do 6.000 din 

nad 6.000 din 
PO št. 867/1-1953 
Kamnik, dne 20. julija 1953. 

dia 
20 

li«' 
3* 

Predsednik LO MO: 
Janko Alfred 1. r. 

445. 
Občinski ljudski odbor Šenčur je na seji dne '• 

oktobra 1953 na podlagi 13. in 88. člena zakona o •"* 
litvah in odpoklicu odbornikov ljudskih odborov 
sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I. Razpisujejo se nadomestne volitve v volih»1 

enoti št. 2, ki obsega polovico naselja Šenčur, ker j? 
prenehal mandat Mesecu Vinku, odborniku obč. L° 
Šenčur, ki je bil izvoljen v tej volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo dne 13. decembra 1953. 
II. Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« » 

na krajevno običajni način v volilni enoti št. 2. 
St. 935/1 
Šenčur, dne 9. oktobra 1953. 

Predsednik Obč. LO: 
Andrej Kristane 1. r. 

•. 
Občinski ljudski odbor Razkrižje je na seji dne 

23. septembra 1953 sprejel na podlagi 13. in 88. člen8 

zakona o volitvah in o odpoklicu odbornikov ljudskil' 
odborov (Uradni list LRS, št. 19-91/52) 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I . 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni eno 

št.  1, ki obsega naselja Safarsko in Gibina, ker J 
prenehal mandat Zunecu Otonu iz Safarskega št. * • 
odborniku občinskega ljudskega odbora Razkrižje, 
je bil izvoljen v tej volilni enoti. . 

Volitve bodo v nedeljo  dne 6. decembra 1953 o 
7. uri. 

II 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« »n n 

oglasnih deskah v volilni enoti št. 1. 
St. P-276/1-55 
Razkrižje, dne 23. septembra 1953. 

Predsednik Obč. LO: 
Peter Smolkovič !• *• 

P OPRAVEK 
Krško V odloku o javnem redu in miru v okraju * ^. 

(Uradni  list  LRS.  št.  26-291/53)  je  treba  pop** 
tiskovno napako v prvi vrstici 4. člena ter nam 
>javne morale« vstaviti besedi >javnega značaja* 

Si 14458/53 
Krško, dne 7. oktobra 1953. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1. r 

est" 
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LJUDSKE  REPUBLIKE SLOŽNIJE 
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Leto IX V UUBUANl, dne 29 oktobra 1953 Sievilka 37 

VSEBINA! 

«• Odločba o spremembi sestave Republiške volilne komi- 
sije LRS za volitve ljudskih poslancev za Ljudsko skup- 
scino LRS. <3- Odlok o določitvi fakultet In oddelkov fakultet, na ka- 
tere se lahko vpišejo dijaki posameznih srednjih stro- 

ja    kovnih šol. 
• Odredba o prometnem davku na glavne proizvode lzko- 

Us LläianJa gozdov — panoge 313. a- Odredba o določitvi količin vina in žganja, ki Jih smejo 
Proizvajalci porabiti  doma  v eni proizvajalni  dobi brez 

Ue Pačila prometnega davka. 
• Odredba o sodelovanju sanitarne inspekcije in Inšpekcije 

flela pri delu komisije za tehnični pregled izvedenega 
sradbenega objekta. 
Odloki   ljudskih   odborov: 

• Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o višini 
dnevnic uslužbencev in delavcev uradov in zavodov za 

^   službena potovanja v okraju Celje okolica. 

418. Odlok o kategorizaciji cest m. reda na območju okraja 
Maribor okolica. 

«9. Odlok o spremembi odloka o višini dnevnic za službena 
potovanja in o višini povračila za terensko delo v okraju 
Ptuj. 

450. Odlok o določitvi pavšalnega povračila stroškov za služ- 
bena potovanja oziroma terenska dela v okraju Ptuj. 

451. Odlok o dajanju v najem poslovnih prostorov v okraju 
Tolmin. 

452. Odlok o  kategorizaciji  cest  III.  reda, v okraju Tolmin. 
433. Odlok'o razpisu nadomestnih volitev v 17. volilni enoti 

mestne občine Nova Gorica. 
154. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti XIV. 

občine Šentjur pr) Celju. ( 

— Popravek odloka o načinu sklepanja kreditnih pogodb 
glede Investicij, ki spadajo med investicije gospodar- 
skega pomena MLO Ljubljane. 

122. 
.     Na podlagi 43. člena in v zvezi z drugim odstav- 
0,n 48. člena zakona o pravicah in dolžnostih ter 

0  volitvah   •"   «J~«I'lin"   1;..••1-,•.   nnolnnnnv   T.inrlske 
^upščine Ljudske republike Slovenije izdaja Izvršni 
Vot Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

in odpoklicu ljudskih poslancev Ljudske 
dske 
skupš 

ODLOČBO 
sPrcnicmbi sestave Republiške volilne komisije LRS 

a volitve ljudskih poslancev za Ljudsko skupščino 
Ljudske republike Slovenije 

!• Bernot 2ivko,  član  izvršnega  odbora  Glavne 
^ružuc zveze LR Slovenije, Ljubljana, ki je potr- 

J.v? kot kandidat za poslanca Zvezne ljudske skup- 
, ••. se  razreši  dolžnosti  člana  republiške  volilne 
Komisije. 

šk njegovo mesto se imenuje za člana republi- 
„ e v°lilne komisije ing. Jelačin Ivo, profesor agro- 
re fakultete, Ljubljana. 

ZVP •
 

sta Cerne Franc, član republiškega svetu 
pr=2e sindikatov Slovenije, Ljubljana, ter Boštjančič 
ver/-C' eian rePubliškega sveta Zveze sindikatov Slo- 
sia 

1Je> Ljubljana, predlagana kot kandidata za po- 
nije t LJudske skupščine Ljudske republike Slove- 
nk • Sta zato Prenehala biti član oziroma namest- 
trmci   ana republiške volilne komisije, se na njuno 

esto imenujeta: 
Zvej,   ra^   I°že,   org.   sekretar   republiškega   sveta 
lihi!ei sindikatov  Slovenije za člana republiške vo- 
\e komisije in 

<lik»t r aJs Franc, član republiškega sveta Zveze sin- 
'«atov  ci .. r   ,  -i      «i      ui«i,«. 

dijj .    -"j» iiuuc, cian repuDiisKega avcia UIMV ="• 
v0lijOv  Slovenije  za  namestnika   člana   republiške 

ne komisije. 
». TT

a, odločba velja takoj. 
°V U-55/2-53 
^nbljana, dne 23. oktobra 1953. 

L,i„i Izvršni svet 
•,•«$•• skupščine Ljudske  republike Slovenije 

Predsednik: 
Miha Marinko 1. r. 

123. 

Na podlagi 2. točke odloka o pravici dijakov 
srednjih strokovnih šol do vpisa na fakultete (Uradni 
list FLRJ, št. 35-295/53) izdaja Izvršni svet Ljudske 
skupščine Ljudske republike Slovenije 

ODLOK 
o določitvi fakultet in oddelkov fakultet, na katere 
se lahko vpišejo dijaki   posameznih   srednjih stro- 

kovnih šol 

I 
Absolventi naslednjih 

so bili po končani srednji 
leti na praktičnem delu 
vpišejo na tele fakultete 
v Ljubljani: 

1. Ekonomska  srednja 
šola 

2. Tehniška srednja 
šola v Ljubljani: 
a) strojni odsek 

srednjih strokovnih Sol, ki 
strokovni soli najmanj dve 
v   svoji   strok", .se   lahko 
oziroma  oddelke  fakultet 

na ekonomsko fakulteto 

b) elektrotehnični 
odsek 

c) rudarski odsek 

č) metalurški odsek 

na fakulteto za strojništvo, 
fakulteto za elektroteh- 
niko in fakulteto za ru- 
darstvo  in   metalurgijo 

na fakulteto za elektroteh- 
niko, fakulteto za stroj- 
ništvo in fakulteto za ru- 
darstvo  in  metalurgijo 

na fakulteto za rudarstvo 
in metalurgijo, fakul- 
teto za strojništvo in 
fakulteto za gradbeni- 
štvo in geodezijo — geo- 
detski oddelek 

na fakulteto za rudarstvo 
in metalurgijo, fakulteto 
za kemijo in fakulteto 
za strojništvo 
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d) kemijski odsek 

e) lesnoindustrijski 
odsek 

I) avto odsek 
3. Gradbeni tehnikum 

v Ljubljani: 
a) gradbeni  odsek 

(arhitekturr in 
visoke  gradnje) 

b) gradbeni odsek 
(nizke gradnje) 

c) geometrski odsek 

č) odsek za industri- 
jo gradbenega 
materiala 

4. Pomorski   tehnikum: 
a) navtični odsek 
b) gospodarski odsek 
c) strojni odse!: 

5. Kmetijska srednja 
šola T Mariboru 

6. Gozdarska srednja 
šola v Ljubljani 

7. Tekstilni tehnikum* 
v Kranju: 
a) predilski,   tkalski 

in pletilski odsek 
b) apretersko-bar- 

varski odsek 

8. Usnjarski   tehnikum 
v Domžalah 

9. Veterinarska srednja 
šola v Ljubljani 

10. Srednja šola za turi- 
zem in gostinstvo v 
Ljubljani 

11. Medicinske   srednje 
šole: 
a) Sola za medicin- 

ske sestre (Ljub- 
ljana, Maribor) 

b) Šola za medicin- 
ske tehnike-rent- 
genske pomočnike 
v Ljubljani 

c) Sola za   sanitarne 
' tehnike   v   Ljub- 
ljani 

•) Šola za fiziotera- 
pevke v Ljubljani 

d) Zobotehnična sred- 
nja šola v Ljub- 
ljani 

na fakulteto za kemijo in 
fakulteto za rudarstvo 
in metalurgijo — odde- 
lek za metalurgijo 

na fakulteto za strojništvo 
in fakulteto za agrono- 
mijo, gozdarstvo in ve- 

terinarstvo — gozdarski 
oddelek 

na fakulteto za strojništvo 

na fakulteto za arhitekturo 

na fakulteto za gradbeni- 
štvo in geodezijo 

na fakulteto za gradbeni- 
štvo in geodezijo — geo- 
detski oddelek 

na fakulteto   za   gradbeni- 
štvo in geodezijo 

na ekonomsko fakulteto 
na ekonomsko fakulteto 
na fakulteto za strojništvo 

na fakulteto za agronomijo, 
gozdarstvo in veterinar- 
stvo — agronomski od- 
delek 

na fakulteto za agronomijo, 
gozdarstvo in veterinar- 
stvo — gozdarski od- 
delek 

na fakulteto za strojništvo 

na fakulteto za kemijo 

na fakulteto za kemijo 

na fakulteto za agronomijo, 
gozdarstvo in veterinar- 
stvo — veterinarski od- 
delek 

na ekonomsko fakulteto 

na medicinsko fakulteto 

na medicinsko fakulteto 

na medicinsko fakulteto 

na medicinsko fakulteto 

na stomatološko fakulteto 

II 
1. Z dveletnih ter drugih niže organiziranih stro- 

kovnih šol (šol s praktičnim poukom) neposreden 
vpis na fakulteto ni mogoč. 

2. Absolventi srednjih strokovnih šol iz drugi" 
ljudskih republik se lahko vpišejo na ustrezno fakul- 
teto v Ljubljani, če je šola, ki so jo absolvirali, P° 
organizaciji in strukturi enaka naštetim šolani v 

Ljudski republiki Sloveniji. 
3. Absolventi srednjih strokovnih šol, ki bi s_^ 

hoteli vpisati na fakulteto, za katero dosedanji študij 
in praksa ne ustrezata, morajo pred vpisom opraviti 
še dopolnilne izpite za 7. in 8. razred gimnazije iD 

gimnazijsko maturo. 
4. Absolventi srednjih strokovnih šol, ki so do- 

slej opravili dopolnilno gimnazijsko maturo po Pre<*" 
pisih, ki jih je izdal Svet za prosveto in kulturo LRs> 
ohranijo vse pravice, ki so jih s tem pridobili» ; 
bodoče taka pridobitev pravic brez dopolnilnih izp1* 
tov iz snovi 7. in 8. razreda gimnazije ni več mogoča- 

5. Tisti odlično in prav dobro ocenjeni absolventi 
srednjih ekonomskih šol, ki so se letos vpisali na 
ekonomsko fakulteto na podlagi sklepa Sveta za pr0* 
sveto in kulturo LRS, št. 16 z dne 14. julija 19" 
lahko na tej fakulteti študirajo, čeprav ne izpolnju- 
jejo pogoja o dveletnem praktičnem delu v svoji 
stroki. 

III 
Ta odlok velja takoj. 
St. U-60/53 
Ljubljana, dne 20. oktobra 1953. 

Izvršni svet 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Miha Marinko 1. t. 

124. 

Na podlagi tar. št. 40 uredbe o tarifi pr°metn,fj« 
davka (Uradni list FLRJ, št. 1 z dne 7. januarja 19• 
izdajam 

ODREDBO 
o prometnem davku na glavne proizvode izkoris 

nja gozdov — panoge 313 

1. člen 
Prometni davek se plačuje od tistih lesnih sor 

mentov in  v tistem  absolutnem znesku ter ••••. e_ 
enoti, ki jo navaja preglednica v 2. členu te ureo 

2- •1•• din/«»' 
1. Hlodi za žago, hrastovi, hlodi za žago 

vseh vrst iglavcev, drogovi in piloti vseh 
vrst, tesani pragovi, tesan les iglavcev, 
doge, škodlje 

2. Jamski les iglavcev, hlodi za žago drugih 
listavcev (razen bukovih) 

3. Hlodi za žago, bukovi, hlodi za furnir, li' 
ščenje in šibice 

4. Drva, trda AB, les za lesno volno, tehnič- 
ne cepanice za klanje 

5. Taninski les 
6. Sortimenti, kot jamski les listavcev, celu- 

lozni les vseh vrst, hmeljevke, kolje in 
drugi drobni sortimenti, drva, mehka »» 
bukova drva C, oglje, smrekovo lubje, se 
oprostijo plačila prometnega davka. 

700 

500 

'3OO 

200 
100 

,â 
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3. člen 

Stopnje prometnega davka po 2. členu te odredbe 
so enake za območje vse Slovenije. 

4. člen 
Davčni zavezanci so: 

. a) gospodarske organizacije (gospodarska pod- 
jetja, zadruge itd.), državni organi in ustanove ter 
zadružne in družbene organizacije, kadar kupujejo 
les neposredno od lastnikov oz. posestnikov gozdov; 

b) lastniki oziroma posestniki gozdov (kmetje, za- 
jjruge in druge gospodarske organizacije), kadar pro- 
dajajo les drugim potrošnikom, ki niso navedeni v 
točki a) tega člena. 

5. člen 
Od plačila prometnega davka se oprostijo gozdna 

gospodarstva, lesnoindustrijska podjetja in druge 
vprzavne organizacije, kadar sekajo ali nabavljajo les 
j* državnih gozdov. Kadar pa sekajo ali nabavljajo 
es od drugih lastnikov oziroma posestnikov gozdov, 
^orajo plačati prometni davek ter se v ism primeru 
»tejejo za davčne zavezance iz točke a) 4. člena te 
°dredbe. 

6. člen 
. Prometni davek se plača na ustrezne tekoče ra- 
čune prometnega davka. , 

Davčna obveza nastane za zavezance po točki a) 
*• člena v trenutku odkupa (prevzema) lesa, za druge 
Qavčne zavezance pa v trenutku, kadar je les prodan. 

Kadar peljejo davčni zavezanci iz točke b) 4. čle- 
?a *es na prodajo izven kraja proizvodnje oziroma 
'zven svojega stalnega bivališča, so dolžni plačati 
v0D»etni davek pred prodajo, okrajni (mestni) ljud- 
je odbor pa jim ga vrne od tistih količin, ki jih niso 
Prodali. 

7. člen 
. Davčni zavezanci iz točke b) 4. člena, ki prodaja- 
1"L *2ven kraja proizvodnje oziroma stalnega biva- 
isca ter ne morejo dokazati, da je za ta les že plačan 

Pametni davek, ga morajo takoj plačati, poleg tega 
Pa 8e sproži tudi postopek zaradi prekrška. 

vlak 

8. člen 
^a prevoz lesa, ki se prevaža iz kraja v kraj z 

Uit*001' kamionom, splavom itd., mora imeti prevoz- 
Čan spremnico> ki mora obsegati tudi podatke o vpla 
Po i* Promelnem davku oziroma njegovi oprostitvi 
Ust irn?nu uretJ1,c ° tarifi Prometnega davka (Uradni 

*.LRJ, §t. 1/33) ali po 5. členu to odredbe, 
sdo r Prevažajo lastniki oziroma posestniki go- 
• °v> navedeni pod točko b) 4. člena les za lastno 
ve* °' 8e p0 ,ej oc^redbi ne štejejo za davčne za- 
S]j 

ance> morajo pa imeti potrdilo občinskega , Ijud- 
Up0

Sa odbora, da   je   ta   les   namenjen   za   lastno 

ürefll?remnice za Prevoz lcsa sc izdajajo po določbah 
ät_ £~° ° ureditvi prometa z lesom (Uradni list LRS, 

li8t
a odredba velja od dneva objave v >Uradnem 

, St. I/l-1575/l-W 
Ljubljana, dne 22. avgusta 1953. 

Državni sekretar 
za gospodarstvo LRSi 
Ing. Marjan Tepina 1. r. 

12•. 

Na podlagi pooblastila 7. odstavka 3. pripombo 
k tarifi Št. 37 dela A tarife prometnega davka (pri- 
loga k Uradnemu listu FLRJ, št. 1-1/53) izdajam 

ODREDBO 
o določitvi   količin vina in   žganja,   ki jih smejo 
proizvajalci porabiti doma v eni proizvajalni dobi 

brez plačila prometnega davka 
I. Proizvajalci vina smejo porabiti doma brez 

plačila 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) 60 (osemdeset) litrov na vsakega nad 15 let 
starega člana družine vinogradnikov na območju 
okrajnih (mestnih) ljudskih odborov, Celje mesto, 
Celje okolica, Krško, Ljubljana okolica, Ljutomer, 
Maribor 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 1953 do 19. novembra 1954. 

II. Proizvajalci žganja smejo porabiti doma brez 
plačila prometnega davka 5 (pet) hektolitrskih sto- 
penj za vsakega nad 18 let starega člana družine 
proizvajalcev. 

Ta količina velja za proizvajalno dobo od 1. fe- 
bruarja 1954 do 31. januarja 1955. 

III. Z dnem, ko začnejo veljati odločbe te od- 
redbe, preneha veljati odredba o določitvi količin 
vina in žganja, ki jih smejo proizvajalci porabiti 
doma brez plačila davka od prometa proizvodov v 
eni proizvajalni dobi (Uradni list LRS, žt. 32-186/52). 

St. IV-4317-1953 
Ljubljana, dne 19. oktobra 1953. 

Državni sekretar za gospodarstvo LRS; 
Ing. Marjan Tepina 1. r. 

126. 

Na podlagi četrtega odstavka 40. člena uredbe o 
gradnji (Uradni list FLRJ, št. 14-139/52) v zvezi z 
drugim odstavkom 13. člena zakona za izvršitev 
ustavnega zakona o temeljih družbene in politične 
ureditve in o organih oblasti Ljudske republike Slo- 
venije (Uradni list LRS, št 3-14/53) izdaja Svet za 
zdravstvo in socialno politiko LRS 

ODREDBO 
o sodelovanju sanitarne inšpekcije in inšpekcije dela 
pri delu   komisije  za tehnični   pregled   izvedenega 

gradbenega objekta 

Organ, ki imenuje komisijo za tehnični pregled 
izvedenega gradbenega objekta po 9. členu pravil- 
nika o tehničnem pregledu izvedenih gradbenih ob- 
jektov (Uradni list FLRJ, št. 24-269/52),.mora pova- 
biti k delu komisije za tehnični pregled izvedenega 
gradbenega objekta tudi zastopnika sanitarne inšpek- 
cije oziroma zastopnika inšpekcije dela po določbah 
te odredbe. 

2 
To povabilo je obvezno za tehnične preglede 

tistih objektov, ki so nove gradbe, in za tiste rekon- 
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strukcije (adaptacije, popravila), s katerimi je bil 
izpremenjen namen objekta, ali pa se bodo objekti 
uporabljali v isti namen kot pred rekonstrukcijo, pa 
ni bil še opravljen  tehnični pregled. 

Zastopnik sanitarne inšpekcije se mora povabiti 
k tehničnemu pregleda izvedenih gradbenih objektov, 
kadar so ti objekti namenjeni higienskemu ali zdrav- 
stvenemu varstvu prebivalstva ali kadar se zahteva 
higiensko ali zdravstveno varstvo za koristnike teh 
objektov oziroma za proizvodnjo v teh objektih in 
njihovi okolici. To velja zlasti za tehnične preglede 
objektov, kot so: 

a) objekti zdravstva in socialnega skrbstva (bol- 
nice, zdravilišča, ambulante, domovi onemoglih itd.); 

b) objekti in naprave komunalnega pomena za 
zdravstveno in higiensko varstvo prebivalstva (objekti 
za preskrbo z vodo, zlasti javni vodovodi, dalje kana- 
lizacije, javna stranišča, umivalnice,- kopališča, sme- 
tišča, konjačije itd.); 

c) objekti in naprave za proizvodnjo, predelavo, 
shrambo in prodajo živil (mlini, mlekarne, pekarne, 
slaščičarne, tovarne konserv, klavnice, mesnice, pivo- 
varne, silosi, hladilnice itd.); 

č) gostinski, turistični in hotelirski objekti (go- 
stilne, prenočišča, hoteli, restavracije, kavarne itd.); 

d) objekti za kulturne in fizkulturne namene 
(gledališča, kinodvorane, sindikalni domovi, telovad- 
nice, fizkulturni prostori, športna kopališča itd.); 

e) objekti za šolsko in predšolsko mladino (za 
pouk, razvedrilo, stanovanje itd.); 

f) objekti v industriji, rudarstvu in obrti, ki so 
namenjeni za delovne prostore in za higiensko var- 
stvo zaposlenega osebja; 

g) objekti in naprave, ki lahko škodljivo vpli- 
vajo na okolico (odplake, čistilne naprave, plini itd.); 

h) objekti, ki so namenjeni za javno uporabo ali 
za javni promet (postajna poslopja, poštna poslopja, 
poslopja javnih uradov itd.); 

i) stanovanjski objekti (velja za vse investitorje) ; 
j) objekti, ki se uporabljajo kot provizoriji za 

nastanitev delavcev (začasna naselja na gradbiščih 
itd.). 

4 
Zastopnik inšpekcije dela se mora vabiti k teh- 

ničnemu pregledu izvedenih gradbenih objektov, 
kadar se ti uporabljajo za delovne prostore oziroma 

delovišča ali pa so namenjeni osebju v delovnem 
razmerju. To velja zlasti za tehnične preglede objek- 
tov, kot so: 

a) objekti v industriji, rudarstvu, obrti, če ti ob- 
jekti in naprave vplivajo na delovne razmere in var- 
nost delavcev pri delu v teh ali sosednih objektih; 

b) objekti, ki so namenjeni za stanovanje ali 
prehrano delavcev in uslužbencev. 

5 
Sanitarna inšpekcija oziroma inšpekcija dela 

lahko zahtevata tudi v primerih, ki niso posebej 
navedeni pod 3. in 4. točko te odredbe, udeležbo pn 
delu komisije za tehnični pregled objektov, če objekt 
kakorkoli posega v koristi zdravstvenega oziroma de- 
lavskega varstva. 

6 
Ce imenuje komisijo za tehnični pregled okrajni 

(mestni) gradbeni organ, se praviloma povabi k delu 
komisije po gornjih določbah zastopnik okrajne 
(mestne) sanitarne inšpekcije oziroma inšpekcije dela. 

Če imenuje komisijo za tehnični pregled repu- 
bliška gradbena inšpekcija, se praviloma povabi k 
delu komisije po zgornjih določbah zastopnik repu- 
bliške sanitarne inšpekcije oziroma inšpekcije dela. 
Republiški organi lahko pooblastijo lokalne organe 
sanitarne inšpekcije oziroma inšpekcije dela, da jih 
zastopajo pri delu komisije. Organi sanitarne inšpek- 
cije in inšpekcije dela se morajo pod disciplinsko 
odgovornostjo odzvati pozivu in sodelovati pri delu 
komisije. 

r 
Kadar se komisija za tehnični pregled ne strinja 

z ukrepi in zahtevami zastopnika sanitarne inšpek- 
cije oziroma inšpekcije dela, odloča dokončno organ, 
ki je določil tega zastopnika. 

8 
Ta odredba velja takoj. 
S-I-2714/3 
Ljubljana, dne 2. julija 1953. 

Predsednik 
Sveta za zdravstvo in socialno 

politiko LRS: 
Lojze Piškur 1. r. 

Soglašam! 
Državni sekretar za gospodarstvo LRS: 

Ing. Marjan Tcpina 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
•. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19- 
89/52) v zvezi s 1. členom uredbe o spremembah in 
dopolnitvah uredbe o potnih in selitvenih stroških 
(Uradni list FLRJ, žt. 29-233/53) je okrajni ljudski 
odbor Celje okolica na peti skupni seji okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 24. avgusta 1953 
sprejel 

odlok 
o spremembah in dopolnitvah odloka o višini dnevnic 
uslužbencev in delavcev uradov in zavodov za služ- 

bena potovanja na območja OLO Celje okolica 

Odlok o višini dnevnic uslužbencev in delavcev 
uradov in zavodov za službena potovanja na območju 

OLO Celje okolica z dne 13. lebruarja 1953 (Uradn» 
list LRS, št. 8-32/53) se spremeni in dopolni tako, °a 

se njegovo prečiščeno besedilo glasi: 

ODLOK . 
o dnevnicah za službena potovanja v mejah okraj 

Celje okolica 
1. člen 

Za   službena   potovanja  v mejah   okraja   CeU 
okolica znašajo dnevnice za uslužbence in delate 
organov in zavodov okrajnega ljudskega odbora 
občinskih ljudskih odborov ter za uslužbence tis ' 
uradov in zavodov, katerih delo je omejeno na ° 
močje okraja Celje okolica, ne glede na to ali gre, ^ 
zvezne ali republiške urade in zavode, 80% od P1'**.,, 
dajoče dnevnice iz   1. člena uredbe o spremembah 
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Vaino opoiorilo! 
Ljudske odbore, gospodarska podjetja, zavode, arade, usta- 

nove in posameznike opozarjamo na dre pomembni knjigi, ki jih 
"na naša založba v tisku, in sicer i 

leksikon 
krajev, naselil In zaselkov 1RS 

Slovenci smo pred letom 1918 imeli le repertorije za posa- 
mezne razkosane pokrajine našega narodnostnega ozemlja. V 
stari Jugoslaviji je sicer izšel leta 1939 splošni pregled bivše 
dravske banovine, ni pa bilo v njem velikega dela naše domo- 
vine, Slovenskega Primorja. Zato bo ta leksikon tembolj pomem- 
ben, ker bo tako rekoč po skoraj polstoletju nudil vpogled v 
gospodarsko in socialno strukturo velikega dela prebivalstva 
Slovenije. Med drugim bodo v leksikonu, po popisu prebivalstva 
Iz leta 1948, za vsak kraj, občino oziroma okraj podatki o povr- 
šini, številu in socialni strukturi prebivalstva, o upravi, šolstvu, 
železniških postajah in pošti, o nadmorski višini itd. Bo to naš 
Prvi priročnik po vojni, ki bo združeval praktične podatke za 
vsakdanjo rabo o vseh naseljih velikega dela slovenskega narod- 
nostnega ozemlja. Na kraju bodo splošnemu delu leksikona do- 
dani še statistični podatki o šolah in učencih, o zdravstvenih 
ustanovah, železniških postajah, poštah, planinskih postojankah 
'td. Knjigo bodo poživile tudi lepe pokrajinske slike in slike 
naših razvijajočih se industrijskih podjetij. Obsegala bo nad 600 
strani. Kdor vplača znesek do 20. novembra 1955 prejme knjigo 
v prednaročilu za 250 din. To izredno nizko ceno v prednaročilu 
smo določili zato, da si lahko leksikon nabavijo čimširši sloji, 
zlasti še šole in podobno, na kar še posebej opozarjamo. 

Uvod v kmetijstvo 
Krog delavcev, ki se zanimajo za kmetijska vprašanja, se je 

2 ustanovitvijo agronomske fakultete v Ljubljani še povečal. 
Kmetijstvo je pomembna panoga gospodarstva in naša država 
Pripravlja za nadaljnjih 10 let velikopotezno akcijo za dvig polje- 
delstva v čimbolj napredno in donosno obdelovanje. Zato je 
naravno, da so nam strokovne knjige z najnaprednejšimi izsledki 
umnega kmetovanja tembolj potrebne. To delo bo omogočilo 
Vsem, ki imajo opravka s kmetijstvom, enostaven, pa zelo učin- 
kovit vpogled v eno prvih panog narodnega gospodarstva. Tudi 
Praktičen gospodar bo našel v njem mnogo napotkov za oboga- 
titev njegovih izkušenj. V besedi in sliki bodo v delu prikazane 
vse lastnosti obdelovalne zemlje in podnebja, življenje rastlin, 
vseh vrst žita in krme, travništvo in pašništvo, sadjarstvo, vino- 
gradništvo, dalje reja konj. govedi, prašičev, ovc, perutnine, 
čebelarstvo itd. Knjiga bo obsegala nad 400 strani, s slikami, raz- 
predelnicami in diagrami. Kdor plača knjigo do 20. novembra 
1953, jo dobi po ceni prednaročila — 420 din. 
, „Predplačila za obe knjigi sprejema nprava »Uradnega lista 
^Kb«, Ljubljana, Erjavčeva ila, poštni predal 336, Ček. račun 
bt> oOi-T-15?. 

Vse interesente opozarjamo, da smo tej številki priložili 
naročilnice za knjižice, položnice pa smo bili priložili .** «*»"n 

11 nnj se jih naročniki za to redko priliko poslnžijo. 
36. številki 

Razglasi in objave 
St. Org. 43/48-444 10074 

PRVI   OKLIC 
1 

Sestavljen je osnutek nove zem- 
ljiške knjige za k. o. Smihel pod 
Nanosom v sodnem okraju Postoj- 
na in se določi 

15. november 1953 
kot dan, od katerega dalje je treba 
postopati s tem osnutkom kakor z 
zemljiško knjigo. 

Od navedenega dne dalje je samo 
z vpisom v novoosnovano zemlji- 
ško knjigo mogoče doseči učinke 
zemljiškoknjižnega vpisa glede 
zemljišč, vpisanih v tej zemljiški 
knjigi. 

Obenem se z dnem 15. novem- 
bra 1953 uvaja postopek za poprav- 
ljanje navedene novoosnovane zem- 
ljiške knjige. Zato se pozivajo, naj 
priglasijo svoje zahteve najkas- 
neje 

do  vštetega  15. januarja  1954 
a) vsi tisti, ki zahtevajo na pod- 

lagi pravice, pridobljene pred 15. 
novembrom 1953, da bi se spreme- 
nili vpisi, ki jih obsega novoosno- 
vana zemljiška knjiga in ki se ti- 
čejo lastninskih ali posestnih raz- 
merij, pa najsi se izvede ta spre- 
memba z odpisom, pripisom ali s 
prenosom ah s popravo označbe 
zemljišč ali s sestavo zemljiško- 
knjižnih teles ali kakorkoli dru- 
gače; 

b) vsi tisti, ki so pridobili še 
pred 15. novembrom 1953 na zem- 
ljiščih, vpisanih v novoosnovani 
zemljiški knjigi, ali na njihovih 
delih zastavne, služnostne ali dru- 
ge pravice, prikladne za knjižni 
vpis, kolikor bi bilo te pravice tre- 
ba vpisati kot stara bremena, pa še 
niso vpisane ali niso vpisane tako, 
kakor je treba. 

V priglasitvah pod b) je treba 
natančno navesti pravice in vrstni 
red, ki se zanje zahteva, kakor tudi 
zemljiškoknjižne 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 tre» 
ba priložiti izvirnik in prepis li- 
stine, iz katere izhaja< dotična pra- 
vica oziroma dejstvo^ in sicer v pri- 
merih, kjer so pravice ali dejstva 
nastala po 6. IV. 1941, brezpogojno, 
v primerih, kjer so nastala pred 
tem dnem, pa kolikor ima tako li- 
stino stranka ali njen zastopnik. 

Priglasitvene dolžnosti v ničemer 
ne izpreminja to, da •• pravica, ki 
jo je treba priglasiti, morda raz- 
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vidna iz kakšne lis '.ne, ki je že pri 
sodišču, ali iz kakšnega sodnega 
sklepa itd. Pač pa so od priglasitve- 
ne dolžnosti izvzete: 

1. pravice m dejstva, za katera 
so ali bodo do vštetega 14. novem- 
bra 1953 upravičenci položili listi- 
ne, zaradi pridobitve stvarnih pra- 
vic na nepremičninah, ki niso vpi- 
sane v zemljiški knjigi; 

2. pravice, ki se ne opirajo na 
pogodbe (n. pr. pravice, pridoblje- 
ne zaradi agrarne reforme, zaplem- 
be in podobno), ker bodo te pravice 
itak  uradoma  priglašene. 

Kdor zamudi zgoraj dani rok 
15. januarja 1954, izgubi pravico, 
uveljavljati priglasitvi zavezane 
zahtevke do tretjih oseb, ki si pri- 
dobijo knjižne pravice v dobri veri 
na podlagi vpisov, obstoječih v no- 
voosnovani zemljiški knjigi, koli- 
kor ti vpisi niso izpodbijani. 

III 
Za vpise obremenilnih pravic (za- 

stavn -, služnostne itd. pravice), ki 
bodo    v    novoosnovani    zemljiški 
knjigi obstojali na dan 15. novem- 
bra 1953, naj  vsi  tisti, ki mislijo, 
da so z obstojem kakšnega teh vpi- 
sov ali z njegovim vrstnim redom 
oškodovani na svojih pravicah, 

vložijo ugovore 
do vštetega 15. januarja 1954, 

ker dobijo sicer ti vpisi učinek 
zemljiškoknjižnih vpisov. 

IV 
-Novoosnovana zemliiška knjiga 

je vsakomur na razpolago za vpo- 
gled med rednimi uradnimi urami 
pri okrajnem sodišču v Postojni. 
Morebitne priglasitve in ugovori po 
pričujočem oklicu se lahko vlagajo 
pismeno ali ustno na zapisnik pri 
okrajnem sodišču v Postojni. 

Proti zamudi rokov za priglasitve 
in ugovore ni dopustna postavitev 
v prejšnji stan in se ti roki ne 
smejo podaljšati za posamezne 
stranke. 
Državni sekretariat za pravosodno 

upravo LRS, 
Ljubljana, dne 16. oktobra 1953. 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Tajništva  okrajnih   oitroma  ••«•• 
IJa&sklb   odborov   razglašajo! 

Vpisi 
1370. 

Besedilo:   Državno   gospodarsko 
Îiodjetje   »Šivalnica«,   Celje   (Raz- 
agova 8). 

Poslovni predmet: Ženska kroja- 
ška dela in storitve. 

Ustanovitelj: MLO Celje. 
Za podjetje podpisuje: 
Zivie Ivanka, začasno za uprav- 

nika, v okviru zakonitih določb in 

pravil   podjetja,   skupaj   z   njim 
Turnšek Mihael, knjigovodja, za li- 
stine finančnega pomena. 

MLO Celje, 22. septembra 1953. 
St. II-6585/5-53 49^3 

1571. 
Besedilo:   Delavnica poljedelske- 

ga orodja, Lokavec pri Ajdovščini. 
Poslovni predmet: Proizvodnja in 

popravilo poljedelskega orodja. 
Ustanovitelj in gospodarski vodi- 

telj podjetja: LO mestne občine 
Ajdovščina, odločba št. 1645/53 z 
dne 10. VIII. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Bolko Savo, upravnik, in Spaca- 

pan Dana, skupaj. 
St.  II/2-105/101-53 9061 

Besedilo: Mesnica, Lokavec pri 
Ajdovščini. 

Poslovni predmet: Nabava živine, 
prodaja mesa  in  mesnih  izdelkov. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj podjetja: LO mestne občine 
Ajdovščina, odločba štev. 1645/53 z 
dne 10. VIII. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Batic Franc, upravnik, in Spaca- 

pan Dana, skupaj, do določenega 
zneska. 

St.  II/2-105/105-53 9066 
Besedilo: Stolarna »Partizan«, Lo- 

kavec pri Ajdovščini. 
Poslovni predmet: Nabava in pre- 

delava hlodovine, izdelava stolov in 
splošnega pohištva. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj podjetja: LO mestne občine 
Ajdovščina, odločba št. 1645/53 z 
dne 7. VIII.  1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Cibej Ludvik, upravnik, in Slo- 

kar Franc, knjigovodja, do določe- 
nega zneska. 

St. 11/2-105-103.53 9062 
OLO  Gorica,   1.  oktobra   1953. 

1372. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »De- 

likatesa« (Jesenice, Gosposvetska 
38). 

Poslovni predmet: Trgovina z de- 
likatesami in živili na drobno. 

Poslovalnice: št. 1 Jesenice, Go- 
sposvetska 38, Skladišče» Jesenice, 
Prešernova 20 in tržni prostor 
(kiosk) na Jesenicah. 

Ustanovitelj: LO mestne občine 
Jesenice, odločba št. II/1-2796/1 z dne 
7. X. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Strajnar • Tone, upravnik, in Ma- 

lenšek Vera, knjigovodja. 
LO MO Jesenice, 8. okt.  1953. 

St. II/6-53 9067 
1373. 

Besedilo: Radiomenanika Tržič, 
Glavni trg 15. 

Poslovni predmet: Popravilo ra- 
dioaparatov, pisalnih in računskih 
strojev, hišnih telefonskih naprav, 
prodaja radioaparatov, pisalnih in 
računskih strojev, telefonskih na- 
prav ter vseh nadomestnih  delov. 

Ustanovitelj in gospodarska upra- 
va podjetja: LO mestne občine Tr- 
žič, odločba št. 300/18 z dne 15. VI. 
1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Babic Miloš, upravnik, samostoj- 

no,  v  obsegu  zakonitih pooblastil 
in pravil podjetja j 

Pogačar Mihaela, računovodja, ki   / 
sopodpisuje listine finančnega po-, 
mena po 47. členu szdgp. 

OLO  Kranj,  21.   avgusta   1953. 
St.  5279/4-53 4771 

1374. 
Besedilo: »Slovenija«, lesna in- 

dustrija, Celje, Jurčičeva 1. 
Poslovni predmet: Nakup in iz- 

koriščanje lesa na panju, žaganje 
in predelovanje lesa, prodaja pro- 
izvodov lesne industrije, trgovanje 
z lesom na debelo in prodaja vseh 
lesnih izdelkov ter raznovrstnega 
pohištva. 

Ustanovitelj in gospodarski uprav- 
ni organ: MLO Celje, odločba Štev. 
6904-3 z dne 10. IX. 1953. 

Obrati    so:    Lesno    industrijski 
obrat,   Mariborska  46;   Zabojarna, 
Mariborska   46;   Pohištveno   mizar- 
stvo I, Kersnikova ulica; Pohištve- 
no  mizarstvo   II,   Stanetova   ulic8! 
Lesno industrijski   obrat,  Teharje, 
Lipa   10;  Lesno  industrijski  obrat, 
Šentjur pri  Celju; Trgovina P0"1" 
štva, Celje, Zidanškova ulica; Trgo- 
vina pohištva, Zagreb, Subičeva 24. 

Za podjetje podpisujejo: 
Gole Edvard, v. d. direktorja, sa- 

mostojno,  v  okviru  zakonitih  do- 
ločil  in   pravil   podjetja;   Bogota j 
Vlado, sekretar, v istem obsegu. v 

odsotnosti direktorja; Lube j Marica» 
glavni računovodja, sopodpisuje li- 
stine  finančnega pomena. 

MLO   Celje,   14.   oktobra   1953. 
St. II-7884/1-53 9i°5 

1375. 
Besedilo: »Alma« — drogerijo» 

Maribor (Tyrseva 1). 
Poslovni predmet: Trgovina na 

drobno s parfumerijskim in kozine* 
tičnim blagom, trgovina s fotograf- 
skimi in podobnimi aparati, instru- 
menti in potrebščinami, trgovina * 
naftinimi derivati, mazivnimi oU/ 
in mazivi, trgovina z barvami,}a^l 
kemikalijami in potrebščinami, j*" 
govina z izdelki iz gume, kavčuK» 
in plastičnih mas, trgovina z me(£ 
cinskimn zdravstvenimi in z?*f{. 
stvenimi instrumenti in potrebsc»* 
nami in trgovina z galanterijo. , 

Ustanovitelj: MLO Maribor. °• 
ločim Št. 7458/4 dne 24. VIII. 195•'   ' 

Gospodarski    upravni   organ   i 
Svet za gospodarstvo MLO Mar»*»01' ' 

Za podjetje podpisujejo: 
Maver Aleksander, ravnatelj-. sfj, 

mostojno, v okviru zakonitih dol oc 
in   pravil   podjetja;   Mraz   S°?ij 
računovodja, ki sopodpisuje "'•. 
denarnega, obračunskega in kreo 
nega pomena. 

Wl  Maribor,   17.   sept.   190^ 
St. Pov 4/131 W - 

1376. ,     .i«. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »£ 

nje«,  Murska Sobota, Stefana »... 
vača ulica 12. .      ^ 

Poslovni predmet: Nakup in P.. 
daja usnja, čevljarskih in tape1" 
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skih potrebščin, vrvarskih izdelkov 
ter usnjene galanterije. 

Ustanovitelj iu gospodarski vodi- 
~'J! LO mestne občini M. Sobota, 
odločba št. 2133/1953 L dne 26. IX. 
1953. 

£a podjetje podpisuje: 
Hiršl Mirko, upravnik, samostoj- 

no» v obsegu zak. pooblastil in pra- 
vd podjetja; listino finančnega po- 
lena sopodpisuje Lazar Janez, ra- 
čunovodja, po 47. členu szdgp. 

OLO Murska Sobota, 6. okt. 1953. 
St. II. 8.166/1-53 9063 

13??. 
Spremembe 

.Besedilo:   Topilnica    in   valjnrna 
«nka, Celje. 
. «brišj se direktor Kokalj Stane 
ln vpiše 
.Hilbert Kamilo, ravnatelj, ki pod- 

P.'suje samostojno, v obsegu zakoni- 
üuvPooblastil in pravil podjetja, 
yrzavni sekretariat za proračun in 
Qtz. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 9. septembra 1953. 
_ St. III-797/2-1953 4975 
!3?8. 

Besedilo: Tovarna usnja, Šoštanj. 
.'Piše se Arzenšek Anton, tebnič- 

n\. obratovodja, ki sopodpisuje v 
odsotnosti direktorja ali šefa gospo- 
"arsko-računskega sektorja, v istem 
obsegu kot odsotni, 
^ržavni sekretariat za proračun in 
Qtž- administracijo LRS, Ljubljana 

dne 11. septembra 1953. 
13?9 St. III-884/2-1953 4974 

Besedilo: Železarna, Ravne. 
« «brišeta se Marchiotti Stanko in 
öuJ?er Barbara ter vpišeta: 
» yabersek Alojz, ekonom >Doma 
*;le?arjev<, ki podpisuje v odsot- 
nosti upravnika doma, v istem ob- 
Vnrf"' in Cegner Majda, računo- 
""la doma, ki sopodpisuj 

£° 47. členu szdgp. 
e listine 

.travni sekretariat za proračun in 
rz- administracijo LRS, Ljubljana 

dne 24. septembra 1953. 
l38o St. III-237/2-1953 4969 

.Besedilo:Gostinsko podjetje»Čin- 
^«..Ljubljana. 

«unse se Sušnik Marjanka, knji- 
80^°dja. in vpiše 
5or,ajrs.nilc Marjan, knjigovodja, ki 
S35°4Pisuje   listine   po   47.   členu 

B G-št. 7213/53 9089 
Li..k??^l°:  »Grajska restavracija«, 
^Wjana. 

ttik •  S«a so °ražcm Jaka> •••••" 
v0(j{'a Oman Lucija, nižji knjigo- 

tor^^ločbo sveta za gospodarstvo 
G-fiaLravnega mesta Ljubljane, št. 
Pos53(?3-Pl z dne 9. IX. 1953 je 
uPrav ena v Podjetju prisilna 
itnP„ a' za prisilnega upravitelja je 
jj^ovan Dežan Lojze, Ljubljana, 
Pod;»?- ul 3I/L. ki podpisuje za jetJe samostojno. 

G-St. 7162/53 9091 
•   Ljubljana, 7. oktobra ,1953. 

1381. 
Besedilo: »Jugomercedes«, zastop- 

stvo Daimler-Benz proizvodov za 
FLRJ, Ljubljana. 

Državno gospodarsko podjetje 
>Jugomercedesf, zastopstvo Daim- 
ler-ßenz proizvodov za FLRJ,, Ljub- 
ljana, preimenovano z odločbo MLO 
Ljubljane, št. Tajn 1075/53 z dne 
22. maja 1953 v »Avto-import«, za- 
stopstvo Daimler-Benz proizvodov 
za FLRJ, Ljubljana, se z odločbo 
MLO Ljubljane, št. Tajn 2096/53 z 
dne 11. septembra 1953 ponovno 
preimenuje. 

Besedilo odslej: »Avtocommerce«, 
zastopstvo Daimler-Benz proizvo- 
dov za FLRJ, Ljubljana. 

MLO Ljubljana, 8. oktobra 1953. 
G-št. 6896/53 9088 

1582. 
Besedilo:' Državno gospodarsko 

podjetje »Projektivni  biro«, Celje. 
Izbriše se vrečer Marica, hono- 

rarna nameščenka v računovodstvu 
in vpiše: 

Lah Zlata, računovodja, ki sopod- 
pisuje vse listine finančnega po- 
mena. 

St. 11-7827/1-53 9103 
Besedilo: Državno gospodarsko 

podjetje »Zlatarna«, Celje. 
Vpiše se: Leskovšek Ludvik, na- 

mestnik ravnatelja, ki podpisuje v 
odsotnosti ravnatelja, v istem ob- 
segu. 

St. II-7949/1-53 9104 
MLO   Celje,   14.   oktobra   1953. 

1383. 
Besedilo:  Tovarna   usnja,  Miren. 
Izbrišejo se: Milarna, pomožni 

obrat, Mozetič Anton, knjigovodja, 
Blažil* Marijan, knjigovodja in vpi- 
šeta: 

Pelicon Leopold, računovodja, Si- 
lič Marija, pomožni  knjigovodja. 

OLO Gorica,  14. oktobra  1953. 
St.  II/2-105/100-53 9106 

1384. 
Besedilo: Mestna žaga, Tržič. 
Izbriše se Zupan Franc in vpiše: 
Ahačič Egidij, upravnik, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zako- 
nitih pooblastil in  pravil podjetja. 

OLO  Kranj,   1.  oktobra   1953. 
St.  5386/4-53 9009 

1385. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Lo- 

ka«, Škof ja Loka. 
Izbrišeta se Gruden Janko in Pri- 

možič Anton ter vpišeta: 
Nastran Jože, ravnatelj, ki podpi- 

suje samostojno, v obsegu zakonitu 
pooblastil in pravil podjetja; Jeglič 
Erik, knjigovodja, ki sopodpisuje 
listine finančnega pomena po 47. 
členu szdgp. 

St. 6718/2 9048 

Besedilo: Mestna žaga, Tržič. 
Izbriše se Japelj Vanjko in vpiše: 
Zavrl Zofka, knjigovodja, ki so- 

podpisuje listine finančnega pome- 
na, po 47. členu szdgp, >. 

St. 6931/2                9051 
OLO  Kranj,   2. oktobra   1953. 

1386. 
Besedilo: Mestno podjetje »Go« 

stinstvo«, Skofja Loka. 
Besedilo odslej: »Gostinstvo«, 

Skofja Loka. 
Izbrišejo se: Restavracija in tuj- 

ske sobe, Mestni trg 22; Gostilna, 
Spodnji trg 26, Kavarna, Mestni trg 
6, Bulet, Kolodvorska 5, Gostilna, 
Mestni trg 1, vse v Skofji Loki in 
vpišejo: 

Restavracija »Kronac, Mestni trg 
22, Gostilna na Lontrgu, Spodnji 
trg 26 in Gostilna pri Tonetu, Ce- 
sta talcev 2, vse v Skofji Loki. 

Izbriše se Pekar Jože, pomočnik 
upravnika in vpiše: 

Guzelj Jožica, ki podpisuje v od- 
sotnosti upravnika ali glavnega ra- 
čunovodje, z istimi pooblastili. 

OLO  Kranj.   14.  oktobra   1933. 
St. 4780/2-53 9113 

1387. 
Besedilo: Okrajna kovinska in- 

dustrija Ig pri Ljubljani. 
Izbriše se Zupančič Jože in vpiše: 
Ravbar Jože,  direktor. 

OLO Ljubljana ok., 24. sept. 1953. 
II-2-št. 24/467-1953 4997 

13SS. 
Besedilo: Krajevna šivalnica DoL 

Logatec. 
Besedilo odslej: Krajevna šival- 

nica Dol. Logatec v likvidaciji. 
Podjetje je prešlo z odločbo Obč. 

LO Logatec št. 646/1-53 z dne 14. V. 
1953 •   likvidacijo. 

Za podjetje v likvidaciji podpi- 
sujejo: Baje Mimi, Cepon Vinko in 
Mihevc Anica, po dva skupaj. 

OLO Ljubljana ok.," 5. okt. 1953. 
•-2-št 24/523-1953 9078 

1389. 
Besedilo: Državno gospodarsko 

podjetje .-Čevljarska delavnica«, 
Borovnica. 

Izbrišeta se Wendner Marija, 
knjigovodja in Ržek , Iva ter vpi- 
šeta:    • 

Rot Ivan, ki podpisuje v odsot- 
nosti poslovodje, in Brodnik Jelka, 
knjigovodja. 

•-2-št.  24/640-1953 9095 

Besedilo:   Gostinstvo,   Borovnica. 
Izbrišeta su Berdajs Alojz in 

Wendner Marija ter vpišeta: 
Bremše Slavko, upravnik, ki pod- 

pisuje samostojno, in Ržek Iva, ki 
podpisuje listine finančnega pome- 
na, v odsotnosti že vpisane Mejač 
Danice, knjigovodje. 

II-2-št. 24/632-1953 9093 

Besedilo: Krajevna šivalnica, Do- 
lenji Logatec. 

Besedilo odslej: Krajevna šival- 
nica Dol. Logatec, v likvidaciji. 

Podjetje je prešlo v likvidacijo 
na podlagi odločbe Obč. LO Loga- 
tec, št. 646/1-53 z dne  14. V.  1953. 

Za podjetje v likvidaciji podpisu- 
jejo: Baje Mirni, Cepon Vinko in 
Mihevc Anica, po dva skupaj. 

II-2-št.   24/523-53        -9092 
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Besedilo: Trgovsko podjetje, Bo- 
rovnica. 

Izbriše se Gostiša Alojz in vpiše: 
Bremše  Slavko,   upravnik. 

•-2-št.  24/631-1953 9094 
OLO Ljubljana ok., 8. okt. 1953. 

1390. 
Besedilo: Občinsko podjetje »Re- 

mont«, Gor. Radgona. 
Besedilo odslej:  Splošno gradbe- 

ni» podjetje, Gor. Radgona. 
OLO Ljutomer, 18. septembra 1953. 

Št.   II-7S1/1-53 4948 
1391. 

Besedilo: Državno obrtno pod- 
jetje »Vezenina« (Maribor, Parti- 
zanska 19). 

Sedež odslej: Maribor, Partizan- 
ska  16. 

MLO Maribor, 15. avgusta 1953. 
St. Pov 4/117-53 4814 

1392. 
Besedilo: Državno obrtno pod- 

jetje »Avtomehauika«, Maribor. 
Izbriše se Ballek Ernest in vpiše: 
Muršič Alojz, upravnik. 
MLO Maribor, 27. avgusta 1953. 

St. Pov 4/122-53 9024 
1393. 

Besedilo: Veletrgovina z železni- 
no in tehničnim materialom »Ze- 
leznina«, Maribor. 

Besedilo odslej: Trgovina z želez- 
nim» in tehničnim materialom na 
debelo in drobno »Zeleznina«. 

Poslovni predmet odslej: Trgovi- 
na na debelo in drobno z železnino 
in kovinskimi izdelki, trgovina s 
tehničnim materialom, prodaja sa- 
nitarnega in instalacijskega mate- 
riala, armatur, gumijevih predme- 
tov, lovske šibre, trstike, azbestnih 
plaščev, tesnilnih vrvic, azbestnih 
rokavic in obleke, donita, klingerit 
tesnil in plošč.   . 
MLO Maribor,  10. septembra  1953. 

St. Pov II-4/126-53        9027 
1394. 

Besedilo: Trgovsko podjetje na 
debelo in drobno »Potrošnik«, Mur- 
ska Sobota. 

Besedilo odslej: Trgovsko pod- 
jetje »Potrošnik«, Murska Sobdfa. 

Poslovni predmet odslej: Nakup 
in prodaja živil, industrijskega bla- 
ga, drog in surovin na debelo. 

Gospodarski upravni voditelj od- 
slej: LO mestne občine Murska So- 
bota. 

Izbrišejo se poslovalnice: Spece- 
rija I, IÏ, III, Zeleznina IV, V, Ma- 
nufaktura VI in VII, Usnje VIII, 
Drogerija IX, Galanterija X, Ma- 
nufaktura in galanterija XI, Deli- 
katesa XII, Poslovalnica XIII, Kuri- 
vo XIV in Odpad XV. 

Vpišejo se skladišča: 1. Spece- 
rija, 2. Manufaktura, 3. Galanterija, 
4. Zeleznina, 5. Tobak in tobačni iz- 
delki. 

OLO M. Sobota, 30. sept.  1953. 
St. II. 8066, 8067, 8068/1-53     9037 

1395. 
Besedilo: Kolodvorska restavraci- 

ja, Pivka. 
Besedilo odslej: Gostinsko pod- 

jetje, Pivka. 

Obč. LO Pivka je z odločbo št. 
88/1 z dne 8. II. 1953 spremenil fir- 
mo podjetja, ker se je gostinska 
mreža na območju občine razširila. 

OLO   Postojna,   3.   julija   1953. 
UP-št. 1346/127 4528 

1396. 
Besedilo :Lcsno industrijsko pod- 

jetje, Postojna. 
Gospodarski upravni organ od- 

slej: OLO Postojna, svet za gospo- 
darstvo. 

OLO Postojna, 1. oktobra 1953. 
UP-št 2260-96/181 9068 

1397. 
Besedilo: Gostinsko podjetje ho- 

tel »Erika« v Kranjski gori. 
Izbrišeta se Lavtar Dušan, dose- 

danji postavljeni zastopnik direk- 
torja podjetja, in Mežik Poldka, 
računovodja, in  vpišeta: 

Mežik Janko, ravnatelj, ki pod- 
pisuje v okviru pravil podjetja, po 
zakonskih predpisih samostojno, v 
vseh zadevah podjetja; Koželj Mar- 
jetka, gl. računovodja, ki podpisuje 
poleg ravnatelja vse ';stine denar- 
nega, obračunskega, materialnega 
in kreditnega pomena, po zakonitih 
predpisih. 

OLO Radovljica,  13.  okt.  1953. 
St. 2852/2-53 9108 

1398. 
Besedilo: Mestno trgovsko pod- 

jetje »Tabor«, Sežana. 
Besedilo odslej: Trgovsko pod- 

jetje »Tabor«, Sežana. 
OLO   Sežana,  8.   oktobra   1953. 

St. 11-130/96-53 9083 
1399. 

Besedilo: Tovarna kos, Slovenj 
Gradec. 

Izbriše se Znidaršič Milka in 
vpiše: 

Mayer Adriana,  računovodja. 
OLO Slov. Gradec, 1. okt. 1953. 

Št.  82/11-137/217-53 9072 
1400. 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Vza- 
jemnost«, Pesje. 

Izbriše se Ocepek Roman in vpiše: 
Ulrih Jože, poslovodja. 
OLO   Šoštanj,  23.   aprila   1953. 

St.  64/30-1953 4979 
1401. 

Besedilo: Kmetijsko posestvo, Tol- 
min. 

Izbriše se Martelanc Ivan in vpiše: 
Logar Franc, ki podpisuje v od- 

nosu upravnika ali knjigovodje. 
OLO Tolmin, 25. sept. 1953. 

St. •/4-1976/1-53 4980 
1402. 

Besedilo: Klavnica, Zagorje. 
Vpiše se podružnica Klavnica, 

Loke — Kisovec. 
OLO Trbovlje, 1. oktobra 1953. 

St. 4444/2-53 9047 

Izbrisi 
1403. 

Besedilo: Lesno industrijsko pod- 
jetje, Celje. 

St. II-7884/2-53 9099 
Besedilo: Tovarna pohištva, Celje. 

St. II-7801/1-53 9100 
Ker sta se združiU z Lesno indu- 

strijskim podjetjem ter bosta poslo- 

vali v sklopu novo ustanovljenega 
podjetja »Savinja«, lesna industrija. 
Celje. 

MLO  Celje,    14.  oktobra    1953. 
1404. 

Besedilo: »Gozdno gospodarstvo«! 
Celje. 

Ker se bo registrirala pri OLf 
Celje okolica. 

MLO   Celje,   14.   oktobra   1953. 
Št. II-2591/4-55 «lOi 

1405. 
Besedilo: Državna založba Slove- 

nije,  podružnica  Brežice. 
Ker jo je prevzelo Mestno trgov- 

sko podjetje >Naša knjiga«, Bre" 
žice. 

OLO Krško, 15. julija 1953. 
St.   8.685/3-1953 4561 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

Spremembe 
1406. -. 

Besedilo: Lekarna Most na 0°»- 
Izbrišeta   se   Zešlin   Ljudmila 

Kuk Angela ter vpišeta: -n 
Rechnitzer  Danica,   upravniK. 

Marega Ignac, računovodja. 
OLO  Tolmin,  6.  oktobra   l^-.g 

Št.   II/4-1215/2-53 90'" 
1407. ' 

Besedilo: Lekarna, Kobarid.       . 
Izbriše se Komar Bojana., Odslej 

podpisuje za ustanovo Milic N«• £ 
upravnik   samostojno,   v   J>nan^.r. 
zadevah sopodpisuje skupaj z upr 
nikom knjigovodja. . 
OLO Tolmin, 30. septembra W=* 

Št. H/4-2893/1-53 90ZU 

Zadružni register 

809, 

Okrožna   »odiSîa   ra«laî!,,°' 

Vpisi 
9 X 
Besedilo:   Kmetijska   zadrug« 

omejenim jamstvom, Šmarje-   j^-j 
Na ustanovnem zboru 26. u •  ne. 

je bila zadruga ustanovljena z 
določen čas. , , ». dru- 

Delež znaša 500 din, dele» ^ 
žinskega člana zadružnika . za. 
Člani odgovarjajo za obvezno , 
druge s 30kratnim zneskom v Ql. 
nega enkratnega temeljnes o^or 

družinskega deleža. Upravni 
sestavlja 7 do 11 članov. ^a 

Za   zadrugo   podpisujeta   Paterih 
člana   upravnega   odbora,      pr8V' 
enega lahko nadomešča po -genec 
nem odboru pooblaščeni usiu 
zadruge. „        c„. 

Člani upravnega odbora so.     9i 
Trontelj Franc, kmet, ••• hg, 

Mehle Mihaela, kmetica, *fl\„ot\c» 
Dolinšek Franc, delavec, Y 00* 5, 
št. 5, Žitnik Jože, Hudo P"» ts, 
Perovšek  Jaka,  Šmarje 20, * 

.dà 
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Predalič Alojz, traktorist, Zg. Sliv- 
nica 13, Rome Anton, Sfila 3, Kaste- 
Hc Anton, Vel. vrh 6, Jesih Valen- 
tin, Pleše 6, Perovšek Franc, Mali 
Lipoglav 9, Babnik Ivan, Sela pri 
Pancah 7, kmetje. 

Ljubljana,   12.   oktobra   1953. 
Zt 21/53 — Zadr VIII 110/1   8992 

Spremembe 
810. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
J-, Ziče. 

Na občnem zboru zadruge 25. I. 
1953 so bila sprejeta nova pravila. 

Upravni odbor šteje 7—9 članov. 
Vsak član plača delež 1000 din, dru- 
žinski člani pa 250 din. Vsak za- 
družnik jamči za obveznosti za- 
druge z tokratnim zneskom svo- 
jega enkratnega deleža. 

Izbrišejo se Košir Anton, Levart 
Avgust, Repič Maks, Ribič Alojz, 
Cimerman Jože, Sovič Terezija in 
Kamenšek Anton in vpišejo novi 
člani  upravnega odbora: 

Marguč Maks, Draža vas 41, 
kmečki sin, Ratej Franc, Draža vas, 
delavec, Smuč Jože, Draža vas, de- 
lavec, Košir Jože, Ziče 49, mali 
kmet, Kline Alojz, Ziče 22, kmet, 
kkale Terezija, Ziče 46, kmetico, 
Kukovič Anton, Kraberk, kmet, 
Çugmas Vinko, Draža vas, kmečki 
Sln- Kranjc Eia je pooblaščena zn 
s°podpisovanje. 

Celje, 3.  oktobra   1953. 
„,, Zadr VII 117/6 8844 
oll. 

Besedilo:     Kmeti jslka     zadruga, 
°lfipja vas pri Ribnici. 

1. Na zboru 2. III. 1933 so se 
.spremenila zadružna pravila v 1., 
^ 18. in 32. členu. 

Besedilo odslej :Kmetijska zadru- 
8* z. o. j., Dolenja vas pri Ribnici. 
. Članski delež znaša 500 din. Člani 
jamčijo za obveznosti zadruge z 10- 
jf-ratnim zneskom vpisanega deleža. 
V.Pravni odbor sestavlja 7 do 16 
članov. 
, «brišejo se Cešarek Franc, Hri- 
bar Karel, Vidic Ignac, Zbašnik Jo- 
*e, Dejak Franc in vpišejo novi iz- 
meni člani upravnega odbora: 

u unlje Janez, Dolenja vas 32, 
^erhar Vinko, Dolenja vas 27, 
£sl.uzbenca; Košorok Franc, mizar, 
f "gorica 1, Omerza Jože, kmet, Ra- 
t, niča 15, Henigman Anton, zidar. 
£a*itnica 65, Klun Janez, voznik, 
^akitnica 49, Mikulič Ernest, dela- 
le. Grčarice 4, Zobec Anton. Blate 

,' Andolšek Anton, Lipovec 3, Tr- 
iu T-anc' Dolenja vas 80, kmetje 
\ ••• Vence, voznik. Grčarice 2. 

sn " .Na zboru 22. II. 1953 so bila 
••••'• nova zadružna pravila, po 

T u zadruSa odslej deluje: 
r !zb"šejo se Merhar Vinko, Košo- 
fif- Franc, Gorše Franc, Jordan 
^"nar, Omerza Jože, Henigman 
£?,ton, Klun Janez, Mikulič Ernest, 
g^eç Anton. Andolišek Anton, Li- 
j*; vmeenc in poslovodja Tomšič 
'.•* ter vpišejo novi izvoljeni čla- 

upravnega odbora. 

Pogorele Jože, delavec, Dolenja 
vas 9, Zbašnik Franc, kmet, Dolenja 
vas 16, Cešarek Janez, kovač, Dole- 
nja vas 131, Henigman Franc, Rakit- 
nica 26, Grebene Ludvik, Rakitnica 
13, GorŠe Janez, Rakitnica 17, kmet- 
je; Oberstar Neža, gospodinja, Gr- 
čarice 39, Poje Slavko, uslužbenec, 
Grčarice 25, Vidic Ignac, kmet, Pri- 
forica 85, Henigman Janez, delavec, 

rigorica 75, Merhar Mirko, posest, 
sin, Prigorica 89, Muren Janez, Li- 
povec 13, Hočevar Franc, Blate 6, 
kmeta. 

Novo mesto, 12. oktobra 1953. 
Zadr III 5/6 10030 

812. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Trebelno. 
Po sklepu skupščine 20. IX.  1953 

se je Kmetijska zadruga Cešnjice 
(Zadr IV 9) spojila s to zadrugo. 

Novo mesto, 6. oktobra 1953. 
Zadr IV 5/5      .        8876 

815. 
Besedilo:   Obrtna   nabavna   pro- 

dajna zadruga z o. j. v Trebnjem. 
Izbrišejo se Kuhar Rudi, Kek Jo- 

žica, Požek Ladislav, Hočevar Da- 
nijel, Gričar Pavla in vpišejo novi 
izvoljeni   člani   upravnega   odbora: 

Gore   Alojzij,   mizar.   Breza   22,- 
Vajda   Franc,   dimnikar,   Stari   trg 
20, Koščak Jože, kovač, Trebnje 4. 

Zadr III 69/5 8736 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. jv   v Zabukovju. 

Na zboru 8. III. 1953 so bila spre- 
jeta nova pravila. Članski delež 
znaša 500 din, delež družinskega 
člana zadružnika pa 100 din. Člani 
jamčijo za obveznosti zadruge z 
tokratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma dru- 
žinskega deleža. Upravni odbor se- 
stavlja 7 do 11 članov. 

Izbrišejo se Kranjc Karel, Vrtač- 
nik Drago, Cesar Leopold, Klenov- 
šek Alojz, Zveglič Ivan, Strajner 
Franc in vpišejo novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

Grane Ivan, Mrzla planina 5, Tre- 
fald Rudolf, Zabukovje 32, Imperi 
Franc, Podgorica 14, Kink Jože, Mr- 
zla planina 23, Kozole Jože, Mrzla 
planina 14, Zorko Jože, Zabukovje 
6, kmetje. 

Zadr III 134/8 8735 
Novo mesto,   29. septembra 1953. 

Izbrisi 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j. na Banjšicah. 

Zaradi pridružitve h Kmetijski 
obdelovalni zadrugi >Ivan Grad- 
nik«  na Banjšicah. 

Zadr V/39-5 8381 

Besedilo: Živinorejska zadruga z 
o. j. v Nemškem Rutu. • 

Zaradi pridružitve h Kmetijski 
zadrugi z o. j., Rut-Grant. 

Zadr IV/32-5 8397 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga »Daki - 21. oktober« v Sta« 
rem trgu. 

Zaradi pridružitve h Kmetijski 
zadrugi Stari trg pri Rakeku. 

Zadr VII/113-7 8386 
Gorica, 2. septembra  1953. 

815. 
Besedilo: živinorejska zadruga z 

o. j. v Grahovem. 
Zaradi priključitve h Kmetijski 

zadrugi z o. j.. Grahovo ob Ba'5i. 
Zadr •/38-5 8379 

Besedilo: živinorejska zadruga z 
o. j. v Ponikvah. 

Zaradj pridružitve h Kmetijski 
zadrugi z o. j. na Ponikvah. 

Zadr HI/41-5 8598 
Besedilo: Lesno produktivna za- 

druga z o. j. v Spodnji Idriji. 
Zaradi pridružitve h Kmetijski za- 

drugi z o. j. v Spodnji Idriji. 
Zadr II/34-8 4395 

Gorica, 2.  septembra   1933. 
816. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Idrija pri Bači. 

Zaradi   pridružitve   h   Kmetijski 
zadrugi z o. j., Most na Soči. 

Gorica, 3. oktobra 1953. 
Zadr VII/79-24 8915 

817. 
Besedilo:   Čevljarska   produktiv- 

na zadruga z omejenim jamstvom v 
Logatcu. 

Zaradi  končane  likvidacije. 
Ljubljana, 10. oktobra 1953. 

Zadr V 36/10 '   8995 
818. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga, Šmarje-Sap. 

Zaradi reorganizacije v novousta- 
novljeno Kmetijsko zadrugo z ome- 
jenim jamstvom Smarje-Sap. 

Ljubljana,  16. oktobra  1953. 
Zadr VII 55/3 10144 

819. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z 

o. j., Murska Sobota. 
Zaradi prehoda v državno trgov- 

sko podjetje »Preskrba« v Murski 
Soboti. 

Maribor, 14. oktobra 1953. 
Zadr III 123 10034 

820. 
Besedilo: Kmetijska zadruga, Ceš- 

njice. 
Zaradi spojitve s Kmetijsko za- 

drugo z o. j., Trebelno. 
Novo mesto, 6. oktobra 1953. 

Zadr IV 9 8876 

Razglasi sodišč 

Poziv upnikom 
III R 310/52-5 8409 

Po 8. členu uredbe o likvidaciji 
razmerij, nastalih z zaplembo pre- 
moženja (Uradni list FLRJ, št. 23- 
196/49), je uveden pri okrajnem sor 
dišču  II   v  Ljubljani  likvidacijski 
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postopek glede zaplenjenega pre- 
moženja spodaj  navedenih oseb. 

1. Bohinc Filip, Svetje 31, obč. LO 
Medvode, nepremičnine in premič- 
nine v vrednosti 610.000 din, I 45/50; 

2 Duhovnik Avgust, Vaše 40, Obč. 
LO Medvode, nepremičnine in pre- 
mičnine v vrednosti 410.167 din, 
I 77/50; 

3. Grbec Valentin, Butajnova 7, 
nepremičnine in premičnine v vred- 
nosti 41.999 din, I 324/50; 

4. Koderman Andrej, Nadjprica 
29, nepremičnine in premičnine v 
vrednosti 250.000 din, I 285/50; 

5. Kušar Franc, Draževnik 3, ne- 
fremičnine v vrednosti 120.058 din, 

2/52; 
6. Ing. Lenarčič Milan, Verd, ne- 

premičnine, industrije, in premič- 
nine v vrednosti 10,000.000 din, 
I 184/50; 

7. Martinčič Pavel, St. Jošt 24. pre- 
mičnine v vrednosti 3.760 din, 
I 114/49; 

8. Merlak Anton, Rovte 13, nepre- 
mičnine in premičnine v vrednosti 
292.570 din, I 271/49; 

0. Hemic Franc, Anton in Ivan, 
Podsmreka, nepremičnine, v vred- 
nosti 174.138 din, I 98/52, I 99/52 in 
I 100/52; 

10. Trobec Franc, Kožarje 26, ne- 
premičnine, industrija in premični- 
ne v vrednosti 1,930.000 din, I 11/49. 

Vsi upniki se pozivajo, da v 60 
dneh po tej objavi prijavijo svoje 
terjatve nasproti zaplenjenemu pre- 
moženju in obenem dokažejo, da so 
že svojčas terjatve in izločitvene 
zahtevke pravočasno priglasili ozi- 
roma iztožili, ali da jim rok na vlo- 
žitev tožbe po 5. in 21. členu zakona 
o zaplembi premoženja in o izvaja- 
nju zaplembe, še ni potekel. Po- 
zneje vložene priglasitve bodo za- 
vrnjene kot zakasnele. 

V istem roku morajo organi, ki 
upravljajo zaplenjeno premoženje, 
predložiti popis premoženja in ter- 
jatev nasproti tretjim osebam ter se 
izjaviti o izterljivosti posameznih 
terjatev. 

Okrajno sodišče II v Ljubljani, 
dne 1. avgusta 1953 

J 79/53-9 8629 
Na predlog zahtevajoče stranke 

Trebehčnik Pavle, gospodinje v 
Brezju 1, p Poljčane, zoper zave- 
zano stranko Koropec Antona, po- 
sestnika v Hrastovcu, bo 17. XI. 1953 
ob 9. uri pri tem sodišču, v sobi št. 
6 na-podlagi s tem odobrenih draž- 
benih pogojev dražba nepremičnin, 
zemljiška knjiga Hrastovec (polo- 
vica), vi. št. 59, št. 15 z gospodar- 
skim poslopjem, kletjo, zemljiškimi 
parcelami v skupni izmeri 3 ha, 89 a 
m 78 m*; cenilna vrednost 131.072, 
najmanjši ponudek 87.386, varščina 
13.107 din. Pod najmanjšim ponud- 
kom se ne bo prodajalo. Dražbenc 
pogoje in listine smejo tisti, ki žele 
kupiti, pregledati pri navedenem 
sodnem oddelku. Pravice, ki bi ne 
pripuščale dražbe, je treba prigla- 
siti pri sodišču najpozneje pri draž- 

benem naroku, pred začetkom dra- 
žbe, sicer bi se ne mogle več uve- 
ljavljati glede nepremičnine samo 
v škodo zdražitelja, ki je ravnal v 
dobri veri. Upniki, kateri imajo na 
tej nepremičnina zastavno-pravno 
zavarovane terjatve, izvzemši vkup- 
nozastavne upnike in upnike s po- 
gojnimi terjatvami, se pozivajo, naj 
se najpozneje osem dni preti draž- 
benim narokom izjavijo, ali zahte- 
vajo poravnavo svoje terjatve v go- 
tovini, ali so zadovoljni, da pre- 
vzame dolg zdražitelj ter se obenem 
dosedanji dolžnik oprosti dolga. 
Okrajno sodišče v Sloven. Bistrici, 

dne 18. septembra 1953 

Dražbeni oklic 
J 931/52-16 8879 

Dne 25. novembra 1953 ob 10.30 
uri bo pri tem sodišču, soba št. 25 
ponovna dražba nepremičnin zave- 
zane stranke Skoberne Mihaela, vi. 
št. 757 k. o. Teharje. Cenilna vred- 
nost 62.480," najmanjši ponudek 
41.660, varščina 6.248 din. 

Okrajno sodišče v Celju, 
dne 28. septembra 1953. 

J 162/52-10 10147 
• Dne 19. decembra 1953 dopoldne 
ob 9. uri bo pri tem sodišču, v sobi 
št. 13 dražba nepremičnin k. o. La- 
kenc, vi. št. 1262 in k. o. Mokronog, 
vi. št. 12. 

Cenilna vrednost 1. skupine 30.400, 
najmanjši ponudek   20.320 din. 

Cenilna vrednost II. skupine 
1,760.000, najmanjši ponudek 907.060 
din. Pritiklin ni. Pravice, ki bi ne 
pripuščale dražbe, je treba prigla- 
siti pri sodišču najpozneje pri draž- 
benem naroku pred začetkom draž- 
be, sicer bi se jih ne moglo več 
uveljavljati^ glede nepremičnine v 
škodo zdražiteljo, ki je ravnal v 
dobri veri. 

Sicer   se   opozarja   na   dražbeni 
oklic na uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče v Trebnjem, 
dne 10. oktobra 1953 

16. XI. 1953 ob 10. uri pri tem so- 
dišču, v sobi št. 86/11. 

Maribor, 17. oktobra  1953. 

G-79/53-5 10221 
Tožeča stranka: Gašperčič Her- 

mina, roj. Breščak, trgovka v Sol- 
kanu, Ulica IX. korpusa 55, proti 
Gašperčiču Ivanu, trgovcu neznane- 
ga bivališča. Ustna obravnava bo 27. 
XI. 1953. ob 11. urijiri tem sodišču. 
Skrbnik je Birsa Edvard, referent 
pri •• O v Novi Gorici. 

Okrožno sodišče v Novi, Gorici, 
dne 20. oktobra  1953 

Oklic dedičem 
oaj * danem roku priglasijo sodlîïo 
ivoje dedne pravice ali Imenujejo po- 
oblaščenca, ker jih bo sicer prt zapu- 
ščinski razpravi zastopal skrbnik, nespre- 
ten deleži pa bodo Izročeni državi ozi- 
roma •• bo za dedite, kl so znani, • 
teznanega    bivališča,    branil    skrbstveni 

»rgan. 
O 493/53-10 8917 

Subie Franc iz Sopotnice je umrl 
19. I. 1952, zapustivši naredbo po- 
slednje volje. Njegova sinova Subie 
Anton in Subie Franc se pogrešata. 
Priglasitveni rok: šest mesecev od 
te objave. 

Okrajno sodišče v Kranju, 
dne 6. oktobra 1953 

Razne objave 

Oklic o skrbnikih in razpravah 
Postavljeni skrbniki bodo v toibab za- 
stopali tožence, katerih bivališče nI zna- 
no, na njihovo nevarnost In «trojke, 
dokler se sami ne zglasljo al) ne Ime- 

nujejo pooblaščence 
Tožbe za  razvezo  zakona: 
G-220/53-11 8878 

Deželak Marija, strojna gumbni- 
čarka v tovarni »Delta«, Ptuj, proti 
Deželaku Mihaelu, kleparju, Konji- 
ce, sedaj neznanega bivališča. Raz- 
prava bo 5. XI. 1953 ob 8. uri pri 
tem sodišču, v sobi.št. 52/11. Skrbnik 
je Ravljen Jelka, sodna pripravni- 
ca pri okrožnem sodišču v Celju. 

Okrožno sodišče v Celju, 
dne 2. oktobra 1953 

G-731/53-4 10297 
Kokol Otilija, gospodinja, Mari- 

bor, Vojašniški trg 7, proti Kokolu 
Jožefu, neznanega prebivališča. 

Skrbnik je Hasl Darin, pravni re- 
ferent pri tem sodišču. Razprava bo 

Razpisi 
St. 758 10220 

Rektorat Univerze v Ljubljani 
razpisuje na filozofski fakulteti me- 
sto honorarnega lektorja za angle- 
ški jezik. Prošnje sprejema rekto- 
rat 14 dni po objavi v »Uradnem 
listu LRSc 

Rektor: 
Dr. Fran Zwitter 1. r. 

St. 782 10382 . 
Rektorat univerze v Ljubljani 

razpisuje na filozofski fakuteti /. 
Institutu za slovansko filologij0 

mesto bibliotekarja. Prošnje spre- 
jema rektorat 14 dni po objavi v 
»Uradnem listu LRSc. 

Rektor 
Dr. Fran Zwitter 1. *• 

10388 
Slovenska akademija znanosti j0 

umetnosti v Ljubljani razpisuje 
mesto kartografa v Inštitutu za geo- 
grafijo. Kandidati morajo imeti P°", 
goje za sprejem v državno službo 
m biti sposobni, da samostojno vrse 
kartografska dela. 

Kolkovane, s potrebnimi listinami 
in življenjepisom opremljene pro»' 
nje naj se vložijo do 15. novembra 

1953 v upravni pisarni Akademij?1 

Novi trg 3. Informacije daje Insti- 
tut za geografijo Akademije, Nov' 
trg 4/II. 

Slovenska akademijo 
znanosti in umetnosti 

v Ljubljani     .* 
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Pout upnikom in dolžnikom    ^Jfa^g^fijfc. Ä^0 izkaznic°' ser'S 
SU.^JT'nSrAAÏÏ   5•2" *a vsa vozila, izdano v Mari- Klemen Ignac, Vnanje g• if. 
Boalrtî   v   IMMA   di«   ••   bođo   boru 1945.                         .         10212 osebno izkaznico, reg. št. 1Š399, •••. 

dolgovi «.dno izterjali.                   Drnovšek Berta, Zagorje ob Savi, št 0140709.                                 t028S 
St 740/9                                      8800   Kopališka 3, osebno izkaznico, reg. Klemencič Franc, Ljubljana,  Si- 

P      JI XV.-    ux   r^«.        •      «Y   št. 24190/50. ser. št. F-004650.    10181 ška, Draga 65,    osebno    izkaznico, 
1•* Odlo/bl obč. LO Žirovnica, st      Drn0TŽek   yiktor,  Maribor,  Kte- rej. št. 14214/51, ser. št. 0056524, in 
749/1 z   dne 1. X. 1953   je   prešlo   k °•^•%0•"knjižico, ««So f tìdikalno knjižico, izdano v Ljub- 
AJûjevno gostinsko podjetje Zirov-   *?• /ÌVP °   „krnžiaJ Maribor leta Ijani.                                          10312 *ca   y    likvidacijo,    Aiglasitveni   od vojaškega okrožja Maribora ^^   ^..^   Matjaševci   6. 
wk: en mesec od te objave.                  Feher Irena   Lendava, Kolodvor- P- Kuzma, osebno izkaznico, reg. št 

Likvidatorji      .liteS izkaznico, reg. štev. 25196, ser. št   0106906               10225 
30411, ser št. 0112101.                 10036 Klisanm  Stipe, Mestno gradbeno 

•?-•      A   J    •   •„•„1•  io   VftnÌP podjetje,  Jesenice, osebno rzkazni- Fišer Andrej, Nadole 19, Zetale, gt> m                gt> 512 

°febn°13£azmc0' ies' žt         Ä izdano v Livnem.                     10040 št. 028<9:>0                                     10245 Kokol   JericQ>   Ljubl|ana>   Trste. 
Furman    Jožef,   Brestanica    104, njak0va  12, osebno izkaznico, reg. 

osebno izkaznico, reg. št. 46325, ser. *ter. 83113.                                  10259 
št. 0390635.         _                        10246 Kolarič Jože, Krčevina pri Ptuju, 

Izgubljene listine 
prekllcnjejo 

, Ačlo Martin. Ljubljana, Wolfova      Gerlanc Josipina, Ljubljana, Er- osebno izkaznico, reg. št. 5773, ser! 
12, spričevalo o velik/ maturi, izda- J?•*• 20. osebno «^••. reg. št 0248086                                  10249 
n° od drž. klasične gimnazije v Ma- št. 66738/51, ser. st. F-0089048.   102^4 Kolenc Frane, Slovenske Konjice 
r&oru leta 1951.                         10255      Gril Jožef, roj. 1889, Maribor, Stu- 92, vojaško knjižico, izdano   od vo- 

Ahačič Marijan, dipl. ekonomist, denci, Rajčeva 10, osebno izkaznico,, jaškega odseka Celje okolica, in šo- 
Jojen 24. III. 1922 v Tržiču, zdaj v reg. št. 41779, ser. št. 0043980.   10150 fersko knjižico za motorno kolo, iz- 
y«bljam,    Vrtača    5,    potni    list      Gro                ~              ""         "" ' ^ " 
Sp845, izdan '23. VII. 1953 od DSUP ulica _ 
"lovemje. 10169 0101744," 

lica.                                   .    10256 0374655.                                         8944 
Avtogaraža   direkcije   p.   t.   t. v Grubar Jožef, Maribor, Strossma- Kovač Vinko, Rudnik •0, voja- 

wubljani,  knjižico  motornega  ko- yerjeva   15,  osebno  izkaznico, reg. ško knjižico, ser. st. PU-0001-2, st. 
•esa >Ardief, S-858.                   10310 *t 52015, ser. št. 0012934.           10206 1649, izdano od vojaškega okrožja 

4e« Ana, Gradišče v Slov. gor.,      rr ima„ *»„,;;„ „„;  AW.,- T }nV>- Ljubljana 20. III. 1948.             10261 
f«*no izkaznico, reg. št. 19466, ser. ,>UP£X   '   'oseb'ncÄ 0 Kozievčar  Franc   G.abçrje 83. p. 
S\, 0573844.                                10195 i£n%,„   «•••   1•   »ivlffcâ F- Brusnice, osebno izkaznico, ser. & 
„Belec Stanislav, Jesenice. Prešer- gi^tói                                         10171 °32,0526-                                          8905 
Su* -31. osebno izkaznico, reg. št. Hočevar Jože   Dol Dole, p. Sko^ K?z,em ITanka- ^fe88' oseb/ 

Ben?"' «{• ?"3Ä • •      rfrno9 cjS oIe"noJ izkWco^ser: številka SS^g"""80, •* * ^ "kS ßenigar Josip, II. Bistrica  (Trno- «T^oog                   '                    10294 029512•.                                        1W37, 
^>.vodnikova 264, osebno izkazni- °•   Iran   Ljubljana,  osebno Krabonja   Marija,    Cmuxek   pri 

Sit*-lim izdano v IlirskS feÈ re• klSl?fa *tó Sf^Äy^100' ie?biŽ 

O^r- "*  St- 23m  SCr- 10% £•»£. Zoa
105U87 S zd^r^Tjub: It«*«. izdaD0 °d OLO "iûbljaS 

i Bicek  Milan.   Pragersko 4,  sluz- ff'.i                                          10311 okohea.                                       a» 
feao izkaznico št. 33464,  izdano v lja

T°
l
kovlievic    Milenko.    Brezovica . L»Jnc Rudolf   Stara vas 70, Ve- 

Manboru 1933.                            10211 ./•   0   o   Srn   tečajnem l•^ ^••••'  leg- Ä Bratovič Pnvlinn nnr   Vrh   Kose- : ' ./pncevaio   o. "rie, v  Rntnko- ^8*6' sen st> F-0428156.             10304 

SSeSf ŠteV- 8551'  Ser- ŠteS leiovčan. Jože,. Kranj   Savska^ c. ^^^^•••^•«»-« 

de
B"Äk   Urška,   Maribor, S •••?•0•2074••,••'      "          Si jaške ^ošte Sapevo v L «5L .10193 

».Chvataî" Fr!^   T?;,Ki;nnn    w izkaznici,  reg. št. 184, ser. štev. G- Podgrađi  osebno  izkainico  št.   73, 
••«        ld ' .4ublJ.ana'   •••2

•; 0344894, objavljen  v  >Uradnem li- izdano v II. Bistrici.                   8788 
^'•^     1Ô170 stuLRS.. štev. 32/33, ker se je na- Krivec Stanko, roj. 21. X.  192^ 
o,Cuber "st^nlö   n^nJ?  T«WovIc Sla.                         •             . _ ftò Kristan vrh 54, p. PcydpTàt, osebno 23  Prf xÀl     '     °injl • t' „•• Kek Janez, Ferdreng pri Kočev- izkaznico, reg. št. 5921.             8933 
•& 4&Sfe Ä°0MIf   10075 Ju, oïefino izkaznico, reg. št. 13692 Lang   Anton.   Maribor,. Gorkega 

Cuječ 41»«-î- ' P«I-.f ?8 VA ser. št. 0560002.                        .10303 48, osebno izkaznico, reg. ft. 1405>. oseKnJ:C^?,avica.  Polje. 15._ Tolmin. ••(1••1|•••   Lovro,   Kožarje   68, JT. Ï+. 20707..      '                      1019? 
Marija, Zagorje, Titovâ 
izkaznico, reg. št 2093Ì, 

-0734241. 10058 
šek  Jožica,  Ljubljana* Er- 
28,  osebno izkaznico,  reg. 

^tisče  nL'sebn^Tzkaznlcr'règ'.      Klančar   Anton,  gradbeno   zidar-   številka   31059/51,   izdano   v   Ljub- 
1 «608, sêr. St OM593C 10198   sko   podjetje,   vojaški blok. Crno-   ljani. 10215 
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Lipovec Ivana, Ljubljana, Pred- Penne Ivan, Sp. Slivnica, osebno Tenko Marija, Maribor, Kurirska 

jamska 48,  osebno  izkaznico,  reg. izkaznico, reg. št. 1827, ser. Itev. F- 24, osebno izkaznico, reg. št. 27129, 
St. 7125/51, ser. št F-0029435.     10172 0002137, izd. v Grosupljem.      10290 ser. št. 0035829.                           10196 

Lorbar Martin, indeks  (duplikat) Pesek Sarlota, Radvanje pri Ma- Terševec Franc, Maribor, Jadran- 
{>ravne fakultete univerze v Ljub- riboru, Opekarska 6, osebno izkaz- ska 23a, osebno izkaznico,  reg. št. 
jani.                                            10262 nico, reg. štev. 26465, ser. številka 49717, ser. št. 0050137.                10202 

Lovšin Alojz, Breze 47, p. Ribni- 0027174.                                        10207 Tomažič  Frančiška,  Huje  31,  P- 
ca na Dol., osebno izkaznico, reg. Ploj Tereza, Pekre 26 pri Maribo- Obrov, osebno izkaznico, reg. štev. 
št. 6005, ser. št. 0552315.             10237 ru, osebno izkaznico, reg. št. 38967, 3753, ser. št. 0351063, in osebno w- 

Lukec Nada   (Marija),  Vevče 48, ser. št. 0570110.                          10208 kaznico, reg. št. 12321, ser. št 03596 • 
preklic o izgubljeni  osebni  izkaz- Podvezan Stefan, Ljubljana, Kar- na  ime Tomažič Marija, izdano v 
niči,  reg.  štev.   10694/51,  ser.  štev. lovska 32, osebno izkaznico, reg. št. Ilirski Bistrici                             10285 
F-0033004,   objavljen   v   »Uradnem 84233/52, ser. št. F-0106543.       10174 Tomšič Marija, Ljubljana, osebno 
listu LRSc, ker se je našla.     10173 Pratnemer Zdenka, Maribor, Stu- izkaznico, reg. št. 64335/51, ser. št. 

Macun    Mihaela    Barbara, Slov. denci,  Ulica  Pohorskega bataljona F-0086645.                                     10179 
Konjice,  osebno  izkaznico  za  ino- 57> osebno izkaznico, reg. st. 49336, Toš Ljubo, Ljubljana, Prešernova 
sanica -  madžarskega  državljana, se£ «t. 0295859                            10204 8, spričevalo o veliki maturi, izdano 
8i 012708/58, izdano v Ptuju.   10060 Pregelj Viktor, Drobočnik, Most od drz. klasične gimnazije v Man 

••„,, „„  >r-.„i   îr.o^î   P„;•„I,„ n& Soči,  osebno iîkaznico, reg. št. boru let". 1951.                            10-»° 
„o ?h     °i "kÄ?" Ä 858?. «er. št. G-0261297.             10062 Turk Alojz, Sela, Zajčji vrh 1, P- Ï5^( osebno iz kaznico   r eg.Jtev pušnik   Jank     ••••     Gregor. Stopi6e    osebno   izkazriico,   ser. št. 
63850/51   ser.  št.  F-0086160,  izdano čičeya 0< &{••£0 knjižico za a

ö
ma. m%m£                                        10292 

••,,= ••\,   T •„„|;• nT   rluZ? terJe> šteT- 1012' izdano v Mariboru Ule Ladislav,  Mali  Kamen  4, P- 
iS   «Ä ltl„   L t' leta 1553-                                     10210 Senovo, osebno izkaznico, reg. Ste* 
te\,»Pn7Ä   '      g" • Račič Martin- Vihre 6' P- CerklJe 30828- se- št- °409138-                10°o8 

xtì'ln„!nJ"Y^t««n-   li^H ob Krki' osebno izkaznico, reg. št. Urh   Viktor.   Luče,   Raduha   18- Marc Danilo. Ajdovščina, Leysti- 2•8  ser# št  ••28•               f0-07 oseb     izkaznico  reg. st 11600, ser. 
kova 3, osebno izkaznico, reg. štev. Ramšak Stank0( Pristava> osebno št. 0434911.                                   1016* 

M   ."S IV«  a,i   «•ni« •   „ izkaznico št. 16828.                     8927 Verbančič Stefan, Lendavske go- 
«; n£ „£l• ;D£Li• •~,  LS' Romih MariJa' Treb5e 86' P- Bi- rice 653' osebno izkaznico, reg. S ter. Branik, osebno izkaznico, reg. štev strica ob 3otlC    osebno    izkaznico, 658. ser. št. G-0223368.                 86Ï5 
2J962, ser. st. 0305439.            ..n

10227 reg. št. 7714. ser. št. 0373024.     10230 Vidrin Antonija, Struge. Podtabor 
Mercun   Alojz,   Trbovlje 110, m- ftotovnik Rudolf> ro]. 16. IV. i893. 20. osebno izkaznico, reg. štev. 6627, 

deks rudarsko metalurške fakultete Mislinje   osebno izkaznìco številka ser. št. 0006937.                           1021? 
MPI-WÌA-    «,»   csi.wi3 24978.                                           8928 Voljč Jože. Maribor. Tezno. Trg Merksa  Karolma.   roj.   Šinkovec, Sajevic Adolf Sajevče 15      H kragujeviikih  žrtev, osebno izkax- 

2•9«4•  Rt'r°«fbSSrt}Š          'Ä šev^ osebno  izkaznico,  reg.  štev. nico. reg. štev. 34342, ser. številka št. 26340, ser. št. 0269650.           10251 28i6> ser# št   613123-               °   10283 36276-    °                                       10192 
Mikluš Stefan, Črnuče, osebno iz- Schubert Marija  (Majda), Cvetje Vrečar   Franc,   Ljubljana,  Polje, 

kaznico, reg. štev. 46642, ser. štev. it Medvode, osebno izkaznico, reg. vojaško  knjižico,  izdano  od  voja- 
0156344.                                        10263 §t. 78799/51, ser. št. F-0101109, in sin- škega ods. Ljubljana mesto.    1018° 

Mumel Jera, Vrhe 39, Dravograd, dikalno  izkaznico,  izdano  v  Kam- Vrhovec  Pavla, Ljubljana,  oseb- 
osebno izkaznico, reg. št. 10617, ser. njku.                                            10178 no izkaznico, reg. št. 22808/50, ser. 
K. 0275327.                                   10047 Serap   Fridrih,   Maribor,   Vilhar- štev. F-0045118.                           10218 

Nerat Leopoldina, Maribor, Brez- jeva 7. osebno izkaznico, reg. štev. Vudia   Vinko,   Benedikt   v Slov- 
je, Ravna ulica 3, osebno izkaznico, 6317, ser. št. 0016129.                 10203 goricah,  osebno  izkaznico,  reg. št. 
reg. št. 17999, ser. št. 0003345.   10190 Sparas Alojz, Vidonci 161, osebno 41853, ser. št. 0196396, izdano v Ma- 

Nose Matija,  Zafara  pri  Zuzem- izkaznico, reg. štev. 28267, ser. štev. riboru.                                         IO'9" 
berku,   vozno   knjižico,   izdano   od 0109977.                                        10163 Wagner Štefanija, Slovenska P

1
' 

Invalid, uprave v Ljubljani.    10295 Stanjevic Magda, Ljubljana, Res- strica, Šolska 24, osebno izkaznic* 
Novljan Marija, Goliše 22, osebno ljeva 24, osebno izkaznico, reg. št. reg. št. 34703, ser. št. 0569991.   1°20 

izkaznico, reg. štev. 9291, ser. štev. 22684, ser. št. 0120319.                10173 Weindorfer Jožef, Bakovci  19. P' 
047595,  izdano  od  OLO  Ljubljana Stepančič Vinko, Komen, Sežana, M. Sobota, osebno izkaznico, reg- »V- 
okolica.                                      10314 osebno  izkaznico,   reg.  št.  69, ser. 3396, ser. št. 0085106.                102»? 

Oblak Marija. Škof ja Loka, Par- št. 0200779.                                   10176 Zadravec Ivanka, Gradišča 149 P'1 
tizanska 31, osebno izkaznico, reg. Sukič    Leopold,    Gor.    Radgona, Ptuju, osebno izkaznico,  reg. Štev- 
št. 32769, ser. št. 0211583.          10306 Podgrad  15, osebno izkaznico, reg. 37337, ser. štev. 0382307, izdano »» 

Okorn Rado, Kranj, Zlato polje, št. 8719, ser. št. 0065519, in šofersko Raki pri Krškem.                       10>P 
osebno   izkaznico,   reg.   št.   683,   in izkaznico štev. 127, izdano v Gornji Zaje Stanko, roj. 22. III. i931,Sei» 
vozniško dovoljenje za vsa vozila, Radgoni.                          •          10162 29, Videm pri Ptuju, osebno >z*£r' 
reg. št. 536, izdano v Kranju.   10216 Slebnik   Milan,   Dravograd   166, nico, reg. štev. 46143, ser. Števil^* 

Ornik Irena, Maribor,  Pobrežje, osebno izkaznico, reg. št 6679, ser. 0290380.                                      I01" 
Stanko Vrazova  49,  osebno  izkaz- št. 0271389.                                   10046 Zamuda   Greta,   Maribor,   Tezno. 
nico,   reg.   štev.   49598,   ser.   štev. Skrinjar Anton, Hum 16, p. Or- taborišče III, osebno izkaznico, *?k 
0050018.                                        10209 mož,   osebno   izkaznico,   reg.   štev. št. 20089, ser. št. 0017435.          l°i. 

Paliska Jožef, Lukini 14, p Gra- 19693, ser. št. 0263003.                10017 Zavodnik Jože, Ljubljana, Svat»J 
dišče, osebno izkaznico,  reg. štev. Smajdek     Dagmar,     Ljubljana, čeva 15, invalidsko odločbo, izo^Sg 
11664, izdano v Sežani.              10228 Zrinjskega 6, osebno izkaznico, reg. za 1. 1952 in 1953, in izkaznico k^ 

Pavalec   Emanuel,   Maribor,   Po- št. 101149/53, ser. št. F-0475459. 10177 za invalida, izd. v Ljubljani.   I?2'? 
brežje, Konšakova 21, učno spriče- Strancar Jožefa, Jesenice, osebno Zver   Ana,   Lipa   32, p. Beltinf ' 
vaio industrijske šole >ZIš< v Ma- izkaznico,  reg. št. 31279,  ser. štev. osebno izkaznico, reg. št 16214, &L-' 
riboru, iadano 1953. _                10191   G-032698L _       •                8978 št._0240524. _     _          _.....  5 

Pečar Ivanka, Zg. Gameljne, oseb- Štrukelj Ivan, Vrtojba 379, pošta Zalik Vinko, Lesce, Bled 134, o»e" 
no izkaznico, reg. št. 27084, ser. št. Šempeter, osebno izkaznico, reg. št. no izkaznico, reg. št. 14145, ser. : 
0131394. 10264   33382, ser. št. 0335336. 10231   0814576. 8V£ 

Udala.  tOndni  Uat  LBS« — Direktor   In  odgovorni   urednik:  dr. Baatko  MoCntk  —   tUka   tlakama  »Toneta  Tom*lM' 
» LJubljani 
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dopolnitvah uredbe o potnih in seiltvenih stroških 
(Uradni list FLRJ. št. 29-233/53). 

2. člen 
Določbe 1. člena tega odloka se nanašajo tudi na 

honorarne uslužbence, ki jim je honorarna zaposlitev 
glavni in edini poklic. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRSc, uporablja pa se od 22. julija 1953. 
St. 1/1-3366/3-53 
Celje, dne 24. avgusta 1953.  . 

Predsednik OLO: 
Miran Cvenk L r. 

448. 
Na podlagi odločbe o kategorizaciji javnih cest 

'Uradni list FLRJ. št. 2-10/51) ter 12., 15. in 64. člena 
^»kona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
st. 19-89/52) je okrajni ljudski odbor Maribor okolica 
Da VI. redni seji dne 15. avgusta 1953 izdal 

ODLOK 
0 kategorizaciji cest III. reda na območju okraja 

Maribor okolica 

1. člen 
Za javne ceste III. reda se določijo ceste, ki imajo 

Poseben   gospodarski   in   prometni   pomen  za   okraj 
Maribor okolica, kakor so naštete v priloženem te 
snanvu, ki je sestavni del tega odloka. 

2. člen 
-« ».    enem mesecu po uveljavitvi tega odloka morajo 
očinski   ljudski   odbori   proti   potrditvi   okrajnega 
Judskega odbora določiti ceste IV. kategorije. 

St: 1-6665/1-53 
Maribor, dne 15. avgusta 1953. 

Predsednik OLO: 
Stane Škof 1. r. 

ÎB Ta odlok je bil potrjen z odločbo Izvršnega sveta 
^S, št. 1039/3-53 z dne 14. X. 1953. 

Seznam 
Cest III. reda na območju OLO Maribor okolica 

, (v oklepaju OLO, na katerega cesta meji) 

'ev- Dolžina v km in m 
teste Ime (smer) ceste       0(j        d0      skupaj 

1?22 
1?22 
1?2? 
1?29 
l?32 
1851 

1852 

1852 
1852 
1833 
1834 

1835 

Konjice-Poljčane-Majšperk 14.500 
(Celje-Ptuj) 15.450 
Pobrež-Brdo (Celje) 0.000 
Konjice-Oplotnica-Cezlak 3.500 
Loče-Križni vrh (Celje) 7-635 
Radlje ob Dravi-Ribnica 
(Poh.) Brezno (Slovenj Gra- 
dec) 
Maribor-Ruše-Fala- 
Lovrene na Pohorju 3.160 
Odcep na Selnico ob Dravi   0.000 
°dcep na Ruto 0.000 
Miklavž-Areh na Pohorju    0.000 
Slovenska Bistrica-Smart-. 
5° na Pohorju .  0.000 
Slovenska Bistrica-Tinje 
°a Pohorju 0.000 

15.450 
22.900 8.400 
0.282 0.282 

12.791 9.291 
10.635 3.000 

9.000   23.432 14.342 

23.907 
2.580 
1.705 24.972 

21.891 21.891 

13.000 13.000 

7.665 7.665; 

1856 Sp. Ložnica-Straža-Oplot- 
nica 0.000     9.500     9300 

1857 Tepanje-Oplotnica 1.020     6.7•2     5.752 
1858 Tepanje-Prihova 0.000     3.000     3.000 
1859 Sevška cesta 0.000     1.500     1.500 
1859 Cesta na Grušovje 0.000     1.000     1.000 
1860 Pekel-Laporje 0.000     5.607     5.607 
1861 Slovenska Bistrica-Pečke- 

(Ptuj) 0.000     9.900     9.900 
1862 Crešnjevec-Trnovec-Ptuj- 

ska gora (Ptuj) 0.000     6.743     6.743 
1863 Rače-Sikole-2upečja vas 

(Ptuj) 0.000     4.612     4.612 
1864 Fram-Rače-Hajdina   (Ptuj) 0.000   11.009   11.009 
1865 Maribor-Vurberg (Ptuj) 7.355   13.470     6.115 
1866 Hrastovec-Vurberg (Ptuj) 0.000   10.148 
1866 odcep na Močno 0.000     1.325   11.473 
1867 Janežovci-Selce-Voličina- 

Lenart 5.496   15.038   10.542 
1867 (Ptuj) odcep šola 0.600     0.600 
1868 Lenart-Malna 0.000     6.660 
1868 odcep na pokopališče 0.000     1.133     7.793 
1869 Maribor-Malečnik-Ložane 1.694     7.234     5.540 
1869 odcep Nebova-Hum 0.000     2.000     2.000 
1870 Pesniški dvor-Jarenina 0.000     9.753     9.753 
1871 Zg. Polskava-Sp.Polskava 0.000     4.030 

z odcepom 0.000     0.540 . 4.570 
1872 Senarska-Cerkvenjak-Kra- 

ljevci (Ljutomer) 0.000    9.300 
1872 odcep Cogetinci 0.000     1.719   11.019 
1873 Slivnica-Rače 0.000     2.300     2.300 
1874 Osek-Ivanjci-Radgona 

(Ljutomer) 0.000     6.470     6.470 
1875 Lenart-Zice-Cmurek 0.000   15.955   15.955 
1876 Pesniški dvor-Malna- 

Trate 0.000   16.500 
1876 odcep na Jakob 0.000     1.325    17.825 
1877 Sp. Duplek-Barbara 0.000     3.186 
1877 odcep na Martin 0.000     0.761    .3.947 
1878 Korena-Selce 0.000     2.820     2.820 
1879 Selnica ob Muri-tovarna 

Sladki vrh 0.000     3.600     3.600 
1880 Ceršak-tovarna lepenke 0.000     2.500     2.500 
1882 Okrajna meja-Cerkvenjak 

(Ptuj) 6.188    10.500     4.312 
1883 Zg. Sčavnica-Ana-2ice 0.000     6.000     6.000 
1884 Crnci-Nasova-Sčavnica- 

(Ljutomer) 
1885 Velka-odcep od ceste II. r. 

Velka-Sp. Velka 0.000 
1886 Ožbald-Kapla 0.000 
1887 Fram-Kopivnik 0.000 
1888 Kungota-Plač-držav. meja 0.000 
1888 odcep na Svečino 0.000 
1889 Počehova-Zg. Kungota- 

Jurij-državna meja 
1890 Oplotnica-Čadram 
1891 Bresternica-Križ 

5.000   10.262     5.262 

0.000 
0.000 
0.000 

Skupaj 

2.000 2.000 
4.500 4.500 
1.800 1.800 
5.589 
3.836 9.434 

12.528 12.528 
1.700 1.700 
4.500 4.500 

"km 336.414 
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m. 
Okrajni ljudski odbor Ptuj je na podlagi 15. čle- 

na in 1. točke 69. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS. št. 19-89/52) ter 5. odstavka 
7. člena in 28. člena uredbe o potnih in selitvenih 
stroških (Uradni list FLRJ, št. 59-693/52 in št. 29-233/53) 
na seji okrajnega zbora dne 11. septembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o višini dnevnic za službena po- 

tovanja in o višini povračila za terensko delo na 
območju okraja Ptuj 

Odlok o določitvi višine dnevnic za službena po- 
tovanja in o višini povračila za terensko delo na 
območju okraja Ptuj z dne 28. februarja 1953 
(Uradni list LRS, št 8-45/53) se spremeni tako, da se 
njegovo besedilo' glasi: 

1. člen 
Za službena potovanja in terensko delo v mejah 

okraja Ptuj se določijo za uslužbence in delavce 
organov in zavodov okrajnega ljudskega odbora Ptuj, 
občinskih ljudskih odborov in ljudskih odborov mest- 
nih občin okraja Ptuj ter za uslužbence tistih uradov 
in zavodov, katerih delo je omejeno na območje 
okraja Ptuj, ne glede na to ali gre za zvezne ali pa 
republiške urade ali zavode, tele dnevnice: 

a) za uslužbence, ki so  razporejeni od IV.    din 
plačilnega razreda navzgor v znesku 600 

b) za uslužbence, ki so razporejeni od IX. 
plačilnega razreda do V. plačilnega 

•razreda in za visoko kvalificirane delav- 
ce v znesku 525 

c) za uslužbence, ki so razporejeni od X. 
plačilnega razreda navzdol, in za vse 
druge delavce v znesku 450 

2. člen 
Ta  odlok   velja   od   dneva   objave v >Uradnem 

listu LRS t. 
.   St. 1-995/2-53 

Ptuj, dne 11. septembra 1953. 
Predsednik OLO: 

Janez Petrovič 1. r. 

450. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena in 1. točke 
69. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS, št 19-89/52) in v zvezi z 28. členom uredbe o 
potnih in selitvenih stroških (Uradni list FLRJ, št. 
59-693/52 in št. 29-233/53) je okrajni ljudski odbor 
Ptuj na 5. seji okrajnega zbora dne 11. septembra 
1953 sprejel 

ODLOK 
o določitvi pavšalnega povračila stroškov za službena 

potovanja oziroma terenska dela na območju 
\ okraja Ptuj 

1. člen 
Uslužbencem in delavcem okrajnega ljudskega 

odbora in njegovih zavodov ter uslužbencem in delav- 
cem občinskih ljudskih odborov, ljudskih odborov 
mestnih občin in njihovih zavodov se določi povra- 
čilo stroškov za potovanja oziroma terenska dela v 
mejah okraja v obliki mesečnega pavšala. 

* 2. člen 
Povračilo v obliki mesečnega potnega pavšala 

pripada le za take vrste opravil na terenu, ki se 

stalno ponavljajo in ki terjajo povprečno na mesec 10 
dni zunanjega dela. 

3. člen 
Povračilo  v  obliki  mesečnega  potnega  pavšala 

pripada ob pogojih iz 1. in 2. člena tega odloka za 
opravljanje tehle služb na terenu: 

a) za administrativno inšpekcijo; 
b) za revizijo in kontrolo nad izvrševanjem pro- 

računov in predračunov; 
c) za trgovinsko inšpekcijo; 
č) za cestno nadzorstveno službo; 
d) za službo v zvezi z urejevanjem zemljišč na 

terenu; 
e) za uradna opravila s področja kmetijstva, go- 

zdarstva in veterinarstva; 
f) za inšpekcijo dohodkov od prebivalstva; 
g) za inšpekcijo dohodkov iz gospodarstva in za 

gospodarsko finančno revizijo; 
h) za geodetsko službo; 
i)  za inšpekcijo šol in predšolskih zavodov; 
j)   za inšpekcijo dela; 
k) za izterjavo davkov; 
1)   za zdravstveno službo; 
m) za sanitarno inšpekcijo; 
n) za službo predvojaške vzgoje; 
o) za šofersko službo. 

4. člen 
Pavšalno mesečno povračilo stroškov za službena 

potovanja oziroma za terenska dela po tem odloku 
ne sme presegati zneska 75% od dnevnic za službena 
potovanja v mejah okraja, ki bi jih sicer uslužbenec 
ali delavec dobil glede na čas, ki gu je prebil na 
službenem potovanju oziroma na terenskem delu. 

Pavšalno mesečno povračilo stroškov se plačuje 
za nazaj. 

5. člen 
Odločbe o priznanju mesečnega potnega pavšal- 

nega povračila stroškov uslužbencem in delavcem p° 
tem odloku izda predsednik pristojnega ljudskega 
odbora oziroma upravnik zavoda. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem lista 

LRS«, uporablja pa se od 1. oktobra 1953. 
št. 4766/1-53 
Ptuj, dne 11. septembra 1933. 

. Predsednik OLO: 
Janez Petrovič 1. r. 

451. 
Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona ° 

okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) 
in na podlagi 2. člena uredbe o dajanju v najem P0' 
slovnih prostorov (Uradni list FLRJ, št. 16/51) izdaj» 
okrajni ljudski odbor Tolmin na seji dne 7. julij8 

1953 
ODLOK 

o dajanju v najem poslovnih prostorov na območj" 
okraja Tolmin 

1. člen 
Poslovne prostore na območju okraja Tolmin o»* 

dajajo   v   najem   lastniki   oziroma   organi    upra* 
zgradb po prosti pogodbi po določbah zvezne ured» 
o dajanju v najem poslovnih prostorov in po «"' 
ločbah tega odloka. 
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Najemodajalec in najemnik sta dolžna skleniti 
pismeno pogodbo. Ze obstoječe pismene pogodbe in 
ustni dogovori se morajo spraviti v sklad z določbami 
tega odloka v 30 dneh po njegovi uveljavitvi. 

2. člen 
Po tem odloku se štejejo za poslovne prostore vsi 

tisti prostori, ki so namenjeni za opravljanje gospo- 
darskih delavnosti, za skladišča blaga, za potrebe 
uradovanja ali za druge podobne potrebe. 

Stanovanjski prostori, ki se uporabljajo za po- 
slovne prostore, se štejejo kot poslovni prostori. 

3. člen 
Najemniki, ki uporabljajo del stanovanja v po- 

slovne namene, morajo za ta del stanovanja skleniti 
z najemodajalcem posebno najemno pogodbo. 

4. člen 
Lastniki ali organi uprave zgradb in koristniki 

Poslovnih prostorov, ki so v sporazumu z njimi vlo- 
žili v poslovne prostore, ki jih uporabljajo ali jih 
bodo uporabljali, za popravilo ali izboljšanje teh 
Prostorov svoja finančna in materialna sredstva in 
si s tem pridobili pravico do brezplačne uporabe 
Poslovnih prostorov za določeno dobo, morajo z novo 
najemniško pogodbo določiti najemno vrednost po- 
slovnih prostorov, od katere mora lastnik plačevati 
50% v sklad za vzdrževanje hiš. 

5. člen 
Najemnina za poslovne prostore in prispevek v 

sklad za vzdrževanje hiš se pobirata na podlagi do- 
ločb zvezne uredbe o dajanju poslovnih prostorov v 
naJera in drugih tozadevnih predpisov. 

6. člen 
Najemodajalec in najemnik morata v 15 dneh 

^Poročiti pristojnemu občinskemu ljudskemu od- 
boru vsako spremembo glede višine najemnine za 
Poslovne prostore. 

7. člen 
Ce v najemnih pogodbah odpovedni rok ni iz- 

*ečno dogovorjen, velja obojestransko dvomesečni 
°dpovedni rok. 

Najemodajalec ne more odpovedati najemniku 
nJegovih poslovnih prostorov, če so ti prostori se- 
stavni del stanovanja, in jih oddati v najem drugi 
°sebi. 

8. člen 
Določbe tega odloka se ne nanašajo na poslovne 

Prostore, oddane v najem državnim organom, ura- 
dom- in ustanovam, predračunskim zavodom s samo- 
tnim finansiranjem, toda le do konca proračun- 
oma leta 1953. 

9. člen 
V vsem ostalem je treba uporabljati določbe 

. ezne uredbe o dajanju poslovnih prostorov v na- 
Jeir> in drugih predpisov. 

10. člen 
2 denarno kaznijo do 3.000 din se kaznujeta za 

Pfekršek najemodajalec in najemnik, če v pred- 
P'sanem roku ne skleneta pismene pogodbe ah ne 
«Poročita spremembe glede, višine najemnine za 
p°slovne prostore. ' ,L        . 

Za druge prekrške se po 4. členu uredbe o Ua- 
JaQju   poslovnih   prostorov   v   najem   kaznujeta  za 
Prekršek   najemodajalec   in    najemnik  z  denarno 
azmjo do 100.000 din. 

11. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
St. 1/1242/1-53 
Tolmin, dne 7. julija 1953. 

Podpredsednik OLO: 
Franc Skok 1. r. 

452. 
Na podlagi 15. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) in 2. točke 
3. odstavka odločbe o kategorizaciji javnih cest (Urad- 
ni list LRS, št. 40/51) je okrajni ljudski odbor Tolmin 
po predlogu gospodarskega sveta na VIII. redni seji 
dne 7. avgusta 1953 sprejel 

ODLOK 
o kategorizaciji cest III. reda na območja 

okraja Tolmin 
1. Zaradi posebnega gospodarskega in prometnega 

pomena za okraj Tolmin se za javne ceste III. reda 
določijo ceste, naštete v priloženem seznamu, ki je 
sestavni del tega odloka.        * 

2. Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS. 

St. I/P-1502/1-1953 
Tolmin, dne 7. avgusta 1953. 
Ta odlok je bil potrjen z odločbo Izvršnega sveta 

LRS, št. 954/6-53 z dne 1. X. 1953. 
Podpredsednik OLO: 

Franc Skok 1. r. 
«k 

Seznam cest III. reda v okraja Tolmin 

št, 
ceste Ime (smer) ceste 

Dolžine r km in m 
od — do — skupaj 

1051   Hum-Kojsko-Kambreško- 
Ravne-Livek-Idrsko  •  od- 
cepom Livek-državna meja 
(Gorica) 

1060 Postaja Most na Soči-Vrata 
-Čepovan-Predmeja-Ajdov- 
ščina  (Gorica) 

1062   Podrateja-Koševnik-Crni 
vrh (Gorica) 

1001 Zaga-Učeja-državna meja 
1301   Trebija-Sovodenj-Podlani- 

še (Kranj) 
1002 Staro  selo-Borjana-Sedlo- 

Breginj-Logje 
1003 Kobarid-Drežnica 
1004 Tolmin-Dolje-Volarje- 

Kamno-Kobarid 
1005 Ladra-Libušn je- Vrsno 
1006 Tolmin Zadlaz-Žabče 
1007 Tolmin-Ljubinj-Hum-Pod- 

melec-Kneža 
1008 Kozaršče-Volče 
1009 Most na Soči-Lom 
1010 Most na Soči-Tolmin-Pršet 
1011 Idrija pri Bači-Ponikve 
1012 Slap-Planota 
1013 Grahovo-Bukovo-Kojca- 

Reka 
1014 Cerkno-Novaki-Črni vrh 

33.000—48.000—15.000 

0.000— 6.200— 6.200 

0.000— 5.500— 5.500 
0.000— 7.800- 7.800 

8.170—10.200- 2.030 

0.000—18.500—18.500 
0.000- 6.000— 6.000 

10.000-15.500—15.500 
0.000- 5.000— 5.000 
0.000— 5.500— 5.500 

0.000— 9.500— 9.500 
0.000— 1.500— 1.500 
0.000— 6.000— 6.000 
0.000— 7.200— 7.200 
0.000— 6.000— 6.000 
0.000— 9.000— 9.000 

0.000—15.300—15.300 
0.000—14.000—14.000 
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št 
ceste 

Dolžina v km in m 
Ime (smer) ceste od     do     skUpaj 

1015 

101b 
1017 

1018 
1019 
1020 

1021 
1022 

1023 

1024 

1025 
1Q2Ò 
1027 
1028 
1029 

Sp.   Idrija-Kanomlja-Obla- 
kov vrh-Riževec-Dol. Tre- 
buša 
Srednja Trebuša-Cepovan 
Dol. Trebuša-Sred. Trebu- 
ša-Mrzla- rupa-Koder-Ko- 
der-Kočevše-Idrija 
Koder-Vojsko 
Kočevše-Cekovnik 
Oblakov  vrh-Sebrelje- 
Stopnik 
Stan-Krnice-Masora 
Idrija-Dole-Zavratec 
(Ljubljana okolica) j 

Rebro-Gora-Razpotje- 
Ledine 
Pirhova   grapa-Otalež-Jaz- 
ne-Cerkljanski   vrh-Kladje 
Jazne-Grda  grapa-(Ledine) 
Idrija-vojašnica 
rolmin-Zatolmin-Polog 
Koritnica-Rut 
Ponikve-Mokoduc-Pečine 

0.000-23.100—23.100 
0.000— 5.000— 5.000 

0.000—34.700—34.700 

0.000— 4.000— 4.000 
0.000— 4.000— 4.000 

0.000—14.000—14.000 

0.000-11.000-11.000 

0.000—12.000—12.000 

0.000- 7.800— 7.800 
0.000- •16.000—16.000 

0.000- •11.000- 11.000 
0.000- • 4.500— 4.500 
0.000- 9.000- 9.000 
0.000- • 7.000- 7.000 
0.000- - 4.000-- • 4.000 

Skupaj km: 322.630 

453. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31/ 
53) je ljudski odbor mestne občine Nova Gorica nn 
eeji dne 7. oktobra 1953 izdal 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne  volitve v  17. volilni 

enoti Pristava za volitve v ljudski odbor mestne ob- 
čine Nova Gorica. 

2. člen 

Ker se je odbornik ljudskega odbora mestne ob- 
čine za 17. volilno enoto Bevčič Anton odpovedal 
mandatu, mu je mandat po sklepu ljudskega" odbora 
mestne občine prenehal. 

3. člen 

Nadomestne volitve za 17. volilno enoto Pristava 
na območju mestne občine Nova Gorica bodo v ne- 
deljo, dne 6. decembra 1953. 

4. člen 

Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRSc in na 
krajevno običajni način v 17. volilni enoti Pristava. 

St. 1338/1-53 
Nova Gorica, dne 7. oktobra 1953. 

Predsednik LO MO: 

Ludvik Gabrijelčič 1. r. 

434. 

Občinski ljudski odbor Šentjur pri Celju je 
sprejel na seji dne 16. X. 1953 na podlagi 13. in 88. 
člena zakona o volitvah in odpoklicu odbornikov 
ljudskih odborov 

ODLOK 

o razpisu nadomestnih volitev 

1 

Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 
štev. XIV., ki obsega vasi Botričnica in Kameno, ker 
je prenehal mandat Bohorču Edvardu, odborniku 
občinskega ljudskega odbora Šentjur pri Celju, ki 
je  bil  izvoljen   v  tej  volilni   enoti. 

Volitve bodo v nedeljo, dne 6. decembra 1953. 

II 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način v volilni enoti št. XIV. 

St. 579/53 
Šentjur pri Celju, dne 17. oktobra 1953. 

Predsednik Obč. LO: 
Edo Plansteiner 1. r. 

POPRAVEK 

V odloku o načinu sklepanja kreditnih pogodb 
glede investicij, ki spadajo med investicije gospo- 
darskega pomena Mestnega ljudskega odbora glav- 
nega mesta Ljubljane (Uradni list LRS, št. 33-374/53) 
se mora besedilo 6. člena točke 3e) pravilno glasiti: 
»da bo ob zapadlosti prve anuitete povrnil kredit- 
nemu zavodu vse stroške, ki bi kakorkoli nastal' 
v zvezi z dogovorjenim kreditom«. 

St. G 7314/53-Gr 
Ljubljana, dne 17. oktobra 1953. 

Iz   tajništva   za  gospodarstvo 

MLO Ljubljana 

Izdaja »Uradni Ust LRS« - Direktor in odgovorni urednik: dr Rastko Močnik • tiska lskarna »Toneta Tomšiča« - «*' 
v LJubljani - Narocnlm» letno 720 din - Posamezna Številka: • din do B stran«, vsake nadaljnje 4 strani 4 din vec, Pr 

Dota 8 din "si — Uredništvo to uprava: LJubljana,  Erjavčeva ulica ila, poštni predal 336 — TelefoD uprave ••-579 
Čekovni račun: 601-»T«-l5l 
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Uto IX V LJUBLJANI, dne 5 novembra 1953 Številka 38 
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**7. Pravilnik o zdravstvenem nadzorstvu In higiensko »anl- 
tarnlh ukrepih v pekarnah. 

••- Odredba o lovopustu v Ljudski republiki Sloveniji. 

Odloki ljudskih odborov: 
«5s. Odlok o pavšalnem povračilu stroškov z« službena poto- 

vanja v okraju Celje okolica. 
«»«. Odlok o določitvi višine dnevnic in o pavšalnem povra- 

*ilu stroškov za terensko delo v okraju Gorica. 
**7> Odlok o spremembi odloka o višini dnevnic -za slulbene 

Potovanja v okraju Kranj. 
*«. Odlok o določitvi pavšalnega povračila stroškov za služ- 

bena potovanja oziroma za terensko delo v okraju Krško. 
**• Odlok o ustanovitvi kmetijskih gospodarskih šol v okraju 

Murska Sobota. 
**•• Odlok o določitvi dnevnic z« službena potovanja v me- 

lah okraja Novo mesto In o pavšalnem povračilu stro- 
Skov za ta potovanja. W1- Odlok o določitvi pavšalnega povračila stroškov za služ- 
bena potovanja oziroma terensko delo v okraju Slovenj 
Gradec. 

462. Odlok o pavšalnem povračilu stroškov za službena poto- 
vanj* oziroma terensko delo v okraju Tolmin. 

4(3. Odlok o višini dnevnic za službena potovanja v okraju 
Tolmin. 

464. Odlok o povračilu stroškov uslužbencem za delo na te- 
renu v okraju Trbovlje. 

465. Odlok o Izdajanju dovoljenj za postavljanje čolnov r 
Blejsko Jezero In o obvezni registraciji čolnov. 

466. Odlok o formiranju In črpanju kreditnega sklada MLO 
Jesenice za 1. 1953. 

467. Odlok o komunalni ureditvi m zunanjem licu mesta Mur- 
ska Sobota. 

468. Odlok o dajanju poslovnih prostorov v najem v Murski 
Soboti. 

469. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti št. 9 
občine Medvode. 

470. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti it. S 
občine Smlednik. 

— Popravek. ' 

12?. 

• Na podlagi 21. člena uredbe o zdravstvenem nad- 
zorstvu nad živili (Uradni list FLRJ, št. 55-439/48) in 

5- točke navodila za izvajanje uredbe o zdravstve- 
nem nadzorstvu nad živili (Uradni list FLRJ, štev. 
£2-380/52) T zvezi z drugim odstavkom 13. člena za- 
f0na za izvršitev ustavnega zakona o temeljih druž- 
be in politične ureditve in o organih oblasti Ljud- 
?ke republike Slovenije (Uradni list LRS, Št. 3-14/53) 
«daja Svet za zdravstvo in socialno politiko LRS v 
'Porazumu z državnim sekretarjem za gospodarstvo 

PRAVILNIK 
" Nravstvenem, nadzorstvu in higiensko- sanitarnih 

ukrepih v pekarnah 

A. Higienska ureditev pekarne 

1, člen 
^ Zgradba, v kateri je pekarna, mora biti popolno- 
st, su*ia in primerno oddaljena od takih industri j- 
Hftod• obrtni]l zgradb, ki bi utegnile kakorkoli ne- 
seno vplivati na higieno v pekarni. 
•. -^ovski obrat ne sme biti pod površino okoli 
•.;

•«• zemljišč, dimniki obrata, če je obrat v str- 
v^nem bloku, pa morajo biti višji od zgradb, ki so 

aePosredni soseščini. 

2. člen 
ftftd ^sak mehaniziran pekovski obrat z zmogljivostjo 
Po«Liî °° k& kruha dnevno mora imeti najmanj tele 

Sebt»e prostore: 
• Prostor za hrambo moke, 
k) 
c) 

Prostor, v katerem se mesi kruh. 
• Prostor za krušno peč, 

> Prostor za  ohlajevanje  kruha, 
' garderobo za osebje, 
' sanitarne naprave. 

Pekovski obrati z zmogljivostjo pod 1000 kg kru- 
ha dnevno morajo imeti tele posebne prostore: 

a) prostor za hrambo kruha, 
b) prostor za krušno peč in mesenje kruha, 
c) prostor za ohlajevanje hruha, 
č) sanitarne naprave z garderobo za osebje. "  ' 
Vsi ti prostori morajo biti med seboj funkcional- 

no povezani in ločeni med seboj ž zidom. 
Višina vsakega prostora mora znašati najmanj 

3 metre. 
Pekarna ima lahko tudi svojo prodajalno. 

,   3.člen 
Prostor za hrambo moke mora po velikosti ustre- 

zati zmogljivosti pekarne. 
Moka se mora hraniti v vrečah ali posebnih le- 

senih zabojih iz trdega lesa. Zaboji morajo biti 
opremljeni s pokrovom. Vreče morajo biti oddaljene 
od zidu vsaj 30 cm in se morajo zlagati križem, da 
je omogočepo zadostno kroženje zraka, in na lesene 
podstave, ki so najmanj 15 cm od tal. 

Tla morajo biti iz trdega lesa, ravna in brez 
razpok. 

Prostor za hrambo moke mora imeti poseben 
dohod. 

4. člen s 

Prostor, v katerem se mesi kruh, mora biti po 
možnosti obrnjen proti severu ter imeti najmanj 
12 m* površine za enega delavca in po 4 m* za vsa- 
kega nadaljnjega delavca. 

Tla morajo biti iz nepropustnega materiala in 
lahno nagnjena v smer odvodnih kanalov. Odprtine 
morajo biti opremljene s sifoni, ki so pristopni in se 
dajo čistiti. 

Nad stroji za mešanje in gnetenje testa in dru- 
gimi strojnimi pripravami ne sme biti nikakih polic 
ali drugih predmetov, • • 
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5. člen 
Prostor za krušne peči mora biti obrnjen proti 

severu  in  mora meriti  najmanj  3.5 X 4 m. 
Tla morajo biti iz neprepustnega materiala, glad- 

ka in brez razpok. 
Ce naravna ventilacija ne zadostuje, mora delov- 

ni prostor imeti umetno ventilacijo, vendar hitrost 
zraka ne sme presegati 0.4m/sek. 

Kurivo in pepel se ne smeta prenašati skozi 
ostale obratne prostore. 

6. •1•• 

Prostor za ohlajevanje kruha mora ustrezati 
zmogljivosti pekarne. Povezan mora biti s prostorom, 
v katerem se peče kruh, in s prodajalno. 

Tla morajo biti iz materiala, ki se z lahkoto sna- 
ži, trdna in brez razpok. 

Police morajo biti oddaljene od zidu vsaj 5 cm 
in iz take tvarine, ki se lahko snaži. 

Sveže pečeni kruh se ne sme zavijati v krpe. 

7. člen 

Garderoba za osebje mora imeti toliko dvodelnih 
garderobnih omaric, kolikor je zaposlenega osebja. 
Omarice morajo biti pregrajene posebej za delovno 
obleko in posebej za drugo osebno garderobo zapo- 
slene osebe. 

Obrat mora imeti naprave za kopanje in umi- 
vanje. 

V ta namen mora biti ua 5 delavcev po ena prha 
s toplo vodo in hladno vodo in toliko umivalnih pip, 
da se lahko hkrati umiva vsaj V» zaposlenega osebja. 

Po možnosti mora obrat imeti še poseben prostor 
za oddih s potrebnim številom stolov z nasloni, ležal- 
niki in mizo. 

8. člen 

Ce ima pekarna tudi prodajalnico, mora povr- 
šina znašati najmanj 4.5 X 3.5 m. Imeti mora zadostno 
število polic za kruh in pecivo; police morajo biti 
postavljene tako, da kupci ne morejo prijemati hru- 
ha, in morajo biti najmanj 5 cm proč od zidu. 

Tla morajo biti gladka in brez razpok in se mo- 
rajo dnevno osnažiti z vročo vodo in sodo. Mazanje 
tal s prašnim oljem ni dopustno. 

9. člen 

Obrat mora imeti še posebno shrambo za sladkor, 
.mast, olje in druga živila, ki se uporabljajo pri peki 
kruha in peciva. 

10. člen 

' Stranišča morajo biti na izpiranje ter morajo 
spredaj imeti prostor, v katerem je umivalnik z Vse- 
mi higienskimi potrebščinami za umivanje (milo, kr- 
tačica za nohte itd.). 

11. člen 

Zidovi in stropi morajo biti brez razpok. Stiki tal 
la sten oziroma sten in stropov morajo biti zaokro- 
ženi, tako da na stikih ni poličice ali robusna kate- 
rem bi se nabiral prah. 

V prostoru, v katerem se mesi kruh, mora zid 
biti najmanj 1.5 in visoko obložen š keramičnimi plo- 
ščicami ali pa prebarvan z oljnato barro. Enako vi- 
soko morajo s keramičnimi ploščicami biti obložene 
ali z oljnato barvo prebarvane tudi stene okoli 
krušnih peči, najmanj 2 m visoko pa stene v proda- 
jalni in prostoru za hrambo kruha. 

12. člen 

Vsi prostori v pekovskem obratu morajo biti 
svetli in' zračni, umetna svetloba ponoči pa zadostna 
in enakomerna, tako da se od nje ne blešči zaposle- 
nemu osebju. 

13. člen 
. Delovni prostori morajo imeti zadostno število 

velikih oken, ki zadosti in enakomerno razsvetlju- 
jejo in omogočajo njihow zračenje. Velikost oken 
mora znašati vsaj Ve talne površine, ki je predpisana 
za posamezen delovni prostor, in biti morajo v de" 
lovnih prostorih zavarovana proti mrčesu z gosto 
mrežo. 

Vstopni in revizijski jaški na kanalizacijo mo- 
rajo imeti pokrove, tako da se smrad iz kanalizacije 
ne more širiti v obratne prostore. Prav tako morajo 
priključki notranje kanalizacije na zunanjo kanali- 
zacijo biti opremljeni s sifoni, da se odvodne odpr- 
tine zavarujejo pred glodalci in golaznijo. 

14. člen % 
V pekovskem obratu mora biti vodovod, če Z& 

kraj ima. Ce v kraju vodovoda ni, si mora obrat 
sam urediti hišni vodovod z bakteriološko neoporeč- 
no vodo. 

15. člen 
V vseh delovnih prostorih morata biti vzoren red 

in snaga. Prostori, ki imajo nepropustna tla, se m°' 
rajo redno vsak dan splakovati na vodni curek. 

Vsi delovni prostori se morajo najmanj dvakrat 
letno prebeliti oziroma prebarvati. 

Zidovi se morajo najmanj dvakrat tedensko oči- 
stiti prahu, okna pa najmanj enkrat tedensko umi"' 

Ce se pojavi v obratu mrčes, je treba takoj P0' 
skrbeti za potrebno dezinsekcijo pod nadzorstvom 
sanitarne inšpekcije. 

16. člen 
Na dvorišču obrata ne sme biti hlevov, kokošnja- 

kov in je kakršnakoli reja domačih živali na dvori- 
šču pekarne sploh prepovedana. 

1•. člen 
Odpadki in smeti se morajo spravljati v pose' 

ben, s pokrovom pokrit zaboj, ki mora stati i*r,e 

obratnih prostorov. Ta zaboj se mora često opra» ^ 
vročo vodo in sodo ali razkužiti s kakšnim razku' 
žilom. 

18. člen 
Izložbe prodajalne morajo biti stalno dobro * 

prte, izložbeni predmeti pa morajo biti zaviti v cel 
fanski papir in se morajo dnevno menjati. 

19. člen 
Nezaposlenim osebam je dostop v pekovske ?.. 

lovne prostore prepovedan. ^ 

20. člen 
V vseh delovnih prostorih  se morajo posti 

pljuvalniki, napolnjeni morajo biti z vodo, Ponje*£, 
no z učinkovitim razkužilom brez neprijetnega 
močnega vonja. Pljuvalnike je treba vsak dan r 

kužiti z vrelo vodo, pomešano s sodo. ^ 
Na pljuvalnikih naj bodo po možnosti po*r° 

ki se odpirajo s pritiskom noge. 

21. člen 
Delovni prostori se ne smejo uporabljati z°, 

nice ali stanovanja. 

sp»K 

i 
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•. Opreme v obratnih prostorih 
22. člen 

Pohištvena oprema v delovnih prostorih mora 
biti preprosto izdelana in prebarvana s svetlo oljna- 
to barvo. 

Stroji in drugo pekovsko orodje te mora po vsa- 
ki uporabi temeljito očistiti in se sme uporabljati 
edinole za namene v obratu samem. 

Drobni pribor in orodje se mora po uporabi hra- 
niti v zaprti omarici ali predalu. 

23. člen 
Korito za testo mora biti iz obdelanega trdega 

fesa, brez kakih razpok in imeti .pokrov, da se dobro 
zapre. 

Korita so lahko obložena s pločevino, ki ne 
oksidira. 

Sita za sejanje moke smejo imeti odprtine naj- 
več t m/m«. 

24. člen 
Prti, na katere se polaga testo zaradi vzhajanja, 

morajo biti vedno čisti in celi oziroma zakrpani. 
Za prte in peharje, v katerih prinašajo kruh v 

Peko zasebne stranke, morajo biti urejene posebne 
Police. 

25. člen 
.' Plošča na tehtnici, ki se uporablja za tehtanje 
k'uha in drugih pekovskih proizvodov, mora biti ob- 
°jfena z umetnim kamnom ali gladko ploščo Iz trdega 

•esa in brez razpoke. 
26. člen 

Pecivo se mora hraniti v posebnih zabojih ali 
Pletenih košarah, izdelanih iz takega materiala, da 
se lahko perejo in čistijo. ivi 

27. člen " 
, Kruh in pecivo se sme praviloma prevažati iz pe- 
karne do prodajalne le v posebnih popolnoma zapr- 
«h vozilih, ki so jih pregledali in odobrili organi 
«Jgienske službe. Će se kruh prevaža v odprtih vozo- 
va, mora biti v zaprtih posodah (zabojih, pokritih 
košarah in pod.). 

28. člen , 
',    V enem izmed delovnih prostorov pekarne mora 
i« omarica za prvo pomoč. 

C Kakovost pekovskih proiavodo\. • 

29. Člen ,   , 
*    Za izdelavo testa se sme uporabljati samo dobra. 
"'Pokvarjena moka; moka se mora, preden se zame, 

• brezpogojno presejati. '      *'' 
Prepovedano  je  sprejemati  moko  od zasebnih 

j^ank zaradi zamenjave za izdelane pekovske pro- 

3Q.člen 
:j   Kruh mora biti dobro pečen, na ««naj-značilne 
,ifVe barve in primerno prožen. Zgornja skorja ne 
J?e Wti zažgana, razpokana ali poškodovana, «pod- 
yja skorja pa ne umazana, predebela ali zgrbančena, 

ÖJ|J tudi ne sme biti pepela in ogorkov;       , 
,    gredica mora biti dobro prepečena, ne pa lepljiva 
Dj;«M. Biti mora elastična, tako da'se na'«el 

'ial       !da'a' enakomerno luknjičava, dovolj vzha- 
a-.Pri rezanju se sveža ne sme drobiti. 
Kruh ne sme imeti zatohlega ali grenkega oku- 

••;,116 »me biti žarek in tudi ne sme zaudarjati po 
^••• zaradi napačnega ali nepravilnega-vrenja. 

51. člen 
Stopnja kislosti kruha je lahko največ 6, Vode 

pa sme imeti • ohlajenem črnem kruhu do 4A%, v 
belem pa do 40%. 

Kruhu se razen kuhinjske soli ne smejo dodajati 
nobene rudninske snovi. Zlasti je prepovedano doda« 
jati umetne barve. 

32. člen 
Kruh in bele moke, ki je star več kot 36 ur, se 

ne sme prodajati. Prav tako se ne smeta prodajati 
kruh iz melane ali črne moke in pecivo, ki sta stara 
več kot 24 ur. 

33. člen 
Za oslajenje peciva se ne sme uporabljati šaha* 

rin in tudi ne druga umetna sladila. 

34. člen 
Za določene vrste peciva se ne smejo uporabljati 

izmišljena imena, ki ne ustrezajo kakovosti peciva in 
bi " potrošnika lahko zapeljala v zmote. Zato mora 
n. pr. mlečno pecivo ali pecivo, ki se označi kot ma- 
sleno ali pripravljeno z jajci, biti v resnici izdelano 
iz takega materiala. 

35. člen 
Droii (kvas) morajo biti presne, brez primesi in 

brez sredstev za könserviranje.       • 

36. člen 
Teža kruha in peciva mora ustrezati predpisani 

količini in sme razlika med predpisano in dejansko 
težo znašati pri svežem kruhu največ 5%, pri kraha 
stare peke pa največ 3%. 

^    , 37. člen.     . ....     . ... 
. Pekovski proizvodi se smejo zavijati samo < v čist 

nerabljen papir. Pekarne in njihove prodajama mo- 
rajo postopoma vpeljati prodajo kruha strankam v 
zavitkih. ' 

Ce oseba, ki sprejema denar, obenem prodaja 
kruh, sme prijemati in kruh dati potrošniku samo 
v papirju, vendar tako, da se neposredno t roko ne 
dotika kraha. 

Drobno pecivo se sme prijemati le s posebnimi 
kleščami.  • 

C Higiena dela • 

38. člen 
Nihče né sme biti sprejet na delo v pekovski 

obrat, ne da bi bil préj zdravniško preiskan, "àli ne 
boleha za katero od akutnih nalezljivih ali kronič- 
nih ali parazitarnih bolezni ali če ni morda klicono- 
sec. Zdravniški pregled se opravi v pristojni ambu- 
lanti, ki izda o pregledu zdravniško spričevalo. V tem 
spričevalu mora biti izrecno povedano, da je oseba 
lahko zaposlena v pekovskem obratu. 

• Zdravniški pregled se mora vsakih 6 mesecev po- 
noviti. Zdravniško se mora preiskati tudi v obratu 
zaposlena oseba, če je nepretrgoma bolehala več kot 
4 tedne. Rezultati teh pregledov se vpišejo y zdrav- 
stveno^ legitimacijo, ki jo hrani vodja pekovskega 
obrata.        " ".  • 

39. člen 
Vse v obrata zaposlene osebe morajo delati v či- 

stih, svetlih srajcah, belih predpasnikih, v delovni 
obleki in kapah iz pralnega blaga. Delati se smerdi- 
nole v predpisani delovni obleki: to se mora tedensko 
menjati in se izven delovnih prostorov ne sme upo- 
rabljati, ,   • - - •    " •   ''-* 
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40. dien 
Fred pričetkom dela se morajo delavci, ki mesijo 

testo, temeljito umiti do pasu s toplo vodo in milom, 
Biti morajo primerno kratko ostriženi in sploh skr- 
beti za najstrožjo osebno higieno To velja še zlasti 
za nego rok in nohtov. 

Žensko osebje, ki dela v prodajalni«, mora nositi 
bele predpasnike, ki segajo do vratu, ali bele plaice, 
na glavi pa imeti rute. 

41. člen 
Vsak delavec mora dobiti svojo posebno brisačo; 

brisača se mora najmanj enkrat tedensko menjati. 
Poleg tega mora imeti zadostno količino mila in 
krtačico za nohte. 

42. člen 
Na krušne peči je prepovedano odlagati kakršne- 

koli predmete. 
43. člen 

Kajenje in uživanje alkoholnih pijač v delovnih 
prostorih ni dopustno. 

t 
D. Prehodne določbe 

44. člen 
Novi pekovski obrati se smejo odpreti samo, če 

T celoti ustrezajo določbam tega pravilnika, in s po- 
gojem, da so jih organi higienske službe pregledali 
in odobrili. 

Vsi obstoječi pekovski obrati in , prodajalnice 
kruha ne glede na njihovo zmogljivost se morajo v 
3 mesecih prilagoditi predpisom tega pravilnika, ko- 
likor gre za higiensko-sanitarne ukrepe. 

Pekovski obrati z zmogljivostjo nad 1000 kg kru- 
ha dnevno, ki ne izpolnjujejo predpisov tega pravil- 
nika v gradbenem pogledu, se morajo postopoma v 
treh letih, po sklepu pristojnega okrajnega (mestne- 
ga) ljudskega odbora pa izjemoma najdalje v 5 letih 
spraviti T sklad s temi določbami. 

Obrati, ki ne izpolnjujejo določb tega pravilnika 
in ki se niti z delno dograditvijo niti s pregraditvijo 
ne morejo spraviti v sklad i predpisi tega pravilnika 
v gradbenem pogledu (razporeditev in. velikost pro- 
storov, višina in pod.), smejo obratovati dalje, samo 
če to utemeljuje krajevna potreba; o tem odloči na 
predlog sanitarne inšpekcije svet za gospodarstvo 
pristojnega okrajnega (mestnega) ljudskega odbora. 
Taki obrati pa se morajo prilagoditi določbam tega 
pravilnika, kolikor je največ mogoče, oziroma se mo- 
rajo tako urediti, da je v obratu popolnoma žagotov; 
1 jena higiena in pa zdravje tistih, ki so v njem .za- 
posleni. 

V mejah skrajnih rokov (3. odstavek), do katerih 
je treba postopoma v že obstoječih obratih izpolniti 
predpise tega pravilnika, odredi natančnejši čas za 
potrebne preureditve pristojni organ higienske služ- 
be; pri tem mora upoštevati materialne, tehnične in 
druge objektivne možnosti. 

45. člen 
Ce v okraju, kjer je pekovski obrat, si kanali- 

zacije, se morajo odvodi odplak urediti tako, da 
ustrezajo vsem higienskim predpisom. 

46. člen 
Organi higienske službe morajo redno, najmanj 

pa dvakrat letno, nadzirati higiensko ureditev in hi- 
gieno dela v pekarnah* ter svoje ugotovitve in pri- 
pombe zapisati v kontrolno sanitarno knjigo, ki jo 
mora imeti vsaka pekarna. 

•. Kazenske določbe 

47. člen 
Kršitve predpisov tega pravilnika se kaznujejo 

po uredbi o zdravstvenem nadzorstvu nad živili 
(Uradni list FLRJ, it. 55-430/48) in njenih spremem- 
bah (Uradni list FLRJ. št. 39-313/53). 

F. Končna določba 
48. člen 

Ta pravilnik velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS«. 

St. S-I-3865/1-» 
Ljubljana, dne 3. oktobra 1953. 

Predsednik 
Sveta za zdravstvo in socialno 

politiko LRS: 
Lojze Piškur L r. 

Strinjam sel 
Državni sekretar za gospodarstvo LRS: 

Ing. Marjan Tepina 1. r. 

-    128. 
Na.podlagi 28. člena zakona o lovu (Uradni l'st 

LRS, št. 16-91/49) in v zvezi s 4. točko 12. člena zako- 
na za izvršitev ustavnega zakona o temeljih družbene 
in politične ureditve in o organih oblasti Ljudske re- 
publike Slovenije (Uradni list LRS, št. 3-14/53) izdaja 
državni sekretar za gospodarstvo LRS tole 

odredbo: 
Odločba o lovopustu (Uradni list LRS, štev- 

26-158/50), spremenjena z odločbo o delni spremembi 
odločbe o lovopustu (Uradni list LRS, št. 9-36/52) in * 
odločbo o drugi delni spremembi odločbe o lovopustu 
(Uradni list LRS, št. 28-157/52), se spremeni tako, o« 
se njeno prečiščeno besedilo glasi: 

ODREDBA 
o lovopustu v Ljudski republiki Sloveniji 

1. Na ozemlju Ljudske republike Slovenije se z* 
zaščiteno divjad določa tale lovopust: . ' 

A. Vse leto: 
a) od sesalcev obéh spolov za medveda, kozorog6 

in planinskega zajoa; 
b) od ptičev beh spolov za kormorane, navadne- 

ga pelikana, za vse močvirnike, razen sive čaplje, ** 
črnonogo črnico in laboda iz reda plojkokljunov, ** 
vse galebe, za žerjava, pribo, droplje in prilivke >z 

reda pobrežnikov, za stepno kokoško, od ujed za P0' 
stovke,'ribjega orla, kačarja, sršenarja in za vse orto 
od sov za veliko uharico in od pevcev za krokarje > 

c) od. ptičev samo za samice (kokoši) divjega Pe' 
telina, juševca in gozdnega jereba, dalje pa še ** 
kotorno in belko (snežno jerebico). 

> 
B. Časovno omejeno pa so zaščiteni: 
a) sesalci:' 
zajci od 16. januarja do 30. septembra, 
gams: kozel od 1. januarja do 31. julija, 
koàâ in mladiči od 1. januarja do 31. avgusta, 
/•lenjad: jelen od 1. januarja do 15. avgusta, 

, košuta in mladiči od 1. jan. do 30. septembra, 
-   srnjad: srnjak od 1. decembra do 15. maja,   • 

srna ia mladiči od i. januarja do 15. septemn**1 
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b) ptiči: 
potapljavci in povodne putke od 1. decembra do 

3l« julija, 
divje gosi, žagarice in velika divja raca (mlaka- 

rica) od 1. marca do 31. julija, 
male divje race, razen črnonoge črnice od 1. apri- 

la do 31. julija, 
kljunači od 16. aprila do 31. julija, 
fazani od 1. januarja do 30. septembra, 
divji petelin (petelin) od 1. junija do 31. marca, 
ruševec (petelin) od 16. junija do 15. aprila, 
gozdni jereb (petelinček) od 1. dec. do 15. avgusta, 

jerebica od 1. decembra do 31. avgusta, 
prepelica od 1. decembra do 15. avgusta, 
golobi od 1. januarja do 15. julija, 
kanje od 1. marca do 31. julija. 
Prvi in zadnji dan se štejeta v lovopust. 
2. Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
št. 1/1-1725/1-53 
Ljubljen», dne 13. oktobra 1953. 

Državni sekretar za gospodarstvo LRS: 
Ing. Marjan Teplna 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
«5. 

, Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
19 R

ai?ih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
•89/52) in v zvezi z 28. členom uredbe o potnih in 

^»itvenih stroških (Uradni list FLRJ, št. 59-693/52) je 
«ajni ljudski odbor Celje okolica ha sejah okraj-* 

to£a zk°ra iu zbora proizvajalcev dne 22. septembra 
l953 sprejel 

ODLOK 
pavšalnem povračilu stroškov za službena potova- 

nja na območju okraja Celje okolica 
1. člen 

Pri okrajnem ljudskem odboru Celje okolica se 
P°leg del iz 26. člena uredbe o potnih in selitvenih 

r°ških štejejo za terensko delo tudi službena poto- 
nja, ki jih opravljajo uslužbenci v zvezi s kontrol- 
°> inšpekcijsko in nadzorstveno službo, 

sta ^   u*oencem se za dela, navedena v prvem od- 
avku tega člena, lahko določi za" službena .potova- 
"a povračilo v obliki potnega pavšala, 

i.    Potni   povšal   se   lahko   do.oči   tudi   za   tajnika 
"udskega odbora in načelnika tajništva za gospodar- 

evo, 
2. člen 

•     °°tni pavšal se plačuje vnaprej. Odločbe o pri- 
0ianJu in o višini potnega pavšala izda predsednik 

KraJnega ljudskega odbora. 
m   Uslužbenci, ki prejemajo potni pavšal, so dolžni 

sPcno za nazaj predložiti opis opravljenih potovanj, 

T 3. člen 
stu I o 0(^°k velJa od dneva objave v >Uradnem li- 

UIS<, uporablja pa se od 1, septembra 1953. 
St. 1/1.6048/1-53 
Celje, dne 22. septembra 1953. 

Predsednik OLO:. 
Miran Cvenk 1. r. 

456. 
, Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 

l9sûJ,nih ljudskih ' odborih (Uradni list LRS, štev. 
. 09/52) v zvezi s 7. in 28. členom uredbe o potnih 
in Ss?1Uveniü stroških (Uradni list FLRJ, št. 59-693/52 
gV «t. 29-233/53) je okrajni ljudski odbor Gorica pa 
*uPni seji obeh zborov dne 25. avgusta 1953 sprejel 

ODLOK 
strnïl°Êitvi vlšine dnevnic In o pavšalnem povračilo 

usKov za terensko delo na območjn okraja Gorica 

' t. člen . 
ot; .   tužbena potovanja in terensko delo v mejah 

ra'a Gorica se določijo za uslužbence in de^ce 

organov in zavodov okrajnega ljudskega odbora Go- 
rica, občinskih ljudskih odborov in ljudskega odbora 
mestne občine Nova Gorica ter za uslužbence tistih 
uradov in zavodov, katerih delo je omejeno na ob- 
močju okraja Gorica, ne glede na to, ali gre za zve- 

zne ali republiške urade oziroma zavode, tele dnev- 
nice: 

- a) za uslužbence, ki so razporejeni od 
[V. plačilnega razreda navzgor v zneskn 640 din 

• b) za uslužbence, ki so razporejeni od 
IX.- do V. plačilnega razreda, in za visoko 
kvalificirane delavce v znesku 560 din 

c) za uslužbence, ki so razporejeni od 
X. plačilnega razreda navzdol, in za vse dru- 
ge delavce v znesku 480 din 

2. člen 
Pri okrajnem ljudskem odboru Gorica se poleg 

del iz 26. člena uredbe o potnih in selitvenih stro- 
ških šteje za terensko dela tudi delo okrajnih logar- 
jev in področnih gozdarjev, davčnih" izterjevalcev'in' 
inšpektorjev (prosvetnih, trgovinskih, gradbenega in- 
špektorja, upravnega inšpektorja in inšpektorja dela).' 

Uslužbencem iz prvega odstavka tega člena se za 
uradna potovanja oziroma terensko delo v mejah 
okiaja lahko določi povračilo za terensko delo v 
obliki mesečnega pavšala/če njihova uradna opravi- 
la zahtevajo povprečno na mesec najmanj 15 dni zu- 
nanjega dela. 

Višiha povračila v obliki mesečnega pavšala so 
sme določiti največ do 65% zneska dnevnic iz 1. člena 
tega odloka.4 ' ; 

Pavšalno povračilo po tem odloku določi z odloč- 
bo predsednik okrajnega ljudskega odbora in se pla- 
čuje vnaprej. 

Uslužbenci, ki prejemajo potni pavšal po . tem 
odloku, morajo mesečno za nazaj predložiti opis 
uradnih potovanj. 

3. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka prenehata veljati od- 

lok o višini dnevnic za službena potovanja in odlok 
o' višini dnevnega povračila za terensko delo, ki ju 
je sprejel okrajni ljudski odbor Gorica na II. seji 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 19. janu- 
arja 1953. 

4. člen 
Ta odlok velja takoj. 
St. 4704/1-53 
Nova Norica, dne 25. avgusta 1953. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec l.t. 
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457. 
Na podlagi 15. in 108. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih in v zvezi s 7. členom uredbe o pot- 
nih in selitvenih stroških (Uradni list FLRJ, štev. 
59-693/52 in št 29-233/53) je okrajni ljudski odbor 
Kranj izdal 

ODLOK 
o spremembi odloka o višini dnevnic, za službena 

potovanja v mejah okraja Kranj 

1. člen 
Drugi odstavek 1. člena odloka o višini dnevnic 

zd službena potovanja v mejah okraja Kranj z dne 
27. februarja 1953 (Uradni list LRS. št. 9-54/53) se 
spremeni in se glasi: 

>Dnevnice torej znašajo: 
a) za uslužbence od IV. plačilnega raz- 

reda navzgor 600 din 
b) za uslužbence od IX. do V. plačilnega 

raireda in visokokvalificirane delavce 525 din 
c) za uslužbence od X. plačilnega razre- 

da navzdol in za vse druge delavce . 450 din 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 

stu LRS«, uporablja pa se od 22. julija 1953. 
St. 6701/1-53 
Kranj, dne 22. septembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Miran Košmelj 1. r. 

458. 
Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) in v zvezi z 28. členom uredbe o potnih in 
selitvenih stroških (Uradni list FLRJ, št. 59-693/52 in 
št. 29-233/53) je okrajni ljudski odbor Krško na seji 
obeh zborov dne 11. septembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o določitvi pavšalnega povračila stroškov za službena 
potovanja   oziroma   za   terensko   delo   na   območju 

okraja Krško 

1. člen 
Uslužbencem ljudskega odbora Krško in njegovih 

zavodov ter uslužbencem občinskih v ljudskih odborov 
in njihovih zavodov se lahko določi povračilo stro- 
škov za službena potovanja oziroma za terensko delo 
v mejah okraja v obliki mesečnega pavšala. 

2. člen 
Povračilo stroškov v obliki mesečnega potnega 

pavšala pripada le za taka dela na terenu, ki zahte- 
vajo povprečno na mesec najmanj 15 dni zunanjega 
poslovanja. 

3. člen 
Povračilo stroškov v obliki mesečnega' potnega 

pavšala pripada ob pogojih iz 2. člena tega odloka 
za opravljanje tehle služb na terenu: 

a) za trgovinsko inšpekcijo, 
b) za inšpekcijo dela, 
c) za inšpekcijo dohodkov od gospodarstva in. 

prebivalstva, 
č) za geodetsko službo, 
d) za cestno nadzorstveno službo, 
e) za terensko službo s področja kmetijstva, 
f) za službo predvojaške vzgoje, 
g) za inšpekcijo šol, 
•• za sanitarno inšpekcijo, 
i) za šofersko službo. 

4. člen 
Pavšalno mesečno povračilo stroškov ne sme pre- 

segati 75% zneska od dnevnic za službena potovanja 
v mejah, ki bi jih sicer uslužbenec ali delavec dobil 
glede na'čas, ki ga je prebil na službenem potovanju 
oziroma na terenskem delu. 

5. člen 
Predsednik pristojnega ljudskega odbora oziro- 

ma upravnik zavoda izda na podlagi tega odloka od- 
ločbo o priznanju povračila potnih stroškov v obliki 
mesečnega pavšala samo ob pogojih iz 2. in 3. člena 
tega odloka. 

Povračilo stroškov v obliki mesečnega pavšala se 
plačuje za nazaj. ' 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 

stu LRS«, uporablja pa se od i. avgusta 1953. 
St. 13000/2-53 
Krško, dne 11. septembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1  r. 

459. 

Na podlagi 64. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) in v zvezi z 2. 
členom uredbe o kmetijsko-gospodarskih šolah (Urad- 
ni list LRS, št. 17/51) ter po predlogu sveta za prosveto 
in kulturo in sveta za gospodarstvo OLO v Murski 
Soboti je okrajni ljudski odbor v Murski Soboti na 
VII. skupni seji obeh zborov dne 22. septembra 1953 
izdal 

ODLOK 
o ustanovitvi kmetijskih gospodarskih šol v' okraju 

Murska Sobota 

1. člen 
Da dobi pošolska kmečka mladina širšo, splošno 

in strokovno izobrazbo, se ustanovijo dvoletne kme- 
tijske gospodarske šole v občinah: Beltinci s sede- 
žem v Beltincih, Cànkova s sedežem v Cankovi, Ro- 
gašovci s sedežem v Serdici, Grad s sedežem pri Gra- 
du, Puconci s sedežem v Puconcih, Črenšovci s sede- 
žem v Crenšovcih, Lendava s sedežem v Lendavi, 
šalovci s sedežem v Salovcih, Bodonci s sedežem v 
Bodoncih, Mačkovci s sedežem v Mačkovcih, Türni- 
šče s sedežem v Turnišču, Bogojina s sedežem v Bo- 
gojini in Tišina s sedežem v Tišini. 

Šolski okoliš vsake ustanovljene kmetijske go- 
podarske šole bo določil svet za prosveto in kulturo 
pri OLO Murska Sobota. 

2. člen 
Sola se odpre, če se vpiše najmanj 25 učencev. V 

šolo se lahko vpiše kmečka moška mladina s dopol- 
njenim 17. letom in žensk-, kmečka mladina z dopol- 
njenim 16. letom. 

3. Člen 
Pouk na dvoletnih kmetijskih gospodarskih šo- 

lah je od 15. oktobra do 15. marca, tedensko trikrat 
po 4 ure, po predmetniku, ki ga bo predpisal svet z« 
prosveto in kulturo pri OLO s sodelovanjem sveta za 
gospodarstvo pri OLO v Murski Soboti. 

4. člen 
Voditelje šole in drugo učno osebje bo imenoval 

OLO na predlog sveta za prosveto in kulturo p*' 
OLO v Murski Soboti. 
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Razglasi in objave 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Tajništva   okrajnih   oziroma   mestntb 
ljudskih   odborov   razglašajo! 

Vpisi 
1408. 

Besedilo: Trgovsko podjetje za 
nakup in prodajo žitaric in mlev- 
skih izdelkov »Klasje«, Kranj, skraj- 
šano: Trgovsko podjetje »Klasje«, 
Kranj. 

Poslovni predmet: Trgovina z ži- 
tom  ;a  mlevskimi izdelki. 

Ustanovitelj podjetja: LO mestne 
občire Kranj, odločba št. 4418/53 z 
dne 19. X. 1953. 

Za podjetje podpisujejo: 
• Petek Anton, v. d. upravnika, sa- 
mostojno, v obsegu zakonitih po- 
oblastil in pravil podietja; Valen- 
tinčič Janko, namestnik, v odsotno- 
sti upravnika, v istem obsegu; Bo- 
žič Dasja, namestnik računovodje 
sopodpisuje listine finančnega po- 
mena po 47. členu szdgp. 

OLO   Kranj,  21.   oktobra   1953. 
St. 7313/2-5" 9146 

14U9. 
Besedilo: Državni obrtni obrat 

za moško in žensko krojaštvo 
»Kroj«, Maribor, Slovenska 15. 

Poslovni predmet: Opravljanje 
moškega in ženskega krojaštva. 

Ustanovitelj: MLO Maribor, od- 
ločba št. P-61/1-1952 z dne 6. V. 1952. 

Gospodarski upravni organ: Go- 
spodarski svet MLO Maribor. 

Za podjetje podpisujejo: 
Mustajbašič Džemo, upravnik, ki 

Podpisuje samostojno; v okviru po- 
oblastil gospodarskega sveta MLO 
ln pravil podjetja, Osojnik Janko, 
honorarni računovodja, ki podpi- 
suje poleg upravnika vse listine 
denarnega, materialnega, obračun- 
skega in kreditnega pomena. 

MLO Maribor, 20. maja  1952. 
St.  Pov  56/115-1952        5367 

1410. 
Besedilo: Kovaška delavnica, Slo- 

venska Bistrica. 
Poslovni predmet: Kovaška in 

Podkovska dela ter storitve. 
Ustanovitelj in gospodarski vodi- 

ci j: LO mestne ohčine Slov. Bi- 
strica. 

Za podjetje podpisujeta: 
. Kolar  Alojz,  poslovodja,  neome- 
•«»•, in Ulaga Martin, računovodja. 
v finančnih  zadevah,  poleg poslo- 
pje. 

St. 11-201/1-53 206 

Besedilo: Mehanična in ključav- 
ničarska   delavnica,   Slov.   Bistrica 
(Šolska 86). 

Poslovni predmet: Vsa dela in 
storitve te stroke. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: LO mestne občine Slov. Bi- 
strica. 

Za podjetje podpisuje: 
Matičič Tone, poslovodja, neome- 

jeno, v finančnih zadevah sopod- 
pisuje Ulaga Martin, računovodja. 

St. H/202/1-53 205 
OLO Maribor ok„ 9. januarja 1953. 

1411. 
Besedilo: Delavsko uslužbenska 

restavracija tovarne »Impol«, Slov. 
Bistrica  (Zg. Bistrica). 

Poslovni predmet: Prehrana de- 
lavcev in uslužbencev, točenje al- 
koholnih iu brezalkoholnih pijač. 

Ustanovitelj in gospodarski organ 
podjetja: »Impol«, Slov. Bistrica. 

Za podjetje podpisujejo: 
Skamlič Ciril, upravnik, neome- 

jeno, Skofca Adi, knjigovodja, so- 
podpisuje v finančnih zadevah, in 
Rehbah Artur, računovodja, pod- 
pisuje v odsotnosti enega prvih 
dveh. 
OLO Maribor ok., 10. oktobra 1953. 

St. II-5116/1-53 9136 
1412. 

Besedilo: Krajevna pekarija, Sta- 
ra Fužina. 

Poslovni predmet: Peka ter pro- 
daja kruha. 

Ustanovitelj podjetja: Obč. LO 
Srednja vas v Bohinju, odločba št. 
445-429/1-55 z dne 22. VI.  1953. 

Za podjetje podpisujejo: 
Jeršič Mirko, poslovodja, samo- 

stojno, za zadeve nad 200.000 din 
je potrebna pismena odobritev 
ustanovitelja podjetja; Sest Anton, 
računovodja, ki podpisuje vse li- 
stine denarnega in kreditnega po- 
mena, skupaj s poslovodjem pod- 
jetja. 

OLO Radovljica, 30. junija 1953. 
St. 2774/2-53 4414 

1413. 
Besedilo: Trgovsko podjetje Češ- 

njica  (Bohinjska Cešnjica 94). 
Poslovni predmet podjetja: Tr- 

govina  z  mešanim  blagom. 
Ustanovitelj podjetja: Obč. LO 

Srednja vas v Bohinju, odločba št. 
178-176/1-55 z dne 6. VI. 1953. 

Za  podjetje  podpisujejo: 
Langus Stanko, poslovodja, v vseh 

zadevah, za zneske nad 200.000 din 
je potrebna odobritev ustanovitelja 
podjetja;'Grm Franc, honorarni ra- 
čunovodja, podpisuje vse listine de- 
narnega.in kreditnega pomena, sku- 
paj s poslovodjem. 

OLO Radovljica, 3. julija 1953: 
St.  2694-1309/5-53 4468 

1414. 
Besedilo: Športno podjetje »Dom, 

v Planici«, Planica. 
Poslovni predmet: Točenje alko- 

holnih in brezalkoholnih pijač, pro- 
daja mrzlih in toplih jedil, oddaja 
prenočišč. 

Ustanovitelj podjetja: »Dom v 
Planici« je bil z odločbo št. A nac. 
24/3-48 z dne 18. III. 1953 vrnjen r 
last Zveze športov Slovenije, z od- 
ločbo št. 116-2/53 pa je Zveza špor- 
tov Slovenije odstopila v upravlja- 
nje in izkoriščanje »Dom v Pla- 
nici« Smučarski zvezi Slovenije. 

Gospodarsko upravno vodstvo 
podjetja: SZS.   , 

Za podjetje podpisujejo: 
Meucelj Avgusta, upravnica, in 

Pakiž Ema, računovodja, ki sopod- 
pisuje z upravnico vse listine de- 
narnega, materialnega, obračunske- 
ga iu kreditnega značaja. 
OLO Radovljica, 21. oktobra 1953. 

St. 4040/2-53-M 9150 
1415. 

Besedilo: Gostilna »pri Puntarju«, 
Lese, p. Prevalje. 

Poslovni predmet: Točenje alko- 
holnih in brezalkoholnih pijač, ser- 
viranje mrzlih in toplih jedil. 

Ustanovljena z odločbo Obč. LO 
Prevalje, št. 1086/53 z dne 6. VII. 
1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Sknvalnik Alojzija, upravnik, ia 

Rozman  Janko, knjigovodja. 
OLO Slov. Gradec, 14. avgusta'1953. 

St.   36/IV-137/166-53        4753 
1416. 

Besedilo: Kavarna - restavracija 
»Central« (Velenje 47). 

Poslovni predmet: Točenje alko- 
holnih in brezalkoholnih pijač, ka- 
ve, čaja, priprava in prodaja mrz- 
lih in toplih jedil. 

Ustanovitelj podjetja: LO mest- 
ne občine Velenje. 

Za podjetje podpisujeta: 
Kolar Stane, poslovodja, Sene- 

gačnik Draga, knjigovodja. 
Podružnica: »Gostilna pod klan- 

cem«," Pes je. 
OLO Šoštanj, 21. novembra 1952. 

St. 1911-219/52/11 10805 
1417. 

Besedilo: Mehaničarstvo, Velenje. 
Poslovni predmet: Vsa mehani- 

čarska, ključavničarska in  klepar- 
sk 9    Q6l£l 

Ustanovitelj: LO MO Velenje. 
Gospodarski upravni voditelj: 

Upravni odbor podjetja. 
Za podjetje podpisujeta: 
Jurič Franc, poslovodja, Antlej 

St. 1762/1-53 4535 
Besedilo: Slikoplesk, Velenje (Ve- 

lenje 40 a). 
Poslovni predmet: Pleskarska in 

soboslikarska dela. 
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Ustanovitelj podjetja: LO MO Ve- 
lenje. 

Gospodarski upravni voditelj: 
Delavski svet podjetja. 

Za podjetje podpisujeta: 
Puncelj Anton, upravnik in An- 

tlej Mirko, računovodja, skupaj, za 
zneske nad 100.000 din še vsako- 
kratni predsednik upravnega od- 
bor 

St. 1763/1-53 45S6 
OLO Šoštanj, 9. julija  1953. 

1418/19. 
Besedilo: Občinska trgovina, Luče. 
Poslovni predmet: Trgovina z me- 

šanim blagom na drobno. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Šo- 

štanj. 
Gospodarski voditelj: Občinski 

LO Luče. 
Za podjetje podpisujejo: 
Ikovič Viktor, knjigovodja, Brez- 

nik Anton, poslovodja, Rose Albin, 
kovaški mojster, Ajnik Anton, čev- 
ljarski mojster, po dva skupaj. 

OLO Šoštanj, 18. julija 1952. 
St. 1911/2733/81-12 6783 

Spremembe 
1420. 

Besedilo: Steklarna, Rogaška Sla- 
tina. 

Z odločbo Izvršnega sveta Ljud- 
ska skupščine ! LUS, št. 706/2-53 z 
dne 12. VI. 1953 se spremeni firma 
podjetja. 

Besedilo odslej: Steklarna »Boris 
Kidrič«, Rogaška Slatina. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana, 

dne 20. julija 1953. 
St. III-738/1-1953 4632 

1421. 
Besedilo: Motvoz in platno, Gro- 

suplje. 
Izbriše se Mulec Jože in vpiše: 
Les jak Janez, v. d. direktorja, ki 

podpisuje samostomo, v obsegu za- 
konskih pooblastil in pravil pod- 
jetja. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana, 

dne 19. septembra 1953. 
St. •-122/4-1953 4971 

1422. 
Besedilo: Trgovsko podjetje za 

izvoz stekla »Steklo-export« v Ljub- 
ljani 

Izbriše se knjigovodja Magorš 
(Jana in vpiše: 

Konte  Iva,  računovodja,, ki  so- 
podpisuje listine po 47. členu szdgp. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana, 

dne 2. oktobra 1953. 
St. III-978/1-1953 9125 

1423. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Go- 

nade, Ljubljana. 
Besedilo odslej; »Gosad«, proiz- 

vodno in trgovsko podjetje, Ljub- 
ljana, skrajšano: »Gosadc, Ljub- 
ljana. 

Poslovni predmet je odslej: Pro- 
izvodnja aromaftčnih.in zdravilnih 

drog rastlinskega in živalskega iz- 
vora, rastlinskih eks traktov in ete- 
ričnih olj, čajnih mešanic iz doma- 
Čih rastlin, kuhinjskih in drugih 
začimb, konserviranih gob, kozme- 
tičnih in higienskih preparatov, kr- 
milnih dodatkov in stimulanČnih 
preparatov za vzrejo in pitanje do- 
mačih živali ter polfakrikatov za 
likersko, živalsko in kozmetično in- 
dustrijo; lastno pridelovanje zdra- 
vilnih aromatičnih rastlin; nakup in 
prodaja zdravilnih in aromatičnih 
rastlin, gozdnih sadežev v svežem 
in suhem stanju, pomožnih suro- 
vin in sredstev za proizvodnjo ozi- 
roma predelavo; prodaja vseh v po- 
slovanje spadajočih proizvodov na 
domačem in inozemskem trgu na 
debelo. 

Izbriše se Vidovič Stanko, pomoč- 
nik direktorja in vpišeta: 

Dular Ciril, vodja komerciale, 
podpisuje v odsotnosti direktorja, 
y istem obsegu, in Karuza Ivan, 
vodja upravno-konjunkturne službe, 
ki podpisuje v odsotnosti direktor- 
ja in vodje komerciale, v istem ob- 
segu. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana, 

dne 17. oktobra 1953. 
St.  •-444/2-1953 9123 

1424. 
Besedilo: »Žito«, podjetje za na- 

kup in prodajo žita in mlevskih iz- 
delkov, Ljubljana. 

Za podružnico »2ito<, Kranj se 
vpišeta: 

Valentinčič Janko, komercialist, 
ki podpisuje v odsotnosti upravnika 
podružnice, v istem obsegu, in Bo- 
žič Dasja, knjigovodja, Ici sopod- 
pisuje v odsotnosti računovodje, v 
istem obsegu. 

MLO Ljubljana, 1. oktobra 1953. 
G-št. 6781/53 9052 

1425. 
Besedilo: »Delavsko uslužbenska 

restavracijat, Ljubljana, Šentvid 
št 51. 

Na podlagi odločbe MLO Ljub- 
ljana, št. Tajn 2092/53 z dne 11. IX 
1953 in odločbe Tajništva za gospo- 
darstvo MLO Ljubljana, št. G-6855/ 
/53-P1. z dne 18. IX. 1953 je prešlo 
podjetje v likvidacijo. 

Besedilo odslej: »Delavsko usluž- 
benska restavracija«, Ljubljana, 
Šentvid 51 — v likvidaciji. 

Za podjetje v likvidaciji podpi- 
sujejo: 

Mesojednik Jakob, predsednik, 
Culkar Anton in Burnik vida, člana 
komisije. 

MLO Ljubljana, 7. oktobra 1953. 
G-št. 6973/53 9090 

1426. 
Besedilo: »Pekarna Galjevica«, 

Ljubljana. 
Izbrišeta se Bravič Ignac in Berne 

Adolf ter vpišejo: 
Dvoršak Jože, upravnik, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zako- 
nitih pooblastil in pravil podjetja; 
Flegar Janez, računovodja, ki so- 
podpisuje listine po 47. členu szdgp, 

Mavric Jožica, administrator, ki 
podpisuje v odsotnosti upravnika, 
v istem obsegu.    . 

Podjetje se je preselilo in je se- 
dež odslej: Ljubljana, žabjek 3. 

G-št. 7167/53 9110 
Besedilo: »Prevoz I«, Ljubljana. 
Podjetje se je preselilo in je se- 

dež odslej: Ljubljana, Masarvkova 
št. 15. 

G-št. 7274/53 9111 
MLO Ljubljana, 10. oktobra 1953. 

1427. 
Besedilo: »Cevljarna«, Ljubljana- 

Sentvid. 
Izbriše  se  Tome  Ivica  in   vpiše: 
Udovč Zinka, knjigovodja, ki so- 

podpisuje listine po 47. členu szdgp. 
MLO  Ljubljana,   16.   oktobra   1953. 

G-št. 7239/53 9131 
1428. 

Besedilo: Podjetje za promet s 
sanitetno opremnim, medicinsko in- 
strumentarnim in optičnim blagom 
in za èlektromedicinsko mehaniko 
in galvanizacijo, skrajšano »Sano- 
labor«. 

Izbriše se dr. Korun Saša in vpiše: 
Vran Adolf, glavni računovodja, 

ki sopodpisuje listine po 47. členu 

MLO Ljubljana, 17. oktobra 1953.' 

1429. 
G-št. 7438/53 9130 

Besedilo: »Kožuhovina«, Ljub- 
ljana. 

Z odločbo MLO Ljubljana, štev. 
Tain 2094/53 z dne 11. IX. 1953 in 
odločbo Tajništva za gospodarstvo 
MLO Ljubljana, štev. G-6857/53 z 
dne 16. IX. 1953 je podjetje prešlo 
v likvidacijo. 

Besedilo odslej: »Kožnhovina«) 
Ljubljana — v likvidaciji. 

Za podjetje v likvidaciji podpisu- 
jejo: ing. Gomolj Franjo, Poljan- 
ska c. 17, predsednik, Beseničar 
Anton, upravnik podjetja »Krzno<, 
Ljubljana, in Dolmšek Ana, šivilja 
pri >Kožuhovini<, Ljubljana — čla- 
na komisije. 
MLO Ljubljana, 21.  oktobra   1953. 

G-št. 7387/53 9166 
1430. 

Besedilo: Državno gospodarsko 
podjetje »Jadran«, Celje. 

Vpiše se Pibrovc Alojzija, usluž- 
benka, ki sopodpisuje listine po 4". 
členu szdgp. 

St.   1105/1-52 11524 
Besedilo: Državno gospodarsko 

podjetje »Kristalija«, Celje. 
Vpiše se: 
Bratina   Jože,   namestnik   ravna" 

telja,   ki   podpisuje   v   odsotnosti 
ravnatelja, v istem obsegu. t. 

St. II-1390/5-53' 9W 
MLO Celje. 17. oktobra 1953. 

1431. 
Besedilo: »Sčetkarska delavnica« 

KLO Slovenske Konjice. 
Besedilo odslej: »Sčetkarska 0^ 

lavnica« mestnega občinskega L>u 

Slovenske Konjice. 
Izbriše se Bauman Zdenka, raca* 

novodja. .. 
OLO Celje ok., 11. novembra l?'^ 

St. 11-3877/47-1952       i05&? 
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1432. 
Besedilo: »Klavnica« Obč. LO Ro- 

gaška Slatina. 
Poslovni predmet odslej:  Izdelo- 

vanj    mesnih izdelkov in prekaje- 
vanje mesa. 

OLO Celje ok., 23. avgusta 1953. 
Št.  U-l/404-1953 4829 

1433. 
Besedilo: »Klavnica« KLO Roga- 

ška Slatina. 
Besedilo odslej: »Klavnica« Ob- 

činskega LO Rogaška Slatina. 
Izbriše se ing. Scnečič Aurei, ra- 

čunovodja, in vpiše: 
Veilguni Frumcncij, ki podpisuje 

skupaj z upravnikom po zakonitih 
pooblastilih in pravilih podjetja. 

OLO Celje ok., 30. oktobra 1933. 
St.  11-3877/80-1952        10246 

1434. 
Besedilo: Brivsko frizersko pod- 

jetje MLO Črnomelj. 
Vpiše se Mušič Danica, ki sopod- 

pisuje skupaj z upravnikom Sato- 
Škom Slavkom v blagajniških in 
bančnih zadevah, po zakonitih pred- 
pisih in  pravilih podjetja. 

Črnomelj,   21.  junija   1952. 
St. 390/34 5955 

1435. 
Besedilo: »Krajevna mizarska de- 

lavnica »IV. Kosovela«. 
Besedilo odslej: Občinska mizar- 

ska delavnica, Selo. 
Izbriše se Kocjančič Milan in 

vpiše: 
Lipavž Janko, knjigovodja, ki bo 

podpisoval skupaj z upravnikom 
Podjetja. 

OLO Gorica. 28. septembra 1953. 

1436. 
St. II/2-105/96-53 4988 

Besedilo. Gostinsko podjetje »Ho- 
tel Golica«, Sv. Križ. 

Izbriše  se  Rabič Vida  in   vpiše: 
Klinar Olga, knjigovodja, ki pod- 

pisuje  po  pravilih  in   pooblastilih. 
LO MO Jesenice, 14. oktobra 1952. 

St. II-352/4-52 9548 
U37. 

Besedilo: Splošno krajevno mi- 
zarstvo, Gorenja vas. 

Izbrišeta se Sorli Ivo, upravnik, 
'eternclj Andrej, pom. upravnika, 
"'vk Janko, knjigovodja in vpišejo: 

Bozovicar Janez, upravnik, ki 
Podpisuje samostojno, v obsegu za- 
konitih pooblastil in pravil pod- 
jetja in Pivk Janko, knjigovodja, 
*• sopodpisuje listine po 47. členu 
szdgp. 
*"     OLO Kranj, 8. maja 1953. 

St. 3162/2-53 4052 
1438. 
. Besedilo: »Moško in žensko kro- 
Jastvo«, Gorenja vas. 
~ "odjetje je z odločbo obč. LO 
gorenja vas, št. 52/8-52 z dne 14. 
••- 1952 prešlo 15. VII. 1952 v li- 
Kvidacij0< •   . 
.Besedilo odslej: »Možko in ien- 

f.*° krojnštvo« Gorenja vos — v 
"Kvidaciji. 
. fa podjetje v likvidaciji podpisu- 
jejo ; Pivk Janko, računovodja, Go- 
rnja  vas, Sclak   Franc,   krojaški 

pomočnik,  Dolenja  Dobrava,   Buh 
Ferdinand, tajnik obč. LO. 

Št. 2068/2 9610 
Besedilo: Tekstilna tovarna »In- 

teks«, Kranj. 
Izbriše se Skorjanc Drago in 

vpiše: 
Melec Jože, direktor, ki podpi- 

suje samostojno, v obsegu zakoni- 
tih pooblastil in pravil podjetja. 

St.  7088/2-53 9112 
OLO   Kranj,   15.  oktobra   1953. 

1439. 
Besedilo: Gorenjska predilnica, 

Skofja Loka. 
Izbriše se Žužek Helena in vpi- 

šeta: 
Horvic Leo, glavni računovodja, 

ki  sopodpisuje   listine   finančnega 
Eomcna po 47. členu szdgp, in Zu- 

an Florjan, knjigovodja, ki podpi- 
suje v odsotnosti glavnega računo- 
vodje,, v istem obsegu. 

OLO   Kranj,  21.  oktobra   1953. 
St.  7360/2-53 9145 

1440. 
Besedilo: Mestna šivalnica, Litija. 
Vpiše se poslovalnica Gradiške 

Laze, ki se po sklepu MLO Litija, 
št. 597/52 z dne 16. V. 1952 ukine 
kot samostojno podjetje. 
OLO Ljubljana ok., 12. nov. 1952. 

II. št. 1431-189-1952 10863 
1441. 

Besedilo: Državno obrtno pod- 
jetje »Remont«, Stična. 

Ustanovitelj: Obč. LO Stična, od- 
ločba št. 480/1-53 z dne 10. VI. 1953. 

Za  podjetje podpisujejo: 
Kristan Alojzij, upravnik, samo- 

stojno, Trpin Rudolf, računovodja, 
sopodpisuje spise finančnega po- 
mena, in Tome Albin, tehnični vodja, 
sopodpisuje z upravnikom v stro- 
kovnih zadevah. 
OLO Ljubljana ok.. 21. julija 1953. 

II-2-št. 24/253-1953 4599 
1442. 

Besedilo: Občinsko mizarsko pod- 
jetje, Medvode. 

Izbrišejo se Sever Alojz, Turk 
Oskar in Novak Marija, ter vpi- 
šejo: 

Žagar Vinko, upravnik, ki pod- 
pisuje samostojno; Sever Alojzij, ki 
podpisuje v odsotnosti upravnika, 
z istimi pooblastili in Tomažin Si- 
mona, knjigovodja, ki sopodpisuje 
spise finančnega pomena. 
OLO Ljubljana ok., 30. julija 1953. 

H-2-št. 24/320-1953 4674 
1443. 

Besedilo: Industrija usnja, Vrh- 
nika. 

Izbriše se Koščak Franc, v. d. 
glav.  računovodje in   vpiše: 

Zupančič Stane, glavni računo- 
vodja, ki podpisuje z istimi po-, 
oblastili, in Košček Franc, finančni 
računovodja, ki podpisuje v odsot- 
nosti glav. računovodje. 
OLO Ljubljana ok., 9. oktobra 1953. 

•-2-št.  24/634-1953 9148 
i 444. 

Besedilo: Državno trgovsko pod- 
jetje, Gornja Radgona. 

,   Vpiše so poslovalnica št. 8 v Gor. 
Radgoni, ki bo  poslovala z meša- 

nim blagom, prodajala na drobno 
manufakturo, špecerijo, galanterijo 
in odkupovala jajca. 

OLO Ljutomer, 13. oktobra 1953. 
St. II-4706/1-53 9114 

1445. 
Besedilo: Državni obrtni obrat 

»Kroj«, Maribor (Slovenska ul. 15). 
Izbriše se Mustajbašič DžemaL 

upravnik in vpiše: 
Urlep Franc, v.d. upravnika, ki 

podpisuje samostojno, v okviru po- 
oblastil gospodarskega sveta MLO 
ter pravil podjetja. 

MLO Maribor, 1  oktobra  1952. 
1446. Pov H-56/173 9069 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Sta» 
denci«,  (Maribor, Limbuška 47). 

Izbrišeta se Mlakar Ida in Varni- 
ca Boško ter vpišejo: 

Zacoršek Jože, v. d. upravnika, ki 
podpisuje samostojno, v okviru za- 
konitih določb in pravil podjetja; 
Sagaja Stanko, računovodja, ki 
podpisuje vse listine materialnega, 
obračunskega, denarnega in kredit- 
nega pomena, poleg upravnika, in 
Hernah Marija, ki podpisuje v 
istem obsegu4 kot računovodja, v 
njegovi odsotnosti, poleg upravnika 
in   v   istem   obsegu   kot   upravnik. 

MLO  Maribor,  20.  julija   1953. 
St. Pov 4•79 4594 

1447. 
Besedilo: Gostinsko podjetje 

»Union-  (Maribor, Partizanska 1). 
Vpiše se obrat gostilna železni- 

čar« Maribor, Gorkega 34. 
MLO Maribor, 8. avgusta  1955. 

St. Pov 4/114 4811 
1448. ; > 

Besedilo: Mehanična delavnica. 
Polj cane. 

Izbriše se Arzenšek Martin in 
vpiše: 

Stergar Oskar, upravnik, ki pod- 
pisuje neomejeno. 
OLO Maribor ok., 19. avgusta 1953. 

St. H-6119/1-53 4773 
1449. 

Besedilo: Mestno sedlarsko In ta- 
petniško  podjetje,  Murska  Sobota. 

Izbriše se ßerke Stefan in vpiše: 
Sreš    Alojzija,    računovodja,   ki 

podpisuje   listine   skupaj   z   poslo- 
vodjem Glažarjeni Ludvikom. 
OLÓ Murska Sobota, 24. sept. 1952. 

St. U. 8492/1-52 8895 
1450. 

Besedilo: Mestno podjetje »Mest- 
na parna pekarna, Murska Sobota. 

St. II 8264/2-55 9137 
Besedilo: Mestno podjetje »Kolar- 

stvo«, Murska Sobota. 
St. •-8265/2-53 9137 

Besedilo: Mestno i podjetje »Briv- 
nica«, Murska Sobota. 

St. H-8263/2-53 9137 - 
Besedilo: Mestno podjetje »Mest- 

na pekarna«, Murska Sobota. 
St. H-8267/2-53 9137 

Besedilo: Mestno podjetje »Sedlar- 
stvo«, Murska Sobota. 

St II-8266/2-53 9137 
Pri vseh podjetjih se izbriie Sreš 

Ivanka in vpiše: 
Podlesek Koloman, računovodja. 

MLO Murska Sobota, 20. okt. 1953. 
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1451, 
Besedilo: Okrajno gostinsko pod- 

jetje Trebnje, skrajšano: Podjetje 
»Potnik«, Trebnje. 

Z odločbo OLO Novo mesto, štev. 
1-1242/1-53 z dne 21. III. 1953 je pod- 
jetje prešlo v likvidacijo. 

Likvidatorja sta: Slavine Gustelj, 
uslužbenec, Trebnje in Miklič Pa- 
vel, tajnik Obč. Lo Trebnje, ki pod- 
pisujeta skupaj. 

Likvidacijska   firma:   kakor   do- 
slej, s pristavkom »v likvidaciju. 
OLO Novo mesto, 27. aprila  1953. 

St 11-4072/1-5^ 4025 
•2. 

Besedilo: Krajevno trgovsko go- 
stinsko podjetje, Knežak. 

Besedilo odslej: Občinsko trgov- 
sko-gostinsko podjetje, Knežak. 

V smislu sklepa občinskega ljud- 
skega odbora Knežak z dne 5. XI. 
1952 št. 485 je to podjetje spreme- 
nilo firmo. 

Izbriše- se Kiren Andrej, uprav- 
nik, in vpiše: 

Tomšič Anton, direktor,  ki pod- 
pisuje po zakonitih pooblastilih. 
OLO Postojna,  13. decembra 1952. 

VP-št. 1303-62/158-52     11460 
1453. 

Besedilo: Krajevno krojaško pod- 
jetje, Lesce. 

Izbrišeta se Cop Ignac in Drašlar 
Pavla ter vpišeta: 

Žbontar Ivan, poslovodja, in Smid 
Julka, knjigovodja, ki podpisujeta 
skupaj vse listine denarnega, mate- 
rialnega, obračunskega in kreditnega 
pomena. 

St. 3771/2-52 10041 

Besedilo: Krajevno podjetje ce- 
mentnih izdelkov, Nova vas. 

Izbriše se Drašlar Pavla in vpiše 
Smid Julka, knjigovodja, ki 

podpisuje skupaj s poslovodjem 
vse listine denarnega, materialne- 
ga, obračunskega in kreditnega po- 
mena po 47. členu szdgp. 

St. 3772/2 10042 
OLO Radovljica, 28. oktobra  1952. 
1454. 

Besedilo: Klavnica in mesarija, 
Kranjska gora. 

izbrišeta se Markelj Janko, 
upravnik krajevnih podjetij Kranj- 
ska gora, in Gregon Marija, raču- 
novodja ter vpišeta: 

Potočnik Anton, poslovodja, ki 
podpisuje v vseh pravnih zadevah 
do zneska 30.000 din, Mertelj Mari- 
ja, knjigovodja, ki podpisuje vse 
listine finančnega in kreditnega po- 
mena skupaj s poslovodjem. 

OLO Radovljica, 30. junija 1953. 
St. 2640-94/5-53 4415 

. 1455. 
Besedilo: »Plamen«, tovarna vija- 

kov in žebljev, Kropa. 
Pristojnost se z odlokom Izvršne- 

ga sveta Ljudske skupščine LRS, št. 
U-49/53 z dne 7. VIII. 1953 prenese 
na OLO Radovljica. 

St. 4365/3-53 9140 

Besedilo: Kemična tovarna, Pod- 
nart. 

Pristojnost podjetja se z odlokom 
Izvršnega sveta Ljudske skupščine 
LRS, št. U-49/53 z dne 7 VIIL 1953 
prenese na okrajni ljudski odbor 
Radovljica. 

St. 4365/4-53 9141 
OLO Radovljica, 20. oktobra  1953. 
1456. 

Besedilo: Okrajno lončarstvo in 
pečarstvo, Slov. Gradec. 

Izbriše se Javornik Franc, knji- 
govodja in vpiše: 

Segel Urška, finančni manipulant, 
ki sopodpisuje z upravnikom, po 
zakonitih pooblastilih. 

St II/3-31/214-1952 7557 
OLO Slovenj Gradec, 2. julija 1952. 
1457. 

Besedilo: Občinska trgovina z 
mešanim blagom, Šmartno ob Paki. 

Izbriše se Sabec Stana in vpi- 
šejo: 

Travner      Avgust,      poslovodja, 
Krajne Viktor, trgovski pomočnik, 
Koželni'' Ana, trgovska pomočnica. 

St. 64/53-158 9098 
OLO Šoštanj, 12. oktobra 1952. 

1458. 
Besedilo: Brivsko frizerski salon 

MLO Šoštanj. 
Izbrišejo se Jesenšek Rudi, Kamp- 

jut Stane, Benedek Marija in vpi- 
šejo: 

Čuden Ivan, poslovodja, Ošlovnik 
Maks, pomočnik, Žmavc Marija, na- 
mestnik podpisnika. 

OLO Šoštanj, 16. oktobra 1952. 
St. 1911/184-52 9596 

1459. 
Betedilo: Krajevna podjetja Sla- 

ščičarna, bife, Velenje. 
Besedilo odslej: Mestno podjetje 

Slaščičarna - bife, Velenje. 
Izbriše se Resnik Anica in vpiše: 
Senegačnik Draga, knjigovodja. 
OLO Šoštanj, 22. oktobra 1952. 

St. 1911/192-52 9826 
1460. 

Besedilo: Mestno podjetje »Mizar- 
!      «, Velenje. 

Izbriše se Senegačnik Draga in 
vpišeta: 

Mermolja   Klotilda,   knjigovodja, 
Kune Franc, direktor »Remonta«. 

OLO Šoštanj, 14. aprila 1953. 
St. 64/48-53 1804 

1461. 
Besedilo: Splošno mehaničarstvo, 

Velenje. 
Vpile se Jurič Jože, namestnik 

poslovodje, kot samostojen podpis- 
nik. 

OLO Šoštanj, 5. septembra 1953. 
St. 64/1953-145 4864 

1462. 
Besedilo: Splošno mehaničarstvo, 

Velenje. 
Za podjetje podpisujejo: 
Jurič Franc, poslovodja, Antlej 

Mirko, računovodja, Vranjek Jože, 
predsednik delavskega sveta. 

OLO Šoštanj, 9. oktobra  1953. 
St. 64/53-161 9153 

1463. 
Besedilo: Državna založba Slove- 

nije, podružnica Šoštanj. 
Besedilo odslej: Mestna knjigar- 

na, Šoštanj. 
Vpišejo se podpisovalci: 
Skaza Ludvik, poslovodja, Gušič 

Ivan, gospodarski referent LO MO 
Šoštanj, Svet Ivanka, predsednik 
sveta za kulturo in prosveto LO MO 
Šoštanj. 

OLO Šoštanj, 14. oktobra  1953. 
St. 64/53-128 9152 

1464. 
Besedilo: Trgovsko podjetje, Most 

na Soči. 
Izbrišeta se Murovec Ljubomir in 

Kokošar Danijela in vpišeta: 
Taljat Kristijan, računovodja, in 

Manfreda Zlatka, prodajalka, ki 
podpisujejo za podjetje z istimi po- 
oblastili. 

OLO  Tolmin,  8.  oktobra   1953. 
St. 11/4-2441/1-53 9084 

1465. 
Besedilo: Cevljarna KLO Radeče. 
Besedilo odslej: Čevljarska de- 

lavnica mestne občine Radeče. 
Izbrišeta se Lasič Franc in Tabor 

Vinko ter vpišeta: 
Jazbec Albin, poslovodja,  Plazar 

Vinko,   namestnik   poslovodje,   ki 
podpisujeta   za   vse    finančne   in 
upravno strokovne zadeve podjetja. 

St. 4840/1-52 10253 
Besedilo: Kovačnica KLO Radeče. 
Besedilo odslej: Kovačnica mest- 

ne občine Radeče. 
Izbrišeta se Repše Franc in Si- 

mončič Cirila ter vpišeta: 
Udovč Martin, poslovodja, Završ- 

nik Franc, pomočnik, ki podpisu- 
jeta za vse finančne in upravne 
strokovne zadeve. 

St. 4841/1-52 10254 
Besedilo: Krojaško-šiviljska de- 

lavnica KLO Radeče. 
Besedilo odslej: Krojaško-šivilj- 

ska delavnica mestne občine Radeče. 
Izbrišeta se Nachbar Artur, uprav- 

nik, in Janežič Slavka, računovodja. 
St. 4842/1-52 10255 

OLO Trbovlje, 6. novembra 1952. 
1466. 

Besedilo: Splošno mizarstvo, Dol 
pri Hrastnika. 

Izbrišejo se Jazbec Marica, Ho* 
lešek Zdravko, Kodrun Rudi in vpi- 
šejo: 

Laznik Mirko, poslovodja, Vilfan 
Natalija, knjigovodja, ki bosta pod- 
pisovala v okviru zakonskih P°/ 
oblastil, v odsotnosti enega od teh 
podpisuje Urbajs Ivan, tajnik ob- 
čine Dol pri Hrastniku. 
OLO Trbovlje, 29. septembra 1953. 

Št. 4005/3-53 4993 

Izbrisi 
1467. 

Besedilo:    »Trgovski    magazin«» 
Ljubljana — v likvidaciji. 

Ker je likvidacija končana. 
Državni sekretariat za proračun u* 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 1. oktobra 1953.      ' tna 
St. III-658/18-53 9128 
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1468. 
Besedilo: Podjetje za melioracije, 

Ljubljana — v likvidaciji. 
Ker je likvidacija končana. 

Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 19. oktobra 1953. 
St. II-658/20-53 9127 

1469. 
Besedilo: Krajevna gostilna, Pra- 

gersko. 
Na podlagi odločbe Obč. LO Pra- 

gersko, št. 403/1 z dne 1. Vili. 1953 
o združitvi s Kolodvorsko restavra- 
cijo Pragersko v eno podjetje. 

OLO Maribor ok., 8. okt 1953. 
SUI-6231/2-53 9135 

U?0. 
Besedilo: Ljudska gostilna St. Pe- 

ter na Krasu. 
Ker je likvidacija končana. 
OLO Postojna,  14. julija  1952. 

St. 1049-891/4 6756 

Register 
ttstanov s samostojnim 

finansiranjem 

i4?i. 
Vpisi 

Besedilo: »Otroški vrtec Zgornja 
Šiška«, Ljubljana, Verdnikova 12. 

Delovno področje je javno pro- 
svetno. Ustanova vzgaja predšolske 
*o šolske otroke v starosti od 3. do 
•. leta, v skladu s smotri sociali- 
stične družbe, skrbi za njihov zdrav 
telesni razvoj ter nudi šolskim 
otrokom pogoje za učenje. Spre- 
jema prvenstveno otroke zaposlenih 
jaater ter jih oskrbuje z delno pre- 
hrano. 
,. Ustanovitelj ustanove: MLO Ljub-. 
'Jana, odločba Tajn št. 111/53 z dne 
15- I. 1953. 

MLO Ljubljana, 14. aprila 1953. 
G-U. 2781/53 1842 

*4?2. 
. Besedilo: Okrajni zdravstveni 
a°», Murska Sobota, Grajska 16. 

Naloge ustanove: Daje prebival- 
cu zdravstveno varstvo s področja 
pravljenja in preprečevanja bo- 
lezni. 
. Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
lejj ustanove: OLO Murska Sobota, 
Clocha žt. 1352/2-53 z dne 11. II. 
1953. 

?a ustanovo podpisujejo: 
ttari Pavel, v. d. upravnika, li- 

} I finančnega pomena sopodpisu- 
Ç Soštarec Davorin, računovodja, 
,. ,nJegovi odsotnosti pa Sili Boris, 
S&žbenec. * UL0 Mur. Sobota, 15. avgusta 1953. 
l4? St. II. 6952/1-53 4735 

fc Besedilo: Mestna hranilnica, Novo 
""•• (Glavni trg 1). 

Ustanovljena je z ' odločbo LO 
S5?'ne  občine   Novo   mesto,  štev. 

26p/3-53 z dne 26. IX. 1953. 
v /"slovni   predmet:    Opravljanje 

5eh kreditnih in bančnih ter dru- 

gih zadev te stroke, določenih po 
pravilih. 

Za hranilnico bodo pravno ve- 
ljavno podpisovali ravnatelj hra- 
nilnice in predsednik upravnega 
odbora ter za to pooblaščeni člani 
upravnega odbora in uslužbenci, po 
dva skupaj. 

Ustanovo pravno veljavno zasto- 
pa ravnatelj hranilnice Splihal Jo- 
že, skupaj z enim članom uprav- 
nega odbora, predsednikom Udovi- 
čem Jožetom, Andrijaničem Bori- 
som in Gričarjem Jožetom. 

OLO Novo mesto, 19. okt. 1953. 
St. II-9641/1-53 9129 

1474. 
Besedilo: Dom učencev v gospo- 

darstvu, Idrija. 
Delovno področje: Nuditi obrtnim 

vajencem šolsko-nadaljevalni pouk 
ob vsej potrebni oskrbi. 

Ustanovitelj in upravno vodstvo: 
Svet za prosveto in kulturo LRS, 
odločba št. 2465/4 z dne 20. VI. 1952. 

Za ustanovo podpisuje: 
Golob Miro, upravnik. 

OLO Tolmin, 7. julija 1953. 
St. X-83/2-52 10233 

1475. 
Besedilo: Uprava za pogozdova- 

nje in melioracijo krasa v Bovcu. 
Naloge ustanove: Vodi in izvršuje 

pogozdovanje in melioracijo kra- 
ških goličav, izdeluje za to potreb- 
ne načrte, predlaga izločitev zem- 
ljišča, namenjenega za pogozdova- 
nje ali melioracijo, upravlja in vrši 
kontrolo nad pogozdenimi površina- 
mi ter ustanavlja in upravlja gozd- 
ne drevesnice na območju okraja 
Tolmin. 

Ustanovitelj: Okrajni ljudski od- 
bor Tolmin, odločba št. 1-1322/1-53 
z dne 7. VII. 1953. 

Gospodarski voditelj: Svet za go- 
spodarstvo OLO Tolmin. 

Za ustanovo podpisujejo: 
2onta Edvard, šef uprave, samo- 

stojno, in Laharnar Ludvik, računo- 
vodja, ki sopodpisuje vse listine fi- 
nančnega pomena. 
OLO Tolmin, 26. septembra 1953. 

St. II/4-1322/2-53 9002 
1476. 

Besedilo: Občinski zdravstveni 
zavod, Cerkno. 

Naloge ustanove: Varstvo ljud- 
skega zdravja na območju občin- 
skega ljudskega odbora Cerkno, 
prva pomoč prebivalstvu s področja 
zdravljenja in preprečevanja bo- 
lezni ter sprejema bolnike, katerih 
zdravljenje zahteva hospitalizacija. 

Ustanovitelj: Obč. LO Cerkno, 
odločba Št. 1260/4 z dne 27. IX. 1953. 

Gospodarski voditelj: Svet za 
ljudsko zdravstvo in socialno poli- 
tiko obč. LO Cerkno. 

Za ustanovo podpisujeta: 
Dolinar Anica, upravnik, in Pe- 

ternelj Malka, knjigovodja. 
Občinski zdravstveni zavod Cer- 

kno povezuje v sk.upnp organizacij- 
sko enoto: bolniški oddelek, Cerkno 
in zobno ambulanto, Cerkno. 

OLO Tolmin, 3. oktobra 1953. 
St. II/4-3005/1-53 9057 

Spremembe 
1477. 

Besedilo: Lekarna, Tolmin. 
Izbriše se Zešlin Ljudmila in vpiše: 
Reçhnitzer Danica,  upravnik,  ki 

podpisuje  vse  listine,  v  istem  ob- 
segu. 

OLO Tolmin, 28. julija 1955. 
St. II/4-1215/1-53 4624 

Spremembe 
1478. 

Besedilo:     Invalidsko     podjetje 
»Zvezda«, Celje. 

Izbriše  se  Kekič  Božo in  vpiše: 
Pernovšek   Ignac,    upravnik,   ki 

podpisuje samostojno, v obsegu po- 
oblastil v pravilih podjetja. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 13. aprila 1953. 
St. •-255/3-1953 1861 

Zadražai register 

Okrožna  soOisea razglaialoi 

Vpisi 
821. 

Besedilo: Kmetijska delovna za- 
druga »France Prešerne v Arji vasi; 

Zadruga je po sklepu zbora pre- 
šla v likvidacijo. Likvidatorji so: 
Brišnik Vlado in Janežič Franc, re- 
vizorja OZZ Celje, Piser Viljem, 
uslužbenec, Sloven. Konjice, Zupan 
Ivan, referent pri OLO Celje okol., 
Zupane Marija, Arja vas 67,. Kolar 
Ferdo, Arja vas 67, Pfeifer Avgust, 
Zalog 4, poljska delavca, Krušlin 
Avgust, traktorist, Arja vas 1, Je-, 
lerčič Angelca, poljska delavka, 
Arja vas 47, ki podpisujejo po dva 
skupaj. 

Besedilo firme: kakor doslej, s 
pristavkom »v likvidaciju. 

Celje, 10. oktobra 1953. 
Zadr VII 68/9 8997 

Spremembe 
822. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Šentjur. 

Na občnem zboru zadruge 9. VIIL 
1953 se je dopolnil 1. člen zadruž- 
nih pravil, kateremu se. doda še 
področje Grobelno, Tratna, Stopče 
in Vrh. Upravni odbor šteje 7—13 
članov. 

Vpišejo se novi čiani upravnega 
odbor,a: 

Znidarič Ivan, Cimerman Maks, 
Tratna, Ceraj Karel, Stopče, Vrhov- 
šek Miha, Vrh, posestniki. 

Celje, 10. oktobra 1953. 
Zadr VI 128/26 8906 
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825. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Ljubečna. 
Na občnem zbora 8. III. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. Zadruga 
obsega naselja Ljubečna, .Trnovlje, 
Začret, Zepina, Lipovec, Miklavž, 
Pristava, Kazgor, Bovše, Leskovec 
ter Glinsko. Upravni odbor šteje 7 
do 9 članov. Vsak član vplača 1000 
din, družinski člani pa 200 din. Vsak 
zadružnik jamči za obveznosti za- 
druge z tokratnim zneskom enkrat- 
nega deleža. 

Izbrišejo se Cerjek Ana, Vrečko 
Jožef, Brezovšek Dominik in Rezar 
Rozalija in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Golež Franc, kmet, Pristava; Ko- 
sec Martin, kmet, Glinsko, Kramar- 
šek Ivan, kmetski sin, Bezovica, Ko- 
žuh Adam, kmet, Trnovlje. 

Celje, 12. oktobra 1953. 
Zadr  VII   123/4 8999 

824. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Gornji Trebuši. 
Na občnem zboru 21. III. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. 
Bnsedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ge z o. j. v Gornji Trebusi. 
Delež znaša 1.000, delež družin- 

skega člana 250 din. Član odgovar- 
ja za obveznosti zadruge z tokrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega ozir. družinskega de- 
leža. Upravni odbor sestavlja 7 do 
9 članov. 

Gorica, 18. junija 1953. 
Zadr VI/65-22 6044 

825. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j. v Krnicah. 
Na občnem zboru 7. III. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. Delež 
znaša 500, družinski delež 200 din. 
Clan odgovarja za obveznosti za- 
druge z tokratnim zneskom vpisa- 
nih deležev. Upravni odbor sestav- 
lja 5 do 9 članov. 

Izbrišejo se Likar Franc, Kacin 
Leopold, Kacin Franc, Kenda Ja- 
nez, Stucin Franc, Strel Marjana, 
Magajna Ciril, vpišejo pa novi iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Lapauje Janez, št. 4, Kacin Franc, 
23, Močnik Alojzij, 47, Peternelj Ja- 
nez, 38, Kenda Janez, 43, Kokelj 
Janez, 45. Tusar Franc, 30, černi- 
logar Stefan, 17, černilcrar Andrej, 
6, vsi v Krnicah. 

Zadr rV/4-14 8912 a 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j. v Levpi. 

Izbrišejo se Berlot Franc, Suligoj 
Pavla, Bavdaž Andrej, Breščak Jo- 
žef, Skrt Bernard, štrukelj Ivan, 
Lango Leopold, Bavdaž Jožef in Bol- 
ter Štefan, vpišejo pa novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Skrt Jožef, Levpa 8, Skrt Angel, 
Levpa 40, Skrt Stefan, Bizjak 38, 
Skrt Ivan, Košenija 109, Mavri 
Franc, Senica 70, Pavšič Franc. 
MeŠnjak 120. 

Zadr IV/17-15 8911 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Most na Soči. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
Kmetijske zadruge z o. j. Most na 
Soči z dne 13. III. 1953 in občnega 
zbora Kmetijske zadruge z o. j. 
Idrija pri Bači v zvezi z odločbo 
OLO Tolmin št. II 2837/1 z dne 29. 
IX. 1953 se Kmetijska zadruga z 
o. j. Idrija pri Bači pridruži tej 
zadrugi. 

Zadr III/54-44 8914 
Gorica, 3. oktobra 1953. 

826. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Ložu. 
Na občnem zboru 6. IV. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z o. j. v Ložu pri Rakeku. 
Delež znaša 500, delež družinske- 

ga člana 100 din. Clan odgovarja 
za obveznosti zadruge s 5kratnim 
zneskom vpisanega enkratnega de- 
leža. Upravni odbor šteje 7 članov. 

Izbriše se Krašovec Franc, vpiše- 
jo pa novi izvoljeni člani upravne- 
ga odbora: 

Tomec Franc, kmet, Podlož, Zabu- 
kovec Stanko, kmet, Lož, Pctrič 
Marija, kmetica, Podlož. 

Zadr V/37 27 10138 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Podgrad. 
Na občnem zboru 23. Vili. 1933 

so bila sprejeta nova pravila. De- 
lež znaša 1000 din, delež družin- 
skega člana 100 din. Clan odgovar- 
ja za obveznosti zadruge s 5kratnim 
zneskom vpisanega enkratnega de- 
leža. Upravni odbor èieje U članov. 

Izbrišejo se Dekleva Jože, Slosel 
Josip, Butina Anton, Stanič Anton, 
Demojzes Anton, Križman Anton, 
Cuš Jožef in Možina Anton, vpišejo 
pa novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Jelenič Ivan, Račiće 78, Dekleva 
Jožef, Podgrad 29, Mavric Anton, 
Podbeže 14, Tomažič Anton, Sabo- 
nje 4, Slosel Alojz, Sabonje 54, Ben- 
ko Anton, Podgrad 85, Sluga Ivan, 
Račiće 41, Vičič Franc, Podbeže 26, 
Grlj Alojz, Pavlica 4, Bubnič Franc, 
Starod 33, Hrvatin Alojz, Starod 2, 
kmetje. 

Zadr •/50-23 10142 
Gorica, 10. oktobra  1953. 

Lesno    podjetje   OZZ 
82?. 

Besedilo:    Lesno   po 
Ljubljana okolica v Kamniku. 

Na redni seji upravnega odbora 
Okrajne zadružne zveze Ljubljana 
okolica 23. IX. 1953 so je spremenil 
poslovni predmet, ki je odslej: Po- 
sredovanje pri prodaji lesa in pro- 
izvodov za notranji trg in izvoz, 
prodaja lesnih in finalnih proizvo- 
dov za lastni račun. 

Zadr VIII 92/2 8993 
Besedilo: Kmetijska zadruga, z 

omejenim jamstvom v Škofljici. 
Na zboru 23. VIII. 1953 so sé spre- 

menila zadružna pravila v 32. čle- 
nu. Delež znaša 500 din. člani odgo- 

varjajo za obveznosti zadruge z to- 
kratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družin- 
skega deleža. 

Izbrišejo se Jamnik Ivan, Javor- 
nik Ivan, Petrič Jože, Bizjak Hin* 
ko in Kastelic Janez ter vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Boh Ivan, kmet, Glinek 1, Lani 
Uršula, posestnica, Gumnišče 2, Ka- 
stelic Jože, posestnik, Klanec 3, 
Kocjan Anton, posestnik. Reber 5, 
Lešnjak Ivan, delavec, Gumnišče 
12, Habjan Franc, nameščenec, 
Škofljica. 

Zadr V 131/6 8994 
Ljubljana, 12. oktobra 1953. 

828. 
Besedilo:. Kmetijska zadruga z o. 

j., Gortina. 
Izbrišejo se Krajne Peter, Poplaz 

Jakob, Ilutmajer Kristl in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Verhovnik Marija, Zg. Gortina, 
Pečnik Rudolf, kmet. sin, Mlake, 
Mravljak •••••, kmet. Spod. Gor- 
tina. 

Vpišejo se člani elektrifikacijske- 
ga odbora pri Kmetijski zadrugi t 
o. j., Gortina: 

Dobnik Vinko, kmet. sin, pred- 
sednik, UrŠnik Vinko, kmet, tajnik, 
Janiš Valter, kovač,'Mravljak Franc, 
kmet, Mazgah Franc, kmet, vsi v 
Gortini, Rubhof Vinko, kmet, Vra- 
ta, Verčkovnik Slava, učiteljica, 
Vrata. 

Maribor, 22. avgusta  1953.' 
Zadr IV 115 7809 

829. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Ribnici na Dolenjskem. 
Na občnem zboru 19. IV. 1953 &o 

bila sprejeta nova pravila. Članski 
delež za kmete s 0,50 ha orne zem- 
lje znaša 1000, za druge člane 500 
din. Člani jamčijo za obveznosti za- 
druge z tokratnim zneskom vpisa- 
nega deleža. 

Izbrišejo *e Andoljšek AntoD. 
Cvar Janez, Pele Albin, Klun Franc. 
Sobar Jože in pooblaščenca za pod' 
pisovanje Maležič Marija, SmuK 
Matija ter vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Pucelj Jože, kmet, Gorica vas 54. 
Grebene^Janez, kmet, Sajevec 12, 
Debeljak Janez, upokojenec, Rdj' 
niča 51, Adamič Anton, Zadolje }• 
Žabec Anton, Dane 16, kmeta, lD 

Ponikvar Jože, logar, Gorenja YaS 

št. 60. 
Novo mesto, 22. oktobra 1953. . 

Zadr H 39/10 10298 

Razglasi sodišč 

Dražbeni oklici 
J 672/33-11 t°33! 

Dne 14. 1. 1954 ob 10. uri bo P'1 

tem sodišču, v sobi št. 1 javna ora« 
ba polovice nepremičnin, zemlji8" 
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knjiga Janežovci, vi. št. 321. Cenil- 
ca vrednost je 222.804, najmanjši 
Ponudek 148.534, varščina 22.280 din. 
J 281/52 10338 

Dne 21. 1. 1954 ob 8. uri bo pri 
tem sodišču, v sobi št. 1 javna draž- 
ba nepremičnin, zemljiška knjiga 
Krčevma pri Vurberku, vi. št. 6. 
Cenilna vrednost je 514.200, priti- 
kline 4.000, najmanjši ponudek 
343.332, varščina 51.820 din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale draž- 
be, je treba priglasiti sodišču naj- 
pozneje pri dražbenem naroku pred 
Pričetkom dražbe, sicer bi se ne 
•npgle več uveljaviti glede nepre- 
mičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Sicer se opozarja na oklice, na- 
bite na sodni deski. 

Okrajno sodišče v Ptuju, 
dne 22. oktobra 1953. 

Amortizacije 
"vede is postopanje ta amortizacijo 
vrednotnle, katerih Imetniki te pozivajo, 
oaj v danem roka priglasijo eodlUn tvoje 
oravlce, (leer «e •••• vrednotnlee Izreki» 

ta neveljavne. 
IR 741/53 10277 

Stare Frančiška, Boh. Cešnjica 
<7, prosi za amortizacijo izgubljene 
hranilne knjižice bivše Hranilnice 
>n posojilnice v Boh. Srednji vasi, 
»t. 3243 z vlogo 860.59 din in hra- 
nilne knjižice št. 3282 z vlogo 1290.37 
«}n na ime Stare Frančiška, Sred- 
nja vas 77 v Bohinju. Priglasitveni 
rok: dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Radovljici 
dne 20. oktobra 1953. 

Izgubljene listine 
preklicu Jejo 

Razne objave 

St. 1407/1-53 10490 

Razpis 
- .Dekanat medicinske fakultete v 
Hnbljani razpisuje 1 mesto zdrav- 
5'ka ali diplomiranega biologa .v 
B>ološkem institutu. 

'. Prošnje s potrebnimi dokumenti 
Je treba vložiti na dekanatu, Vra- 
*0v trg 4•, v 14 dneh po objavi 
izpisa. 

Dekanat medicinske fakultete 
v Ljubljani 

, Poziv upnikom In dolžnikom 
aaj •••••   roko' prigia*IJo   teijatv« 
Br~pi>a   poravnajo  ivo J s  obveznosti  do 
*°<4etu   v   likvidaciji,   licer   te   bodo 

dolgovi «odno tsterjall 
8974 

• ,^DZ Krčevina, Krčevina, p. Mi- 
slav* v...;   •> „«..    :~  _-   „„jio^i sk?      pr*  Ormožu,  je na  podlagi 
- Ie.P&    izrednega    občnega    zbora 

1952 prešla v likvidacijo. Pri- 
5-na»52redn-?ga 

fJl^veni 
Likvidacijska komisija 

rok:   do   15.   novembra/ 

Andrič Alojzija, Ptuj, Prešerno- 
va 8, osebno izkaznico, reg. štev. 
4494, ser. št. 0246807. 10450 

Arko Miloš, Ljubljana, indeks fa- 
kultete za elektrotehniko TVS v 
Ljubljani. 10402 

Ažber Pavle, Trbovlje, Maiceno- 
va 5, indeks rudarske-metalurške 
fakultete TVS v Ljubljani.      10373 

Bern jak Rozalija, Vrhnika, Kla- 
dičeva 1, osebno izkaznico, reg. št. 
12116/51, izdano na Vrhniki.    10427 

Bezjak Maks, Senik 28, p. Tomaž 
pri Ormožu, osebno izkaznico, reg. 
št. 14688, ser. št. F-0238998 in potr- 
dilo o začasni nesposobnosti, izdano 
od V. P. 6013/38. Vršac. 10320 

Bogataj Francka, Kamnik, osebno 
izkaznico, reg. št. 8209, ser. štev. 
0454519. 10403 

Bolnar Alojz, Somart pri Velki, 
osebno izkaznico, reg št. 13406, ser. 
št. 0162049. 10351 

Bradeško Alojzija, 21ebe 1, p. 
Medvode, osebno izkaznico, reg. št. 
25316, ser št. 0128626, izdano od 
OLO Ljubljana okolica. 10374 

Bratušek Franc, Maribor, Po-- 
brez je, Muršičeva 12, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 22628, ser. št. 0023046, 
šofersko knjižico št. 613, izdano v 
Mariboru, in orožni list, reg. št. 100, 
izdan 1. III. 1948, podaljšan 31. XII. 
1952. .    10371 

Bregar Jožefa, Brinje 10, osebno 
izkaznico, reg. št. 45123, ser. štev. 
0153133, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 10329 

Brinovar Franc, Stržišče 1, p. Za- 
bukovje pri Sevnici, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 43862, ser. štev. 
0388172. 10322 

Brumec Ivan, Maribor, Studenci, 
Limbuška 49, evid. tablico za mo- 
torno kolo, štev. S-5738 znamke 
»Sachs«, izdano v Mariboru.     10339 

Bukovnik Ana, Ruše 186 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. štev. 
16350, ser. št. 0573805. 10357 

Cafuta Terezija, roj. 14. X. 1907, 
Stanetinci, p. Cerkvenjak, osebno 
kaznico, reg. štev. 14746, izdano v 
Radgoni. 10223 

Črne. Stane, Kidričevo, blok IA, 
šofersko izkaznico št. 262/52, izdano 
v Ptuju 15. XI. 1952, in osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 33872, ser. štev. 
0257538. „ 10148 

Dolinšek Marija, Podhruška 8 pri 
Kamniku, osebno izkaznico, reg. št. 
14468, ser. št. 0460378, in sindikalno 
in tovarniško izkaznico, izdano od 
podjetja »Kamnik«. 10375 

Dundek Marjeta, Bodonci 86, 
osebno" izkaznico, reg. št. 10101, ser. 
št.' 0091711. ,, ,  10224 

Faflik Jože, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 21424. izdano v Ra- 
dovljici.    .     w ,   _      .   10376 

Fesel Ivan, Muta ob Dravi, oseb- 
no izkaznico, reg. 5t; 18030 in osebno 

izkaznico reg. št. 18031 na ime Fesel 
Pavla, Muta. 10038 

Faflik Vida, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. štev. 22063, ser. štev. 
0812913, izdano v Radovljici.    10377 

Fettich-Frankheim Danilo, Mari- 
bor, Maistrova 23, osebno izkaznico, 
reg. št. 226992, ser. št. 0229138, iz- 
dano v Zagrebu 1951. 10335 

Fras Jožef, Vukovski vrh 15 pri 
Jarenini, osebno izkaznico, reg. št. 
42079, ser. št. 0196504. 10350 

Frumen Franc, Petanjci, p. Tiši- 
na, osebno izkaznico, reg. št. 19596, 
ser. št. 0101106. 8S52 

Grm Angela, Radohova vas, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 9194, ser. št. 
F-0009504. 10404 

Hac Geza, Ljutomer, Glavni trg 
15, osebno izkaznico, reg. št. 17564, 
izdano v Dolnji Lendavi. 10443 

Hergold Milan, Slovenj Gradec, 
Celjska cesta 2, osebno izkaznico, 
reg. št. 32147, ser. št. 0374857.   S775 

Hojnik Anton, Rače pri Maribo- 
ru, osebno izkaznico, reg. št. 4959, 
ser. št. 0588669. 10347 

Horvat Stefan, Lipa 36, p. Beltin- 
ci, osebno izkaznico, reg. Št. 16210, 
ser. št. 0240520. 10155 

Hudorovac Miha, Grm, p. Gradac, 
osebno izkaznico, reg. št. 9944, ser. 
št. 0493254. 10335 

Jager Marija, Bled 87, osebno iz- 
kaznico, reg. št 67836/51, ser. št. 
F-0090146, izdano v Ljubljani.   10444 

Jakopič Jurij, Ambrus 49, p. Za- 
gradec, osebno izkaznico, ser. štev. 
0012684. 10436 

Janežič Anton, Dobruška vas 22, 
p. Skočijan, osebno 'izkaznico, ser. 
Št. 0314236. 10435 

Jevšek Jožefa, Cegelnica 2, p. 
Novo mesto, osebno izkaznico, ser. 
Št. 0316872. 10434 

Jež Jakob, Loka pri Zidanem, 
mostu 33, osebno izkaznico, reg. št. 
34718, ser. št. F-0748028 in potrdilo 
za nabavo živine za klavnico v Tr- 
bovljah, reg. št. 7. 10156 

Kerec Sidonija, Moravci 18, p. 
Martjanci, osebno izkaznico, reg. 
št. 48319, ser. št. 0130029. 10323 

Kezale Jože, Ljubljana, Gerbiče- 
va 51a, osebno izkaznico, reg. štev. 
85192/52, ser. št. F-0107502.      10330 

Kirič Franc, Rače 1 pri Mariboru, 
osebno izkaznico, reg. št. 43242, ser. 
št. 0878254. 10352 

Kocjan Alojz, Lakenc 1, p. Mo- 
kronog, osebno izkaznico, ser. št. 
0514066. i     10433 

Kocijan Marija, Lese 35, p. Brezje, 
osebno izkaznico, reg. št. 209, ser. 
št. 0135410. 10157 

Koren- Ivan, Pragérsko 80, ošabno 
izkaznico, reg. štev. 612, ser. šisv. 
0567922. 10356 

Komperšek Franc, Drankovec, Ja- 
kobski dol, osebno izkaznico, reg. 
št. 30580, ser. št. 0191013. 10344 

Konec Francka por. Avguštin, 
Maribor, Meljska 67, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 28154, ser. štev. 
0172759. 10368 

Kotar Franc, Trbovlje 1. Sušter- 
jeva-23, osebno izkaznico, reg. št. 
8945, ser. št. F-0722255. 10398 
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Kotnik Julijana, Maribor, Tezno, 
Ptujska 75, osebno izkaznico, reg. 
št. 19588, ser. št. 0016924. 10369 

Kranjc Marija, Maribor, Krekova 
št. 2, osebno izkaznico, reg. štev. 
54383, ser. št. 0055255. 10367 

Kukovec Franc, Tibolci 24, p. Mar- 
jeta pri Ptuju, osebno izkaznico, 
reg. št. 32245, ser. št. 0275955.   10355 

Lekš Marija, Zagorje ob Savi, 
potni list št. 014807, št. vize 5733/50, 
izdan 21. VIL 1955 in veljaven do 
30.  I.  1954. 10378 

Lekše Justin, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. štev. 36.287, ser. štev. 
F-0380597, izdano v Krškem.    10331 

Lorbek Silvo, Ruše 257 pri Mari- 
boru, osebno izkaznico, reg. štev. 
41959, ser. št. 0877062. 10358 

Luštrek Janez, Ljubljana, Zupan- 
čičeva 12, vojaško knjižico, ser. 
PU-0001-•, št. 9651, izdano od V. p. 
6672, Zagreb, in vozniško dovoljenje 
II. kateg., izdano v Ljubljani.   10370 

Macun Ciril, roj. 3. VIL 1910, 
Slov. Konjice 63, osebno izkaznico, 
reg. št. 9094, ser. št. 0251407, službe- 
no vozovno izkaznico št. 3071 za 
smer Zreče—Pragersko, izdano v 
Ljubljani, in sindikalno izkaznico 
št. 28743, izdano v Celju. 10059 

Matjašič Jože, Dobe 24, p., Ko- 
stanjevica ob Krki, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 24926, ser. štev. 
0403236. 10013 

Matjašič Jožefa roj. Pugerčar, 
Dobe 24, p. Kostanjevica ob Krki, 
osebno izkaznico, reg. št. 24927, ser. 
št. 0403237. 10014 

Maučec Marjeta, Dolina pri Len- 
davi 23, osebno izkaznico, reg. št. 
8751. ser. št. G 0231441. 10183 

Medle Antonija roj. Pucelj, Star- 
še 4 na Dravskem polju, vojaško 
knjižico, izdano od vojaškega od- 
seka Ptuj 1. 1950. 10348 

Megušar Magdalena, Zgornje Je- 
zersko 105, osebno izkaznico, reg. 
št. 4707, ser. št. 0139417. 10042 

Mehmedovič Lata, Ljubljana, Ci- 
galetova ulica, osebno izkaznico 
reg. št. 80833/51. 10405 

Mihalič Marija, Nasirec 13, Her- 
' pelje,   osebno izkaznico,   reg. štev. 

18056, ser. št. 0218766. 10280 
Mijalkovič Žarko, Vojaška pošta 

2665/3, spričevalo III. razreda delav- 
ske večerne gimnazije v Mariboru, 

• z dne 8. VI. 1953. 10349 
Miklavec Marija. Ljubljana, oseb- 

no izkaznico, reg. št. 104216/53, ser. 
št. F-0478526. 10406 

Mišjak Jože, Vrh 14, p. Smihel pri 
. Novem   mestu,    osebno   izkaznico, 
ser št 0333713. 10437 

Mitrovič Savo, Maribor, >2IS«, 
osebno izkaznico, reg. št. 428213, ser. 
št. 03•4683, izdano v Beogradu.   10372 

Možina Jože, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg št. 42942/51, ser. št. 
F-0065252. 10429 

Mulec Alojzija, Sp. Korena v Slo- 
venskih goricah, osebno izkaznico, 
reg. ät. 17581, ser. št. 0578159.    10362 

Murko Ivan, Jablanice 23, p. Ko- 
rena, osebno izkaznico, reg. številka 
45529, ser. št. 0878731. 10364 

Navotnik Ana, Vuzenica 124, 
osebno izkaznico, reg. št. 16203, ser. 
št. 0277513. 10386 

Navotnik Miha, Vuzenica 124, 
osebno izkaznico, reg. št. 16202, ser. 
št. 0277512. 10385 

Nekrep Marija, Flekovšek, Jakob- 
ski dol pri Mariboru, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. ^8452, ser. številka 
0197000. 10353 

Novak Franc, Novo Mostje 82 pri 
Dol. Lendavi, osebno izkaznico, reg. 
št. 3920, ser. št. 0226630. 8750 

Ozmec Franc, Radoslavci 70, po- 
šta Bučkovci, osebno izkaznico, reg. 
št. 17404, ser. št. 0241714. 10044 

Ožbolt Tone, osebno izkaznico, 
reg. številka 75778/51, izdano v 
Ljubljani. 10407 

Papič Nikolaj, Sebeborci 34, po- 
šta Martjanci, osebno izkaznico št. 
0095~62 in vojaško knjižico.     10061 

Pate Marija, Bled, Grad 82, oseb- 
no izkaznico, ser. št. 0812361, reg. 
št. 21451. 10185 

Petančič Mira, Brezje 10 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. štev. 
51356, ser. št.. 0052272. 10365 

Pisnik Maksimilijan, Maribor, 
Partizanska 44, odhodno spričevalo 
II. razreda trgovske šole v Maribo- 
ru in odpustno spričevalo III. raz- 
reda meščanske šole v Mariboru iz 
leta 1922. 10370 

Pleško Franc, Ljubljana, osebno 
izkaznico reg. št. 84933/52, ser. štev. 
F-0107243. 10380 

Počkaj Oskar, Ljubljana, Levče- 
va 1, osebno izkaznico, reg. št. 7624, 

, ser. št. G-0203334, izdano v Sežani, 
in    študentsko   izkaznico   TVS    v 
Ljubljani. 10408 

Podbevšek Frančiška, Ljubljana, 
osebno izkaznico reg. štev. 51584/51, 
ser. št.  F-0073894. 10395 

Pogačar Jože, Prevoje 37, osebno 
izkaznico, reg. številka 17980, ser. 
številka 0155022, izdano od OLO 
Ljubljana okolica. 10332 

Polanjko Ljudmila, Ljubljana, 
Mestni trg 6, osebno izkaznico, reg. 
št. 27549/51, ser. št. 0041859.       10396 

Pondelak Ignac, Maribor, Tezno, 
Rogaška 17, roj. 23. VII. 1892, oseb- 
no izkaznico. 10326 

Prah Martin, Brvi 10, p. Cerklje 
ob Krki, osebno izkaznico, reg. št. 
28374, ser. št. 0406684. 10254 

Pregelj Ana, Ljubljana, Novi 
mestni blok 12, osebno izkaznico, 
reg. številka 38466/51, ser. številka 
F-0060776. 10397 

Pristovnik Vladimir, Ruše 12 pri 
Mariboru, preklic o izgubljeni oseb- 
ni izkaznici, reg. št. 44000, ser. štev. 
0571395, objavljen v Ur. listu LRS, 
ker se je našla. 10361 

Putrih Tinka, Planinski dom, 
Lubnik nad Sk. Loko, osebno izkaz- 
nico, reg. številka 7016, ser., števil- 
ka 0372326. 10160 

Radolič Ivan, Zlatoličje 90, pošta 
Staršf, osebno izkaznico, reg. štev. 
36966, ser. št. 0262204. 10282 

Repar Anica, Ig 48, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 46696, ser. št. 0156398, 
izdano od OLO Ljubljana oko- 
lica. 10581 

Ribič Karol, Cerovec 13, p. Tre- 
beino, osebno izkaznico, reg. štev. 
5318, ser. št. 509628, partijsko izkaz- 
nico št. 325061 in orožni list števil- 
ka 411. 7529 

Sevnšek Adolf, Dol pri Hrastni- 
ku, osebno izkaznico, reg. številka 
29599, ser. št. F-0742909. 10327" 

' Stajnko Kristina, Poiane pri Ho- 
čah, osebno izkaznico, reg. št. 10057, 
ser. št. 0582041. 10366 

Skerjanc Franc, Dol 116, p. Hrast- 
nik, osebno izkaznico, reg. številka 
31040, ser. št. F-0744350. 10284 

Stoka Marija, Ljubljana, Komen- 
skega 7, osebno izkaznico,  reg. št. - 
93565/51,  ser. št.  F-0115875.       10430 

Štrukelj Ivan. Bizjak 31, p. Kal 
nad Kanalom, osebno izkaznico, 
reg. št. 8104, ser. št. 0311531.     10384 

Sumberger Jakob, Prapreče 23, p. 
Trbovlje II, osebno izkaznico, reg- 
st. 9050, ser. št. F-0722360. 10387 

Trkaj Stanislav, Radeče, osebno 
izkaznico, reg. št. 22549, ser. št. F- 
0723859. 10342 

Udovič Jožefa, M. Sobota, Titova 
25, osebno izkaznico, reg. št. 22876, 
ser številka 0724186, izdano v Tr- 
bovljah. 10440 

Vijačko Marija, Maribor, Tezno, 
Ukrajinska 24, osebno izkaznico, 
reg. št. 18313, ser. št. 0005659.   10346 

Vinkler Stanko, Ptuj, Lackova 2, 
osebno izkaznico, reg. št. 1295, ser. 
št. 0243607. 101W 

Visočnik Ivan, Hočko, Pohorje 57, 
osebno izkaznico, reg št. 13902, ser. 
št. 0581857. 10345 

Vogel Irene, Kidričevo, blok •< 
osebno izkaznico za tujega drzav- 
ljana, reg. številka 81, ser. številka 
12731. IO/.67 

Volaj Zvonko, Ljubljana, nadalje' 
valni indeks gradbene fakultete 
TVS v Ljubljani. 10*« 

Volf Franc, Maribor, Dravska }> 
zdaj purnerjeva 23, šofersko knjiz»' 
co št. 351 kategorije C, izdano* 
Mariboru 1952. ^     1.0360 

Volk Jožef, Trnovo pri Gorici 5U. 
osebno izkaznico, reg. št. 10544, ser. 
št. 320847. \°f* 

Zavašnik Franc, Šmartno pn k' 
tiji, Tovarna usnja, invalidsko iz" 
kaznico za popust vožnje, izc*aD°,- 
Ljubljani I0**, 

Žavbi Marija, Krajno brdo **> 
Krasna, reg. št. 12653, ser. štev»*» 
0458963. izdano od OLO Ljubljana 
okolica. I053 

Znidarič Franc, Stojnci 2, p. Mar- 
kovci pri Ptuju, osebno izkaznico- 
reg. št. 27584, ser. št. 0270849.     10>'* 

Žnidaršič Viktor, Radohova vas», 
osebno izkaznico, reg. št. 17045,.se- 
st. 0154087, izdano od OLO LjubUa

4 
na okolica. J     - 

izdala  »Uradni  Ust  IBS« — Direkte»   In  odgovorni   urednik:  dr. Bastko   Motni*  —   Uska   tiskaro»   »Toneta   Tornite»« 
• LJubljani 
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5. člen 
Prejemki učnega osebja, stroški za ustanovitev in 

vzdrževanje gredo v breme proračuna OLO. 
6. člen 

Pedagoško vodstvo in nadzorstvo nad poukom 
splošnih predmetov bo opravljal svet za prosveto in 
kulturo, nadzorstvo nad poukom strokovnih predme- 
tov pa svet za gospodarstvo. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem li- 

stu LRS«. 
St. 1-8058/1-53 
Murska Sobota, dne 22., septembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Stefan Sabjan 1. r. 

i. člen 
Ta odlok ne velja za zavode, v katerih se zaslužek 

uslužbenca obračunava po tarifnem pravilniku. 
5. člen 

Ko začne veljati ta odlok, neha veljati odlok o 
višini dnevnic za službena potovanja v mejah okraj- 
nega ljudskega odbora Novo mesto z dne 6. februarja 
1953. št. 1-870/1-53 (Uradni list URS, št. 8-43/53). 

6. člen 
Ta   odlok   velja   od dneva   objave v »Uradnem 

listu LRS«, uporablja pa se od 22. julija 1933. 
St. 1-8985/1-53 
Novo mesto, dne 12. septembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič 1. r. 

460. 
Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 

okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS. št. 19- 
89/52) v zvezi s 7. in 28. členom uredbe o potnih in 
selitvenih stroških (Uradni list FLRJ, št. 59-693/52 in 
št. 29-233/53) je okrajni ljudski odbor Novo mesto na 
skupni seji obeh zborov dne 12. septembra 1933 
sprejel 

ODLOK 
o določitvi dnevnic za službena potovanja v mejah 
okraja in o pavšalnem povračilu stroškov za službena 

potovanja 

1. člen 
Dnevnice za službena potovanja v mejah okraja 

Novo mesto za delavce in uslužbence organov in za- 
vodov okrajnega ljudskega odbora Novo mesto, ob- 
činskih ljudskih odborov in ljudskega odbora mestne 
°bčine Novo mesto ter za uslužbence tistih uradov in 
zavodov, katerih delo je omejeno na območje okraja 
Novo mesto, ne glede na to, ali gre za zvezne ali za 
republiške urade oziroma zavode, znašajo 75 % od 
Pripadajoče dnevnice iz prvega odstavka 7. člena 
Uredbe o potnih in selitvenih stroških (Uradni list 
FLRJ, št. 59-693/52 in št. 29-233/53). 

2. člen 
Pri okrajnem ljudskem odboru Novo mesto se 

Poleg del iz 26. člena uredbe o potnih4 in selitvenih 
stroških Utje za terensko delo tudi delo okrajnih in 
Področnih gozdarjev, davčnih izterjevalcev, revizor- 
ja in inšpektorjev (prosvetnih, trgovinskih, gradbe- 
nih itd.). 

Za uslužbence, ki opravljajo dela iz prvega od- 
stavka tega člena, se za uradna potovanja v mejah 
okraja določi pavšalno povračilo stroškov (potni 
Pavšal). 

Potni pavšal se lahko določi tudi tajniku okraj- 
na ljudskega odbora in načelnikom tajništev. 

.3. člen 
.     Potni pavšal se določi do višine 6.000 din mesečno 
*B se plačuje vnaprej. Pavšal določa uslužbencem iz 

•*• Člena tega odloka predsednik okrajnega ljudskega 
odbora. 

Uslužbenci  iz prvega  odstavka  tega  odloka, ki 
PreJernajo  potni  pavšal,  morajo  mesečno  za  nazaj 
Predložiti  opis  uradnih   potovanj  in  del. ki  so  jih 
opravili, in jim pripada pavšal, če je njihovo zunanje 

elo trajalo več kot 15 dni v mesecu. 

461. 
Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 

okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/ 
52) in v zvezi s 7. in 28. členom uredbe o potnih in se- 
litvenih stroških (Uradni list FLRJ. št. 59-693/52 in 
št. 29-233/53) je okrajni ljudski odbor Slovenj Gradec 
na seji obeh zborov dne 22. septembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o določitvi pavšalnega povračila stroškov za službena 
potovanja oziroma terensko delo na območju okraja 

Slovenj Gradec 

i. člen 
Uslužbencem in delavcem okrajnega ljudskega 

odbora in njegovih zavodov ter uslužbencem in de- 
lavcem občinskih ljudskih odborov in ljudskih od- 
borov mestnih občin in njihovih zavodov se lahko 
določi povračilo stroškov za službena potovanja ozi- 
roma terensko delo v mejah okraja v obliki meseč- 
nega pavšala. 

2. člen 
Povračilo stroškov v obliki mesečnega pavšala 

po 1. členu tega odloka se izplačuje za taka opravila 
na terenu, ki se stalno ponavljajo in ki zahtevajo 
povprečno •• mesec več kot-10 dni zunanjega dela. 

3. člen 
Povračilo stroškov v obliki mesečnega pavšala se 

ob pogojih iz 1. in 2. člena tega odloka izplačuje za 
opravljanje tehle služb: 
•      1. za inšpekcijsko in kontrolno službo, 

2. za uradna opravila s področja kmetijstva,, go- 
zdarstva in veterine, 

3. za geodetsko službo, 
4. za službo izterjave davkov, 
5. za uradna opravila s področja socialnega var- 

stva, zdravstva .in. skrbništva, 
6. za šofersko službo. 

4. člen 
Pavšalno mesečno povračilo stroškov za službena 

potovanja oziroma terensko delo po tem odloku ne 
sme presegati 75 % zneska dnevnic za službena poto- 
vanja v mejah okraja, ki bi sicer pripadale za čas 
službenega oziroma terenskega dela 

Pavšalno povračilo potnih stroškov se plačuje 
mesečno za nazaj. 

5. člen 
'    Odločbe   o   izplačevanju   mesečnega   pavšala   se 

povračilo stroškov po tem odloku izda predsednik 
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pristojnega ljudskega odbora oziroma  upravnik za- 
voda. 

6. člen 
Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od 1. sep- 

tembra 1953. 
St. 1-1-3864/3-53 
Slovenj Gradec, dne 22. septembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Jožko Slavic L r. 

462. 
Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 

okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/ 
52) in v zvezi s 7. in 28. členom uredbe o potnih in 
selitvenih stroških (Uradni list FLRJ, št. 59-693/52 in 
št. 20-233/53) je okrajni ljudski odbor Tolmin na seji 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 1. sep- 
tembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o   pavšalnem povračilu stroškov za službena 

potovanja oziroma terensko delo v mejah okraja 
Tolmin 
1. člen 

Uslužbencem, ki opravljajo svojo službo v me- 
jah okraja Tolmin pretežno na terenu, se določi pav- 
šalno povračilo stroškov za službena potovanja ozi- 
roma za terensko delo, upoštevajoč pri tem, koliko 
dni v mesecu povprečno opravljajo svojo službo na 
terenu. 

2; člen 
Pavšalno povračilo za službena potovanja oziro- 

ma terensko delo se lahko izplačuje uslužbencem, ki 
so na tehle delovnih mestih: 

a) finančni revizorji, 
b) trgovinski inšpektorji, 
c) inšpektor dela, 
č) šef uprave za ceste, 
d) davčni izterjevalci, 
e) organi sanitarne inšpekcije, 
f) kmetijski strokovnjaki, 
g) okrajni gozdar in njegov pomočnik, 
h) gradbeni inšpektor, 
i)  veterinarski bolničarji, 
j)   tajnik okrajnega ljudskega odbora, 
k) načelniki tajništev, 
1)   patronažne sestre, 
m) šef posredovalnice za delo. 

3. člen 
Uslužbencem iz 2. člena tega odloka, ki opravlja- 

jo delo na terenu povprečno 14 dni na mesec, se do- 
loči pavšalno povračilo v višini od 4000 do 6000 din 
mesečno. 

Uslužbencem iz 2. člena tega odloka, ki opravlja- 
jo delo na terenu povprečno od 8 do 14.dni na mesec, 
se določi pavšalno povračilo v višini od 2000 do 4000 
din mesečno. 

V okviru zneskov iz prvega in drugega odstavka 
tega člena določi posameznim uslužbencem višino 
pavšalnega povračila z odločbo pristojni starešina v 
sporazumu s personalno komisijo pri .okrajnem ljud- 
skem odboru Tolmin. 

4. člen 
Ta-odlok velja takoj. 
St. 1-54/5-53 
Tolmin, dne'i. septembra 1953. 

Podpredsednik OLO: 
Franc Skok L r. 

.463. 
Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 

okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19- 
89/52) in v zvezi s 7. členom uredbe o potnih in selit- 
venih stroških (Uradni list FLRJ, št. 59-693/52 In Št. 
29-233/53) je okrajni ljudski odbor Tolmin na seji- 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 1. sep- 
tembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o višini dnevnic za službena potovanja v mejah 

okraja Tolmin 
1. člen 

Dnevnica za službena potovanja v mejah okraja 
Tolmin znaša: 

1. za  uslužbence od IV. plačilnega raz- 
reda navzgor 600 diu 

2. za uslužbence od IX. do V. plačilnega 
razreda in za visokokvalificirane delavce       525 din 

3. za druge uslužbence in delavce 450 din 
2. člen 

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok 
o višini dnevnic za službena potovanja v mejah 
okraja z dne 17. januarja 1953, št. 1-18/6-53 (Uradni 
list LRS, št. 5-14/53). 

3. člen 
Ta odlok velja takoj. 
St. 1-94/6-53 
Tolmin, dne 1. septembra 1953. • ' 

Podpredsednik OLO:  . 
Franc Skok l. r. 

464. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-S9/ 
52) in v zvezi z 28. členom uredbe o potnih in selit- 
venih stroških (Uradni list FLRJ, št. 59-693/52 in št. 
29-233/53) je okrajni ljudski odbor Trbovlje na sejah 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 22. sep- 
tembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o povračila stroškov uslužbencem za delo i 

na terenu 

1. člen 
Uslužbencem  in  delavcem  ljudskih  odborov  n? 

območju okraja Trbovlje ter njihovih zavodov (v na- 
daljnjem besedilu: uslužbencem), ki opravljajo delo 
pretežno na terenu, pripada povračilo potnih strošk°v s 

za službena potovanja po določbah tega odloka.   < 

2. člen 
Za dela na terenu se štejejo opravila, ki zahte- 

vajo povprečno na mesec najmanj 10 dni zunanjega 
dela kot sestavni del redne službe uslužbencev, 

Poleg del, navedenih v drugem odstavku 26. člena 
uredbe o potnih in selitvenih stroških, se štejejo z8 

terensko delo ob pogoju iz prvega odstavka tega 
člena še dela, ki jih opravljajo uslužbenci tenie orga- 
nizacijskih enot oziroma služI)! 

1. inšpekcije dela, , 
2. trgovinske inšpekcije, 
3. gradbene inšpekcije, ~ 
4. prosvetne inšpekcije, 
5. upravne inšpekcije, 
6. sanitarne inšpekcije, 
7. cestne nadzorstvene službe, 
8. katastrske službe, 
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9. finančne inšpekcijske službe, 
10. kmetijske, gozdarske in veterinarske službe, 
11. davčne izterjevalske službe, 
12. Šoferske službe. 
Za terensko delo se štejejo tudi druga uradna 

opravila izven kraja stalnega službovanja, če so iz- 
polnjeni pogoji iz prvega odstavka tega Člena. 

3. člen 
Osebam iz 2. člena tega,odloka pripada povračilo 

stroškov v mesečnem pavšalnem znesku, ki ga za 
T»akega uslužbenca določi s posebno odločbo pred- 
sednik pristojnega ljudskega odbora oziroma uprav- 
°ik zavoda v mejah, predpisanih s tem odlokom. 

4. člen 
Osebam iz 2. člena tega odloka, ki v skladu s 

Predpisi tega odloka prejemajo povračilo za terensko 
delo v obliki pavšala, v nobenem primeru ne pripada 
-» delo, ki ga opravlja v mejah okraja, povračilo 
stroškov v obliki dnevnic iz kakega drugega naslova. 

5. člen 
Povračilo r obliki pavšala se daje v mesečnih 

leskih od 3000 do 5.000 dinarjev in se izplačuje 
•naprej. 

6. člen 
Za službena potovanja uslužbencev, ki prejemajo 

Povračilo v obliki pavšala, se vodi v tajništvih ljud- 
skih odborov posebna >knjiga terenskega dela« v ob- 
uki kartoteke (map) za vsakega posameznega usluž- 
benca, v katero uslužbenec praviloma pred samim 
Potovanjem vpiše datum in čas odhoda, kam odhaja, 
Verjetno trajanje opravka na samem terenu in namen 
Potovanja. 

Uslužbenec mora praviloma Vsakega 1., 11. in 21. 
T mesecu poročati o opravljenih potovanjih v pre- 
teklem razdobju. To poročilo mora biti kratko, vendar 
tako, da bodo iz njega razvidni datum, čas in. tra janje 
Posameznega potovanja, njegova potrebnost, ekono- 
mično izkoriščanje ter vrsta službenega opravila in 
"jegov učinek. 

?. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«, uporablja pa se od 1. oktobra 1953. 
St. 3260/25-53 

, Trbovlje, dne 22. septembra 1953. 
Predsednik OLO: 
Martin Gosak 1. r.    , 

465. 
Ljudski odbor mestne občine Bled je na podlagi 

pryega odstavka 23. člena zakona o ljudskih odborih 
*est in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/52) in 
^ Siena temeljnega zakona o prekrških (Uradni list 
rj-RJ, št. 46/51) sprejel na seji dne 25. septembra 1953 

ODLOK 
0 izdajanju dovoljenj za postavljanje čolnov na 
Blejsko jezero in o obvezni registraciji čolnov 

,  1. člen " 
Prepovedano je spuščati in postavljati na Blejsko 

J?Ze*o Čolne in druga plovila brez dovoljenja ljud- 
*e8a odbora mestne občine Bled. 

Tu prepoved ne velja za kajake, kanuje in tek« 
"V^alne regatne čolne, ki jih.za kratko dobo posta- 
ji0 na jezero izletniki, letoviščarji in tekmovalci 
°* regatah. 

2. člen 
'.   Dovoljenje   za   postavljanje   čolnov   in   drugih 
Pl°ril na jezero izdaja tajništvo ljudskega .odbora 

mestne. občine Bred na prošnjo lastnikov oziroma 
imetnikov čolnov. 

Prošnja mora poleg osebnih podatkov prosilca 
obsegati še podatke o vrsti in velikosti čolna, o na- 
menu njegove uporabe in o stalnem pristajališču 
(čolnarni), v katerem je čoln spravljen, kadar na 
plove po jezeru. 

Za tako dovoljenje morajo zaprositi tudi vsi za- 
sebni lastniki, ki imajo že doslej na jezeru čolne in 
druga plovila, najkasneje v 2 mesecih po objavi tega 
odloka. 

3. člen 
Vsi čolni in druga plovila na Blejskem jezeru 

morajo biti vpisani v registru čolnov in drugih plo- 
vil ljudskega odbora mestne občine Bled, razen tistih 
čolnov, za katere po 1. členu ni potrebno poprejšnje 
dovoljenje. 

Register, ki mora obsegati podatke o lastništvu, 
vrsti, velikosti in namenu uporabe čolna, o stalnem 
pristajališču in o izdanem dovoljenju za postavitev 
na jezero, vodi tajništvo LO MO Bled. Svet za gospo- 
darstvo LO MO Bled pa odredi vsako leto čas in na« 
čin obvezne registracije in izda javen poziv za pri- 
javljanje. 

4. člen 
Ob registraciji izda tajništvo LO MO Bled last- 

niku oziroma imetniku čolua plovno dovoljenje, v 
katerem potrdi, da je registracija opravljena, in vpiše 
registrsko številko čolna. V plovno dovoljenje se 
vpišejo tudi podatki o izdanem dovoljenju za posta- 
vitev čolna na jezero. 

Vsak čoln in drugo plovilo mora nositi registrsko 
številko na vidnem mestu na zunanjem delu čolna. 

5. člen 
Zaradi prekrška se kaznuje z denarno kaznijo* 

do 2.000 din lastnik oziroma imetnik čolna ali dru« 
gega piovila: 

a) ki spusti ali postavi na Blejsko jezero čoln 
brez poprejšnjega dovoljenja LO MO Bled, 

b) ki na javni poziv ne da prijave za registra- 
cijo, 

c) ki nima na čolnu na vidnem mestu označene 
registrske številke, 

č). zasebni lastnik, ki v roku, določenem v 3. od- 
stavku 2. člena ne vloži prošnje za izdajo dovoljenja 
po 2. členu. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave r >Uradnem 

listu LRS«. 
St. 1-1154/1-53 
Bled, dne 26. septembra 1953. 

Predsednik LO MO: 
Jože Kapus 1. r. 

466. 
Ljudski odbor mestne občine Jesenice izdaja na 

podlagi 23. člena zakona o ljudskih odborih mest in 
mestnih občin (Uradni list LRS. št. 19/52), 1. člena 
uredbe o začasnem finansiraaju investicij v 1. 1953 
(Uradni list FLRJ, št. 2/53) in na podlagi sklepa 
XI. seje ljudskega odbora mestne občine Jesenice 
dne 3. septembra 1953 

ODLOK 
o formiranju in črpanju kreditnega sklada ljudskega 

odbora mestne občine Jesenice za leto 1993 
1. člen •    , 

Pri ljudskem odboru mestne občine Jesenice se 
formira kreditni  sklad   za   kreditiranje   investioij 
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ljudskega odbora mestne občine Jesenice za leto 
1953. Sredstva tega sklada se rodijo na posebnem 
računu pri Narodni banki Jesenice. 

2. člen 
Fo predpisih tega odloka se dovoljujejo iz sklada 

za kreditiranje krediti za investicije, ki spadajo med 
investicije gospodarskega pomena. Za temeljne in» 
vesticije družbenega plana LHS za 1. 1953 v območju 
ljudskega odbora mestne občine Jesenice se krediti 
iž tega sklada ne dovoljujejo. 

3. člen 
Sklad za kreditiranje investicij iz prvega členar/ 

tega odloka se formira iz izrednih dohodkov, ki jih 
v ta namen zbere ljudski odbor mestne občine Jese- 
nice iz davka od presežka plačilnega sklada, iz pre- 
sežka akumulacije in skladov po družbenem planu 
ljudskega odbora mestne občine Jesenice za 1.1953, 
iž presežkov in prihrankov po proračunu ljudskega 
odbora mestne občine Jesenice ter iz raznih drugih 
nepredvidenih dohodkov. 

4. člen 
Kredite iz drugega člena tega odloka dovoljuje 

komisija za dodeljevanje investicijskih kreditov, ki 
ima pet članov. Med njimi morata biti vsaj dva 
tehnična strokovnjaka in pa direktor podružnice 
Narodne banke. Člane komisije imenuje in razrešuje 
predsednik ljudskega odbora mestne občine Jese- 
nice. 

5. člen 
Investitorji (gospodarske in družbene organiza- 

cije) predlagajo navedeni komisiji utemeljene pi- 
Smene vloge za investicijski kredit. Investicijski ela- 
borat mora obsegati vse, kar predpisuje 10. člen 
uredbe o začasnem finansiranju investicij. 

Za rekonstrukcije, adaptacije in razširitev ob- 
stoječih podjetij predlože investitorji prav tako in- 
vesticijski elaborat, ki obsega smiseluo v poštev pri- 
hajajoče podatke iz 10. člena omenjene uredbe, po- 
trebne za presojo družbene in gospodarske uteme- 
ljenosti investicij. 

Za opremo je treba vlogi priložiti ponudbe ali 
predračun o dobavi opreme, rentabilitetni račun, 
amortizacijski načrt in pri uvoženi opremi še po- 
datke o zagotovljenih deviznih sredstvih. 

6. člen 
Komisija za dovoljevanje investicijskih kredi- 

tov pregleda in presodi družbeno in gospodarsko 
utemeljenost investicij ter pravilnost tehnološke in 
gradbene koncepcije projekta. Za koristne investi- 
cije izda potrdilo o potrditvi investicijskega elabo- 
rata ter o višini letne transe za leto 1953, ki se da 
za ta kredit na razpolago iz razpoložljivih sredstev 
mestnega sklada za kreditiranje investicij. Komisija 
mora ves investicijski elaborat predložiti gospodar- 
skemu svetu ljudskega odbora mestne občine Jese- 
nice; ta dokončno odloči o dodelitvi kredita. 

Vračilne roke dodeljenih kreditov in obrestno 
mero bo predpisal ljudski odbor mestne občine Jese- 
nice potem, ko bo Izvršni svet Ljudske skupščine 
FLRJ izdal posebne predpise po 20. členn omenjene 
uredbe. 

7. člen 
Na podlagi potrdila iz 6. člena tega odloka ter 

privolitve gospodarskega sveta ljudskega odbora 
mestne občine Jesenice sklene Narodna banka FLRJ, 
podružnica  Jesenice, z investitorjem kreditno  po- 

godbo. Predpise o besedilu kreditne pogodbe ter o 
črpanju In vračanja .kreditov izda v okviru pred- 
njih določb Narodna banka. 

8. člen 
Ta  odlok  velja  od dneva  objave  v  >Uradneto 

listu LRSt. 
St. I/l-2488/i 
Jesenice, dne 3. septembra 1953. 

Predsednik LO MO: 
Maks Dollnar 1. r. 

467. 

Na podlagi 23. člena in 2. točke 78. člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin in v zveži 
s 3. in 8. členom temeljnega zakona o prekrških je 

ljudski odbor mestne občine v Murski Soboti na 
8. zasedanju dne 3. avgusta 1953 sprejel 

ODLOK 
o  komunalni  ureditvi in zunanjem lien 

mesta Murska Sobota 
1. člen 

Zunanje lice mestne občine Murska Sobota mora 
biti v skladu s higienskimi, gradbenimi in kulturno- 
estetskimi načeli, zato morajo upravniki zgradb, ki 
so last splošnega ljudskega premoŽenja, kakor tuoi 
zasebniki, ki so lastniki' zgradb in drugih naprav, 
ukreniti vse potrebno, da zavarujejo kulturno lice 
mesta, čistočo (n higieno, kar uživa kazensko var- 
stvo po določbah tega odloka. 

2. člen 
Prepovedana so vsa dejanja, ki ogrožajo zdravje 

ljudi, nasprotujejo pravilom čistoče ali kazijo zuna- 
nje lice mesta, in sicer: 

a) pljuvati na tla, odmetavati odpadke ali druge 
predmete ali kakorkoli ponesnažiti tla v Javnih pro* 
štorih; 

b) poškodovati, uničiti ali odstraniti posodo za 
odpadke, postavljeno na javnih prostorih; 

"c) zračiti posteljnino, sušiti perilo ali iztep»' 
vati kakršnekoli predmete pri uličnih oknih, balko- 
nih ali na ulicah samih; 

č) spuščati odpadne vode na javne poti, u-*c*'.f 

odprte cestne jarke, kakor tudi odlagati odpadke 
ali gnoj na mesta, ki niso za to določena; 

d) pustiti greznice nezadostno zaprte ali ji0 

izpraznjevati v času velikega prometa in, ko to 
povzroča čezmeren smrad; 

e) onesnažiti vodo, namenjeno ljudem ali živa* 
lim, metati v kanale ali požiralnike predmete, J» 
utegnejo zamašiti kanal, prati in umivati se pri sto' 
dencih ali javnih vodovodnih napravah, ki so na' 
men jene za črpanje pitne vode; ,, 

f) pisati  po  javnih  poslopjih,  ograjah,  loka"°j 
vozovih, nameščati plakate ali objave na mestih. & 
niso za to določena, ali naročati to osebam, ki P» 
za  to ni posebej  pooblastil  ljudski  odbor mes» 
občine; , 

g) voditi pse v Javne lokale; 
h) zanemarjati osebno snago ali snago v stano- 

vanju oz. poslovnem prostoru v taki meri. da ew 
to okolico ali pa utegne spraviti v npvarnnsf znravj 
ljudi: 

i) prevažati   mrhovino,   kosti,  kože  ali  slično 
vozilih, ki niso dobro zaprta. 
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3. člen 
Lastniki oziroma upravitelji nepremičnin ob uli- 

cah in javnih poteh so dolžni skrbeti: 
a) za potrebno čiščenje trotoarja ob svoji ali 

zaupani nepremičnini in tam, kjer tega ni prevzela 
uprava javne čistoče; 

b) za odstranjevanje snega s hodnikov, obcest- 
nih jarkov, kanalskih požiralnikov ter za posipanje 
Poledenelih trotoarjev ali prehodov s peskom, žago- 
vino ali pepelom; 

c) za čiščenje in beljenje hišnih pročelij, hišnih 
ali uličnih tablic in drugih javnih znakov; 

č) za urejevanje dovoznih poti na dvorišče posa- 
meznih gospodarstev oziroma hiš; 

d) za vzdrževanje vrtne ograje, ki mora biti 
lična in ob javnih poteh ne sme biti iz bodeče žice. 

4. člen 
Prašiče, koze, kunce in perutnino je dovoljeno 

rediti le v tistih delih mesta, kjer je to izrecno do- 
voljeno, in to v takih prostorih, ki so za rejo pri- 
verai, nikakor pa ne v stanovanjskih prostorih, 
kleteh ali podstrešjih. Prepovedano je brez dovo- 
ljenja sveta za komunalne zadeve ljudskega odbora 
mestne občine v Murski Soboti postavljati kakršne- 
koli provizorije svinjakov,. kokošnjakov ali podob- 
nih zgradbic, kakor tudi ob cestnih ograjah. 

5. člen 
Izložbena okna morajo biti odprta ne glede na 

to, v kakšne namene se uporablja lokal, h kateremu 
spadajo. Biti morajo čista in okusno urejena 1er v 
večernih urah razsvetljena. Odprta morajo biti ves 
čas poslovanja v trgovskih poslovalnicah. V ožjem 
središču mesta morajo biti odprta in razsvetljena v do 
22. ure zvečer, izjeme dovoljuje tajništvo za gospo- 
darstvo • ljudskega odbora mestne občine. Za izva- 
janje predpisov, tega člena je odgovoren koristnik 
izložbe« 

6. člen 
Javni nasadi in parki so namenjeni za olepšavo 

mesta in druge skupne koristi, zato jih moramo nego- 
vati in nanje paziti. 

Prepovedano je: 
a) v javnih nasadih in parkih lomiti drevje ali 

grmovje, trgati cvetje, hoditi, jezditi, kolesariti ali 
voziti se tam, kjer to ni dovoljeno ali izven dovo- 
đenih poti; 

' b) prevračati, premeščati, počečkati ali kako 
drugače poškodovati klopi, mize, ograje ali žive 
^eje na javnjh krajih ali poteh; 

c) obirati lipovo cvetje ali kakršnekoli druge 
Plodove ali semena v javnih nasadih brez dovoljenja 
tajništva za gospodrstvo ljudskega odbora mestne 
občine. 

7. člen 
Obstoječe gramoznice ali peskovniki se ne smejo 

Več izkoriščati,, ravno tako ne odpirati novi 'brez 
Poprejšnjega dovoljenja tajništva za gospodarstvo 
ljudskega odbora mestne občine. 

8. člen 
Ožje središče mesta je tisti del, ki ga omejujejo 

<-<*ste: Lendavska, Grajska. Kopališka, Ciril-Meto- 
a°va, Severjeva, Mikloša Kuzmiča. Prešernova, Iva- 
n°.cijeva,  Cankarjeva, Slomškova  in  železniški, tir. 

9. člen 
Svet za gospodarstvo ljudskega odbora mestne 

občine v Murski Soboti se pooblašča, da izda za 
izvajanje tega odloka po potrebi navodila. 

10. člen 
Z denarno kaznijo do 2.000 din se kaznuje za- 

radi prekrška, kdor krši prepovedi ali ne izpolnjuje 
dolžnosti, naloženih v točkah: b, c, č, d, f, g, n, i, 
drugega člena; a, b, c, č, d, tretjega člena; 4. člena; 
5. člena in 7. člena tega odloka. 

Za povzročeno materialno škodo odgovarja sto- 
rilec ne glede na upravno kazensko odgovornost po 
načelih civilnega prava. 

11. člen 
Pripadniki ljudske milice in osebe, ki jih za to 

pooblasti ljudski odbor mestne občine v Murski So- 
boti, smejo na mestu izterjati denarno kazen v zne- 
sku 100 din od tistih, ki jih zalotijo pri storitvi pre- 
krškov iz točk a), e) in g) drugega člena ter točk a), 
b) in c) šestega člena tega odloka.. 

12. člen 
Upravni kazenski postopek po tem odloku vodi 

komisija za prekrške pri ljudskem odboru mestne 
občine v Murski Soboti. 

' 13. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 

nem listu LRS<. S tem dnem prenehajo veljati: 
1. odlok o javnem redu in miru 494/1-1953 z dne 

23. maja 1952, 
2. odlok št. 814/48 z dne 19. IV. 1948 o dovoljeni 

brzini motornih vozil po mestnih ulicah, 
3. odlok št. 1349/1-49 z dne 29. VIII. 1949 o izvaja- 

nju higiene in čistoče v mestu, 
4. odlok št 267/1-50 z dne 24. II. 1950 o vzdrževa- 

nju, izdelavi,'popravilu pločnikov, - robnikov, kakor 
tudi cest v Murski Soboti, 

5. odlok št. 1275/1-50 z dne t. VII. 1950 o vzdrže- 
vanju čistoče in reda v mestu. 

Odločbe spredaj naštetih odlokov so obsežene že v 
republiških ali okrajnih predpisih ali pa v predpisih 
tega odloka. 

St. 494/3-53 
Murska Sobota, dne 3. avgusta 1953. 

Predsednik LO MO: 
Jožef Velnar 1. r. 

468. 

Na podlagi 23. člena zakona o ljudskih odborih 
mest in mestnih občin, v zvezi z 2. členom uredbe o 
dajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list 
FLRJ, št. 12/53) in v zvezi .9 predpisi 3. in 8. člena 
temeljnega zakona o prekrških je ljudski odbor 
mestne občine v Murski Soboti na 8. seji dne 3.V1ÏI. 
195"3 izdal 

ODLOK 
o dajanju poslovnih prostorov v najem na območju 

mestne občine Murska Sobota 
1. člen 

Poslovni prostori na območju mestne občine 
Murska Sobota se izdajajo v najem s prosto na- 
jemno pogodbo, sklenjeno med lastniki oziroma 
upravniki poslovnih prostorov in najemojemalci. Na- 
jemne pogodb« morajo biti sklenjene v pismeni obliki t 
»n morajo določiti število in lego poslovnih prosto- 
rov, , višino mesečne najemnine   in   odpovedni-rok 
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najemnega razmerja. Najemne pogodbe morata pod- 
pisati obe pogodbeni stranki. 

2.. člen 
Za vsa najemna razmerja za poslovne prostore, 

ki so bila sklenjena pred izdajo tega odloka, se mo- 
rajo najpozneje do 1. IX. 1953 skleniti pismene na- 
jemne pogodbe po 1. členu tega odloka z veljavnostjo 
od 1. aprila 1953. Izjema so le najemniki, navedeni v 
5. členu uredbe o dajanju poslovnih prostorov v 
najem. 

3. člen 
Lastniki oziroma upravniki zgradb, v katerih so 

poslovni prostori, so dolžni najpozneje v 8 dneh po 
sklenitvi najemne pogodbe izročiti tajništvu za go- 
spodarstvo ljudskega odbora mestne .pbčine en izvod 
pismene pogodbe. 

4. člen 
Odpovedni rok pogodbe mora biti izrecno dogo- 

vorjen. Ce odpovedni rok v pogodbi ni dogovorjen, 
velja obvezno za obe stranki enomesečni odpovedni 
rok. Stranke lahko zahtevajo tudi takojšnje razve- 
ljavljenje omenjene pogodbe brez poprejšnje odpo- 
vedi, toda to le iz razlogov, določenih v zakonu. 

5. člen 
Najemodajalec in najemnik sta dolžna najpo- 

zneje v 8 dneh sporočiti tajništvu za gospodarstvo 
ljudskega odbora mestne občine vsako spremembo 
glede na višino najemnine, ki bi nastala med najem- 
nim razmerjem. 

6. člen 
V sporu, ali je kakšen prostor poslovni prostor 

ali ne, odloči tajništvo za gospodarstvo ljudskega 
odbora mestne občine. 

7. člen 
Z.denarno kaznijo do 2.000 din se kaznujeta na- 

jemnik in najemojemalec, če v predpisanem roku 
ne skleneta pismene pogodbe kakor tudi če ne sporo- 
čita v določenem roku spremembe glede na višino 
najemnine za poslovne prostore in druge spremembe, 
ki so nastale v najemnem razmerju. 

8. člen 
Upravni postopek za prekrške po tem odloku 

•vodi komisija za prekrške pri ljudskem odboru mest- 
ne občine v Murski Soboti. 

9. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Urad- 

neru listu LRS«, uporablja -pa se od 1. aprila 1953 
dalje. 

St. 494/8-53 
Murska Sobota, dne 30. septembra 1953. 

Predsednik LO MO: ' 
Jožef Velnar 1. r. 

469. 
Občinski ljudski odbor Medvode je na svoji seji 

dne 2. oktobra 1953 na podlagi 117. člena zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah in 
odpoklicu odbornikov ljudskih odborov (Uradni list 
LRS, št. 31/53) sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

•Štev. 9, ki obsega naselja Soro in Dol, ker je zaradi 

odselitre prenehal mandat Dolinarju Ivanu, odbor- 
niku občinskega ljudskega odbora, ki je bil izvoljen 
r tej volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo dne 20. decembra 1953. 

II 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS< in na 

krajevno običajni način v volilni enoti štev. 9. 
St. 728/1-53 
Medvode, dne 2. oktobra 1953. 

Predsednik Obi. LO: 
Franc Mravlje 1. r. 

470. 
Občinski ljudski odbor Smlednik je na svoji seji 

dne 13. X. 1953 na podlagi 117. člena zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpo- 
klicu odbornikov ljudskih odborov sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

6 (šest), ki obsega vasi Trboje in 2erjavko, ker je 

prenehal mandat Bohincu Francu iz Trboj 40, 
ki je bil izvoljen v tej volilni enoti. 

II 
Volitve bodo v nedeljo dne 6. decembra 1953. 

III 
Ta odlok se  objavi  v  »Uradnem listu LRS«,. • 

vseh  naseljih   te  enote  pa   na   občinskih   oglasnih 
deskah. 

Št. 153/3-53 
Smlednik, dne 13. oktobra 1953. 

Predsednik Obč. LO: 
Stane Grčar L r. 

POPRAVEK 
V odloku o vzdrževanja snage, javnega reda • 

miru na območju MLO Celje (Uradni list LRS, 3t. 
19-194/53) je treba popraviti napako v 14. členu, kjer 
ni naštet v citatu 10. člen, in se 14. člen pravilno glasi: 

»Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo do 
3000 din, kdor prekrši prepovedi ali dolžnosti, naštete 
v 3., 4., 5., 6., 10., 11. in 12. členu tega odloka.< 

St. 3682/53 
Celje, dne 22. oktobra 1953. 

Iz tajništva MLO Celje 
V odloku o uvedbi okrajnih taks in prometnega 

davka v okraju Kranj (Uradni list LRS, št. 36-440/53) 
je treba popraviti tiskovno napako v peti vrsti, 
tretjega odstavka, 3. člena pri občinskem ljudskem 
odboru Gorice, ter namesto >7%< vstaviti >4%«. 

V odloku ljudskega odbora mestne občine Trzic 
o delitvi sredstev sklada za vzdrževanje hiš in P°" 
stopku za črpanje in uporabo teh sredstev (Uradni 
list LRS, št. 22-246/53) je treba popraviti tiskovno 
napako v številki ter r drugi vrsti 2. člena vstavit' 
75% namesto 70%.          

V odloku o določitvi fakultet in oddelkov fakul- 
tet, na katere se lahko vpišejo dijaki posamezni» 
srednjih strokovnih šol (Uradni list LRS, št. 37-123/5» 

11. točki pod č)  pravilno glasi: Sola za f»zl0' se v 
terapevte v Ljubljani. Uredništvo 

^•J» »Uradni ust, LRS« - Direktor In odgovorni urednik: dr. Bastko Močnik - tisk* .lskarna »Toneta Tomslca« - •*• 
v Ljubljani - Naročnina: letno 720 din - Posamezna številka: e din do e »tran!, vsake nadaljnje 4 strani 4 din vec, P° 
nosa 8 dia ved -m Uredništvo in uprav« Ljubljana, Erjavčeva ulica Ila, postni predal • - Telefon uprav« «J-«7* ' 

Gekörnt računi •01-*•«-• 
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LJUDSKE   REPUBLIKE SLOVENIJE - 

Leto IX V LJUBLJANI, dne 7. novembra 1953 Številka 39 
VSEBINA: 

tt». Objava potrjenih kandidatur za volitve ljudskih poslan- 
cev Ljudske skupščine LRS. 

130. Uredba o opravljanju splošnih strokovnih Izpitov zdrav- 
nikov pripravnikov na specializaciji. 

Odloki ljudskih odborov: 
471. Odlok o uvedbi  okrajnih taks in prometnega  davka  v 

okraju Ljubljana okolica. '     ' 

472. odlok o razpisu nadomestnih volitev v nekaterih volilnih 
enotah na območju MLO LJubljane. 

473. Odlok o vpeljavi posebnih taks in prometnega davka na 
območju mestne občine Trbovlje. 

474. Odlok o razpisu nadomestnih  volitev v 1. voülnl enoti 
občine Vransko. 

— Popravek. 

129. 

OBJAVA- 
potrjenih kandidatur za volitve ljudskih poslancev Ljudske skupščine LRS 

Na podlagi 83. in 148. člena zakona o pravicah in dolžnostih ter o  volitvah in odpoklicu ljudskih 
poslancev Ljudske skupščine LRS Republiška volilna komisija LRS 

objavlja 
kandidature, ki so jih potrdile okrajne in mestne volilne komisije za volitve ljudskih poslancev Ljudske 
skupščine LRS, ki bodo za Republiški zbor 22. novembra in za Zbor proizvajalcev 24. novembra 1953 

6. volilna enota: A) KANDIDATURE ZA REPUBLIŠKI ZBOR 

I. Mesto Celje 

1. volilna enota: 
I. kandidat: Medved 1. Albin,   predsednik 

Okrajnega  sindikalnega   sve- 
fa Celje, Celje 

•   II. kandidat: Jezernik   J. Stanko,   uslužbe- 
nec v Cinkarni, Celje 

2. volilna enota: 
I. kandidat: 

/ 
• II. kandidat: 

\ volilna enota: 
I. kandidat: 

II. kandidat: 

Vrabič     F.    Olga,   ' sekretar 
Mestnega komiteja Zveze ko- 
munistov Slovenije Celje, 
Celje 
Božič A. Stanko, kmet, Polule- 
Celje 

Sotlar A. Stane, učitelj, Store 
Pešak I. Jože, krojač, Skofja 
vas 

II. Okraj Cel je  okolica 

*• volilna enota: 
I. kandidat: 

'• volilna enota: 
L kandidat: 

,.'\ •. kandidat: 

' 'Hi. kandidat: 

Cvenk A. Miran, "predsednik 
Okrajnega ljudskega odbora* 
Celje okolica, »Šempeter • Sa- 
vinjski dolini 

Natek V. Norbert, kmet, J?on- 
dor-Tabor 
Kotnik A. Anton,' delavec. 
Kaplja vas 
Rančigaj L Ivan, uslužbenec, 
Celje 

I. kandidat: 

1. volilna enota: 
I. kandidat: 

II. kandidat: 

II!.. kandidat: 

8. volilna enota: 
I. kandidat: 

II. kandidat: 

9. volilna enota: 
L kandidat: 

10. 'volilna enota: 
I. kandidat: 

11. volilna enota: 
I. kandidat: 

12. volilna enota: 
4     I. kandidat: • 

IL' kandidat: • 

Sumrada   J.   Vinko,   sekretar 
Okrajnega    komiteja    Zveze 
komunistov  , Slovenije    Celje 

' okolica, Celje 

Pokorn 1. Nina, gospodinja. 
Gornje Zreče 
Mraz V. Gvidon, mesar, Slov. 
Konjice, v 

.Skrbiš J. Stane, uslužbenec, 
Loče 

Avbelj J. Viktor, predsednik 
Glavne zadružne zveze, Ljub- 
ljana 
Lesjak J. Stanko, kmet, Gori- 
ca-91ivnica pri. Celju 

Lubej K. Franc, podpredsed- 
nik Okrajnega ljudskega od- 
bora Celje okolica, Celje 

Krivec A. Alojz, podpredsed- 
nik Okrajnega ljudskega od- 
bor* Celje okolica, Celje 

Marinko A. Mica; uslužbenka, 
Ljubljana, 

Yodovnik J. Ivan, uslužbenec 
LaSko   . 
Grešak J. Ivan, rudar, Rečica- 
Laško 
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13. volilna enota: 
I. kandidat: 

14. volilna enota: 
L kandidat: 

•. Okraj Črnomelj 
J 

Sušterfič A. Anton, član Glav« 
nega odboia Zveze borcev 
Slovenije, Ljubljana 

Zugelj J. Martin, sekretar 
Okrajnega komiteja Zveze 
komunistov Slovenije Črno- 
melj, Črnomelj 

15. volilna enota: 
L kandidat: 

16. volilna enota: 
I. kandidat: 

17. volilna enota: 
L kandidat: 

18. volilna enota: 
I. kandidat: 

19. volilna enota: 
I. kandidat: 

20. volilna enota: 
L kandidat: 

IV. Okraj Gorica 

Remec' J. Mirko, predsednik 
.Okrajnega ljudskega odbora 
Gorica, Nova Gorica 

Vižintin L. Bogomil, uslužbe- 
nec, Nova Gorica 

Greif    R. Martin,    sekretar 
.Okrajnega komiteja    Zveze 
komunistov Slovenije Gorica, 
Solkan 

Vodopivec J. Cvetka, usluž- 
benka, Renče 

Remškar A. Tine, sekretar 
Centralnega komiteja Ljud- 
ske mladine Slovenije, Ljub- 
ljana 

Kraigher A. Boris, član Izvrš- 
nega sveta Ljudske skupščine 
FLRJ, Ljubljana 

V, Okraj Kočevje 
21. volilna enota: 

I. kandidat: 

22. volilna enota: 
I. kandidat: 

II. kandidat: 

23. volilna enota: 
L kandidat: 

IL kandidat: 

Maček J. Ivan, član Izvršnega 
sveta Ljudske skupščine FLRJ, 
Ljubljana 

Maležič   F.  Matija,   sekretar 
Sveta za ljudsko zdravstvo in 
socialno politiko LRS, Ljub« 
ljana 
Fajdiga L Ivan, uslužbenec, 
Ljubljana 

Pirnat   J. Janez,   predsednik 
Okrajnega ljudskega  odbora 
Kočevje, Kočevje 
Mikuž V. dr. Metod, univerzi- 
tetni profesor, Ljubljana 

24. volilna enota: 
I. kandidat: 

23, volilna enota: 
' L kandidat: 

26. volilna enota: 
L kandTdat: 

IL kandidat: 

VI. Okraj Kranj 

Hafner J. Vinko, predsednik 
Ljudskega odbora mestne ob- 
čine Kranj, £ranj ' 

Svetina I. Ivo, sekretar Mest- 
nega komiteja Zveze komu- 
nistov Slovenije Kranj, Kranj 

Cerar N. Lovro,   predsednik 
Ljudskega odbora mestne ob- 

čine Tržič, tiiic 
Košir  V.Martin,   predsednik 
Občinskega ljudskega odbora 
Gorice, Gorice 

27. volilna enota: 
L kandidat: 

28. volilna enota: 
L kandidat: 

29. volilna enota: 
L kandidat: 

30. volilna enota: 
L kandidat: 

Popit T. Franc, sekretar 
Okrajnega komiteja Zveze 
komunistov Slovenije Kranj, 
Ljubljana 
Svetina  L.  Mira,  predsednik • 
sveta za ljudsko zdravstvo in 
socialno   politiko   Okrajnega 
ljudskega odbora Kranj, 
Kranj 

« 
Košmelj L. Miran, predsednik 
Okrajnega ljudskega odbora 
Kranj, Kranj 

Peternelj F. Anton, upravnik 
Semenarne, Ljubljana 

VIL Okraj  Kriku 
31. volilna enota: 

I. kandidat: Nunčič   A.   Stane,   pomočnik 
javnega tožilca, Ptuj 
Dernač   J.   Jakob,   ravnatelj 
nižje gimnazije, Artiče 

Mlakar    J.    Alojz,    sekretar 
Okrajnega    komiteja    Zveze 
komunistov  Slovenije  Krško, 
Krško 
Bobine   J.   Rozika,   upravnik 
osnovne Šole, Brežice 

Baje M. Martin, trgovski po- 
slovodja poslovalnice »Tri- 
glav«, Brežice 
Jordan  J.  Janko, tajnik Ob- 
činskega    ljudskega    odbora 
Podbočje, Malo Mraševo 
Kerin F. Franc,   kmet, Pod- 
bočje 

Colarič A. Alojz, predsednik 
Okrajnega odbora Socialistič- 
ne zveze delovnega ljudstva 
Krško, Krško 
Rihter F. Alojz, tajnik Okraj' ' 
nega sindikalnega sveta Kr- 
ško, Krško   ; 

Zupančič A. Anton, predsed- 
nik Okrajnega ljudskega od- 
bora Krško, Krško 
Večko   I.   Alojz,   uslužbenec 
Rudnika Senovo, Senovo 

Štrukelj J. Karel, urednik Po- 
savskega tednika, Krško 
Mejak   A.  Rudolf,   direktor 
Kopitarne, Sevnica 

VnL Mesto Ljubljana 
37. volilna enota: J, 

L kandidat: Brecelj A. dr. Marijan, P° 
predsednik   Izvršnega   sy 
Ljudske skupščine LRS, W 
ljana 

II. kandidat: 

32. volilna enota: 
L kandidat: 

IL kandidat: 

33. volilna enota: 
I. kandidat: 

IL kandidat: 

IIL kandidat: 

34. volilna enota: 
L kandidat: 

•. kandidat: 

35. volilna enota: 
L kandidat: 

IL kandidat: 

36. volilna enota: 
I. kandidat: 

•. kandidat: 

â 
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38. volilna enota: 
I. kandidat: 

II. kandidat: 

39. volilna enota: 
I. kandidat: 

II. kandidat: 

40. volilna enota: 
I. kandidat: 

•. kandidat: 

41. volilna enota: 
I. kandidat: 

II. kandidat: 

42. volilna enota: 
I. kandidat: 

II. kandidat: 

43. volilna enota: 
I. kandidat: 

44. volilna enota: 
I. kandidat: 

45. volilna enota: 
I. kandidat: 

46. volilna enota: 
I. kandidat: 

II. kandidat: 

4?. volilna enota: 
I. kandidat: 

IX. Okraj 

*8' volilna enota: 
I. kandidat: 

. **• volilna ençta: 
I. kandidat: 

Melik F. dr. Anton, univerzi- 
tetni profesor, Ljubljana 
Kukovec-Vemič V. dr. Sonja, 
pomočnik     javnega     tožilca 
LRS, Ljubljana 

Kozak J. dr. Ferdo, književ- 
nik, Ljubljana 
Miklavc F. Angela, uslužben- 
ka, Ljubljana 

Bole F. Dušan, direktor Par- 
tijske šole Centralnega ko- 
miteja Zveze komunistov Slo- 
venije, Ljubljana 
Klajnšek S. Ada, predsednica 
Zveze prijateljev mladine, 
Ljubljana 

Dermastia J. Mihaela, pod- 
predsednik Mestnega ljud- 
skega odbora Ljubljana, Ljub- 
ljana 
Kogej M. Vasja, uslužbenec 
Glavnega odbora Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Slo- 
venije, Ljubljana 

Modic I. dr. Heli, predsednik 
Mestnega   ljudskega   odbora 
Ljubljana, Ljubljana 
Vršnik F. Alojz, delavec, 
Ljubljana 

Krivic E. Vlado, sekretar 
Mestnega komiteja Zveze ko- 
munistov Slovenije Ljubljana, 
Ljubljana 

Ocepek J. Angela, predsed- 
nica Zveze ženskih društev 
LRS, Ljubljana 

Vidmar J. Josip, predsednik 
Slovenske akademije znano- 
sti in umetnosti, Ljubljana 

Zupet  P. Avgust,  uslužbenec, 
Ljubljana 
Babnik   A.   Andrej,   direktor 
trgovskega podjetja  »Volna<, 
Ljubljana 

Maček F. Leopold, predsed- 
nik Občinskega ljudskega od- 
bora Polje, Zg. Zadobrova 

Ljubljana okolica 

Voljč F. Ignac, sekretar 
Okrajnega komiteja Zveze 
komunistov Slovenije Ljub- 
ljana okolica, Ljubljana 

Kavčič M. Stane, član Izvrš- 
nega sveta Ljudske skupščine 
LRS. Ljubljana 

50. volilna enota: 
L kandidat: 

51. volilna enota: 
L kandidat; 

52. volilna enota: 
L kandidat: 

53. volilna enota: 
T. " indidat: 

54. volilna enota: 
I. kandidat: 

55. volilna enota: 
1. kandidat: 

56. volilna enota: 
I. kandidat: 

II. kandidat: 

57. volilna enota: 
L kandidat: 

IL kandidat: 

Molek F. Jože, podpredsednik 
Okrajnega odbora Socialistič- 
ne zveze delovnega ljudstva 
Slovenije Ljubljana okolica, 
Ljubljana 

Muha F. ing. Gašper, pod- 
predsednik Okrajnega ljud- 
skega odbora Ljubljana oko- 
lica, Ljubljana 

t 

Lesjak A. Janez, direktor to- 
varne »Motvoz in platnoc, 
Grosuplje 

Berčič F. Miha, predsednik 
Okrajnega ljudskega odbora 
Ljubljana okolica, Sostro 

Bobnar J. Stane, sekretar 
Okrajnega odbora Socialistič- 
ne zveze delovnega ljudstva 
Slovenije Ljubljana okolica, 
Polje 

Novak F. Ivan, predsednik 
Kontrolne komisije Central- 
nega komiteja Zveze komuni- 
stov Slovenije, Ljubljana 

Janko J. Alfred, predsednik 
Ljudskega odbora mestne ob- 
čine Kamnik, Kamnik 
Zore F. Franc, uslužbenec, 
Kamnik 

Semen J. Ivan, sekretar to- 
varne >Stol< Duplica, Kamnik 

Blejc F. Anton, direktpr to- 
varne >Trak<, Mengeš 

X. Okraj Ljutomer 

58. volilna enota: 
I. kandidat: 

59. volilna enota: 
I. kandidat: 

II. kandidat: 

60. volilna enota: 
I. kandidat: 

61. volilna enota: 
I. kandidat: 

II. kandidat: 

Pavlica I. Zlato, študent Sred- 
nje ekonomske šole v Ljub- 
ljani, Gor. Radgona 

Pirher I. Aleksander, učitelj, 
Ljutomer 
Levar B. Marija, upravnica 
Doma onemoglih, Gor. Rad- 
gona 

Gričar J. Jože, sekretar 
Okrajnega komiteja Zveze 
komunistov Slovenije Ljuto- 
mer, Ljutomer 

Verdev J. Bogomir, predsed- 
nik Okrajnega ljudskega od- 
bora Ljutomer, Ljutomer 
Joha S. Štefan, podpredsednik 
Okrajnega ljudskega odbora 
Ljutomer, Ljutomer 
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XL Mesto Maribor 
62. volilna enota: 

I. kandidat: 

63. volilna enota: 
I. kandidat: 

64 volilna enota: 
I. kandidat: 

63. volilna enota: 
I. kandidat: 

66. volilna enota: 
I. kandidat: 

67. volilna enota:. 
I. kandidat: 

II. kandidat: 

III. kandidat: 

Petejan J. Jože, upokojenec, 
Maiibor 

Bole L. Tone, podpredsednik 
Mestnega ljudskega odbora 
Maribor, Maribor 

Globačnik F. Ančka, sekretar 
Mestnega odbora Socialistič- 
ne zveze delovnega ljudstva 
Slovenije Maribor, Maribor 

Rant I. Franc, direktor komu- 
nalnega podjetja v Mariboru, 
Maribor 

Janhuba   F.   Rudi,   direktor 
Slovenskega  poročevalca, 
Ljubljana 

Majhen L Vlado, sekretar 
Mestnega komiteja Zveze ko- 
munistov Slovenije Maribor, 
Maribor 
Kobal   D.   Slavko,    ravnatelj 
podjetja >Povrtninat, Maribor 
Kuntner E. Jože, grafičar, 
Maribor 

XII. Okraj Maribor okolica 

68. volilna enota: 
I. kandidat: 

69. volilna enota: 
I. kandidat: 

70. volilna enota: 
I. kandidat: 

II. kandidat: 

71. volilna enota: 
T. kandidat: 

72. volilna enota: 
I. kandidat: 

II. kandidat: 

73. vohlnu enota : 
I. kandidat: 

Zalaznik A. Franc, pomočnik 
direktorja Mestne komunalne 
uprave, Maribor 

Cerne F. Franc, član Glavne- 
ga odbora Zveze sindikatov 
Slovenije Ljubljana, Zg. Ka- 
šelj 

Božicnik J. Zalka, sekretar 
Okrajnega odbora Socialistič- 
ne zveze delovnega ljudstva 
Slovenije Maribor okolica, 
Slov, Bistrica 
Kolarič M. Draga, tajnik Ob- 
činskega ljudskega odbora 
Jarenina,  Jarenina 

Polič D. Zoran, član Izvršne- 
ga sveta Ljudske skupščine 
LRS, Ljubljana 

Plevnik J. Vinko, direktor 
Granitne industrije Josipdol, 
Ribnica na Pohorju 
Kropušek I. Tone, sekretar 
Okrajnega komiteja Ljudske 
mladine Slovenije Maribor 
okolica, Maribor 

Vrhovšek A. Gabrijela, go- 
spodinja, Pekre pri Mariboru 

74. volilna enota: 
L kandidat: 

II. kandidat: 

79. volilna enota: 
L kandidat: 

H. kandidat: 

76. volilna enota: 
I. kandidat: 

XIII. Okraj 
77. volilna enota: 

I. kandidat: 

78. volilna enota: 
L kandidat: 

79. volilna enota: 
I. kandidat: 

80. volilna enota: 
I. kandidat: 

81. volilna enota: 
I. kandidat: 

82. volilna enota: 
I. kandidat: 

II. kandidat: 

83. volilna enota: 
I. kandidat: 

84. volilna enota: 
I. kandidat: 

Hojnik I. Franc, direktor Vi- 
narske zadruge Maribor, 
Poljčane 
Bezjak A, Anton, delavec Ju- 

, goslovanskih  državnih  želez- 
nic, Pragersko 

Budihna A. ing. Karmelo, pod- 
predsednik Okrajnega ljud- 
skega odbora Maribor oko- 
lica, Maribor 
Brumec A. Stefan, delavec v 
tovarni »Impolc, Slov. Bistrica 

Škof F. Stane, predsednik 
Okrajnega ljudskega odbora 
Maribor okolica, Maribor 

Murska Sobota 

Brglez      J.    Bela,     sekretar 
Okrajnega    komiteja    Zveze 
komunistov Slovenije Murska ' 
Sobota, Murska Sobota 

Ficko S. Franc, direktor To- 
varne perila Mura, Murska 
Sobota 

Kocijančič I. Boris, sekretar 
Izvršnega sveta Ljudske skup- 
ščine LRS, Ljubljana 

Kimovec 1. Franc, član Izvrš- 
nega sveta Ljudske skupšči- 
ne LRS, Ljubljana 

Benko M. Alojz, podpredsed- 
nik Okrajnega ljudskega od- 
bora Murska Sobota, Murska 
Sobota 

Fram H. Vilko, šolski upravi- 
telj, Dol. Lendava 
Török M. Aleksander, usluž- 
benec, Lendava 

Sabjan J. Stefan, predsednik 
Okrajnega ljudskega4* odbora 
Murska Sobota, Murska Sobota 

Ahčin K. dr. Marjan, direk- 
tor Centralnega higienskega 
zavoda, Ljubljana 

XIV. Okraj Novo  mesto 
65. volilna enota: 

I. kandidat: 

II. kandidat: 

III. kandidat: 

86. volilna enota: 
I. kandidat: 

Počrvina J. Miha, direktor 
Zavoda za socialno zavarova- 
nje Novo mesto, Novo me8j? 
Murn A. Alojz, predsednik 
Občinskega ljudskega odbora 
Gotna vas, Podgrad 
Musar F. Ema, ravnatelj n&" 
teljišča, Novo mesto 

Pirkovič J. Franc, sekretar 
Okrajnega komiteja Zveze 
komunistov Slovenije No^o 
mesto, Novo mesto 
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8?. volilna enota: 
I. kandidat: 

volilna enota: 
I. kandidat: 

89. volilna enota: 
I. kandidat: 

90. volilna enota: 
I. kandidat: 

Krese F. Franc, predsednik 
Glavnega odbora Zveze voja- 
ških vojnih invalidov, Ljub- 
ljana 

Zupančič M. Viktor, predsed- 
nik Okrajnega ljudskega od- 
bora Novo mesto, Novo mesto 

Krivic C. Ada, podpredsedni- 
ca Zveze ženskih društev Slo- 
venije, Ljubljana 

Šilih A. Niko, državni sekre- 
tar za notranje zadeve LRS, 
Ljubljana 

91. 

92. 

XV. Okraj Postojna 
volilna enota: 

I. kandidat: 

volilna enota: 
I. kandidat: 

93. 

94. 

95. 

volilna enota: 
I. kandidat: 

volilna enota: 
I. kandidat: 

Hace M. Matevž, sekretar 
Okrajnega komiteja . Zveze 
komunistov Slovenije Postoj- 
na, Postojna 

Dolgan A. Anton, preddela- 
vec v Tovarni., lesovinskih 
plošč. Ilirska Bistrica 

Babic 1. Branko, uslužbenec 
Glavnega odbora Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Slo- 
venije, Ljubljana 

Borštnar J. Jože, član Izvrš- 
nega sveta Ljudske skupščine 
LRS, Ljubljana 

XVI. Okraj Ptuj 

96. 

9?. 

98. 

99. 

volilna enota: 
I. kandidat: 

II. kandidat: 

volilna enota: 
I. kandidat: 

II. kandidat: 

volilna enota: 
I. kandidat: 

II. kandidat: 

volilna enota: 
I. kandidat: 

II. kandidat: 

volilna enota: 
T. kandidat: 

II. kandidat: 

Goršič K. Milko, direktor Ra- 
dia Ljubljana, Ljubljana 
Kojc   A.   Mihael,   predsednik 
Ljudskega odbora mestne ob- 
čine Ormož, Ormož 

Belšak S. Franc, direktor Ko- 
bilarne Turnišče pri Ptuju, 
Ptuj 
Prime A. Franc, predsednik 
Okrajne zadružne zveze Ptuj. 
Ptuj' 

Bratko I. Ivan, direktor Dr- 
žavne založbe Slovenije, 
Ljubljana 
Vogrinec F. Janko, predsed- 
nik Ljudskega odbora mestne 
občine Ptuj, Ptuj 

Stropnik F. Lojzka, podpred- 
sednik Okrajnega   ljudskega 
odbora Ptuj, P,tuj 
Holobar  V.  Anica,  upravnik 
Javne bolnice, Ptuj 

Petrovič M. Janez, predsednik 
Okrajnega  ljudskega odbora 
Ptuj, Ptuj 
Franges F. Alojz, učitelj, Ptuj 

100. volilna enota: 
.   I. kandidat: 

II. kandidat: 

101. volilna enota: 
I. kandidat: 

IL kandidati 

XVII. 

102. volilna enota: 
I. kandidat: 

103. volilna enota: 
I. kandidat: 

104. volilna enota: 
I. kandidat: 

105. volilna enota: 
I. kandidat: 

XVIII. 

106. volilna enota: 
I. kandidat: 

107. volilna enota: 
I. kandidat: 

108. volilna enota: 
I. kandidat: 

XIX. Okraj 

109. volilna enota: 
I. kandidat: 

IL kandidat: 

110. volilna enota: 
'I. kandidat: 

IL kandidat: 

Tramšek A. Jože, predseduik 
Okrajnega odbora Socialistič- 
ne zveze delovnega ljudstva 
Slovenije Ptuj, Ptuj 
Serdinšek A. Maksimilijan, 
uslužbenec Tovarne volnenih 
izdelkov, Majšperk 

Bračič F. Vladimir, profesor, 
Ptuj 
Križančič J. Jožef, kmetijski 
tehnik, Podlehnik 

Okraj Radovljica 

Zlatnar P. Mirko, sekretar 
Okrajnega komiteja Zveze 
komunistov Slovenije Radov- 
ljica, Radovljica 

Potočnik F. dr. Miha. sekre- 
tar Sekretariata za zakono- 
dajne zadeve Izvršnega sveta 
Ljudske skupščine LRS, Ljub- 
ljana 

Bertoncelj 1. Ivan, predsednik 
Okrajnega odbora Zveze bor- 
cev Slovenije Radovljica, Ra- 
dovljica 

Jensterle A. Albin, predsed- 
nik Okrajne zadružne zveze 
Radovljica,  Radovljica 

Okraj Sežana 

Grmek A. Alfonz, direktor To- 
varne pletenin, Sežana 

Dolgan F. Ervin, sekretar 
Okrajnega komiteja Zveze 
komunistov Slovenije Sežana, 
Sežana 

Ovčarič M. Anton, podpred- 
sednik Okrajnega ljudskega 
odbora Sežana, Sežana 

Slovenj Gradec 

Ankon A. Adolf, predsednik 
Ljudskega odbora mestne ob- 
čine Slovenj Gradec, Slovenj 
Gradec 
Koprivnikar I. Stane, kmet, 
Mislinje 

Skerlovnik F. Ivo, predsednik 
Okrajnega ljudskega odbora 
Slovenj Gradec, Slovenj Gra- 
dec 
Mravljak E. Anton, predsed- 
nik Občinskega ljudskega od- 
bora Vuzenica, Vuzenica 
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lil. volilna enota: 
I. kandidat: 

IL kandidat: 

112. volilna enota 
T. kandidat: 

Janžekovič A. Ivan, uslužbe- 
nec, Ravne 
Vilic A. Alojz, direktor Hi- 
drocentrale Dravograd, Dra- 
vograd 

Vipotnik V. Janez, član Izvrš- 
nega sveta Ljudske skupščine 
LRS, Ljubljana 

XX. Okraj Šoštanj 
113. volilna enota: 

I. kandidat: Urlih   M.  Tone,   predsednik 
Okrajnega  ljudskega odbora 
Šoštanj, Šoštanj 

IL kau ' Jat: Turnšek F. Jože, podpredsed- 
nik Okrajnega ljudskega od- 
bora Šoštanj, Šoštanj" 

114. volilna enota: 
L kandidat: Tekavec    J.   Jože,    sekretar 

Okrajnega odbora Socialistič- 
ne zveze delovnega ljudstva 
Šoštanj, Šoštanj 

II. kandidat: Podvratnik   A.  Franc,  tajnik 
Okrajnega  ljudskega odbora 
Šoštanj, Šoštanj 

113. volilna enota: 
I. kandidat: Zen J. Jakob, sekretar Okraj- 

nega komiteja Zveze komuni- 
stov Slovenije Šoštanj, Šo- 
štanj 

II. kandidat: Zupan    M.   Anton,    sekretar 
Gozdnega gospodarstva Na- 
zarje, Nazarje 

XXL Okraj Tolmin 
116. volilna enota: 

T. kandirlM Jakopič   M. Albert,   član   Iz- 
vršnega sveta Ljudske skup- 
ščine LRS, Ljubljana 

117. volumi enota: 
A. Kandidat: Duje J. Albin, sekretar Okraj- 

nega komiteja Zveze komuni- 
stov Slovenije Tolmin, Tol- 
min 

118. volilna enota: 
I. kandidat: Skok J. Franc, podpredsednik 

Okrajnega ljudskega odbora 
Tolmin, Tolmin 

XXII. Okraj Trbovlje* 
119. volilna enota: 

T. kandidat: Marinko F. Miha, predsednik 
Izvršnega sveta Ljudske 
skupščine LRS, Ljubljana 

120. volilna enota: 
I. kandidat: Ludoviko L, Franc, sekretar 

Mestnega komiteja Zveze ko- 
munistov Slovenije, Zagorje 

II. kandidat: Lokač   J.  Alojz,   predsednik 
Ljudskega odbora mestne ob- 
čine Zagorje, Zagorje 

121. volilna enota: 
T. kandidat: Brečko V. Stanko, predsednik 

Ljudskega odbora mestne ob- 
čine Hrastnik, Hrastnik 

IL kandidat; Jakopič J. Maks, predsednik 
Občinskega ljudskega odbora 
Dol pri Hrastniku, Dol pri 
Hrastniku 

122. volilna enota: 
I. kandidat:        Kovač   M.   Viktor,   sekretar 

Okrajnega    komiteja    Zveze 
komunistov Slovenije Trbov- 
lje, Trbovlje 

Vse navedene kandidature so potrjene kot kan- 
didature  zborov  volivcev,  razen   naslednjih  kandi- 
datov: 

1. Popita Franca, sekretarja Okrajnega komiteja 
Zveze komunistov Slovenije, Kranj, kot I. kandidata 
v 27. volilni enoti, 

2. Jordana Janka, tajnika Občinskega J judskega 
odbora Podbočje, kot II. kandidata v 33. volilni enoti, 

3. Kerina Franca, kmeta, Podbočje, kot III. kan- 
didata T 33. volilni enoti, 

4. Lokača Alojza, predsednika Ljudskega odbora 
mestne občine Zagorje, kot II. kandidata v 120. vo- 
lilni enoti in 

5. Jakopiča Maksa, predsednika Občinskega ljud- 
skega odbora Dol pri Hrastniku, kot II. kandidata v 
121. volilni enoti, 

ki'so kandidature skupin državljanov. 

B) KANDIDATURE ZA  ZBOR  PROIZVAJALCEV 

I. skupina (industrija, trgovina, obrt) 
I. Mesto Celje 

1. volilna enota: " 
I. kandidat: Svetek   A.   Andrej,   direktor 

Železarne Store, Lipa pri 
Storah 

•. kandidat: Pilih I. Julij, gradbeni tehnik 
pri gradbenem podjetju »Be- 
ton« Store, Celje 

2. volilna enota: 
I. kandidat: Golja J. Ivan, kontrolor pro- 

izvodnje v tovarni emajlirane 
posode, Celje 

•. kandidat: Bricman  J. Franc,  industrij- 
ski   poslovodja   V"  Cinkarni, 
Celje 

IIL kandidat: Mežnarič 1. Alfred, namestnik 
vodje mehanične delavnice 
Tovarne emajlirane posode, 
Celje 

3. volilna enota: 
. I. kandidat: Pirš F. Franc, šef Sekcije za 

vzdrževanje proge, Celje 
II. kandidat: Omladič I. Milica, delavka v 

tovarni »Metka«, Celje 
III. kandidat: Pirih A. Regina, uslužbenka 

v predilnici »Metka«, Celje 

IL Okraj Celje okolica 
4. volilna enota: 

I. kandidat: Žagar I. Ivan, strojni tehnik. 
Sešče-Prebold 

ÏL kandidat: Kotar A. Alojz, rudar Rudni- 
ka Zabukovica, Liboje 

5. volilna enota: , . 
I. kandidat: Grpsman   G.   Stefan,   strojni 

tehnik,  Dobrova-Zreče 
II. kandidat: Tacler   R.   Jaro,   uslužbenec 

6. volilna enota: ... 
I. kandidat: Preskar   K.  Drago,   rudarsK1 

tehnik, Huda jama, Rečica 
II. kandidat: Peperko  J. Rudi, uslužbenec 

Okrajnega sindikalnega sve- 
ta, Celje 
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III. Okraj Črnomelj 

7. volilna enota: 
I. kandidat: Kranjo A. Zvonko,   direktor 

Tovarne učil, Črnomelj 
II. kandidat: Simec J. Milan, mizarski delo- 

vodja, Črnomelj 
IV. Okraj Gorica 

8. volilna enota: 
I. kandidat: Ferjančič A.  Anton, delavec, 

Ajdovščina 
i. volilna enota: 

I. kandidat: Štrukelj V. Jožef, direktor li- 
varne »Štrukelj«, Solkan 

II. kandidat: Martinuc   J.  Franc,   strojnik* 
v elektrarni   Doblar,   Doblar 

10. volilna enota: 
I. kandidat: Mozetič  A.  Martin,  gradbeni 

tehnik, Renče 

V. Okraj Kočpvje 
11. volilna enota: 

I. kandidat: Žagar A. Jože, pomočnik di-, 
rektorja   državnega   posestva 
Kočevje, Kočevje 

II. kandidat: Grm K. Karel, rudar, Kočevje 

12. volilna enota: 
I. kandidat: 

II. kandidat: 

13. volilna enota: 
I. kandidat: 

II. kandidat: 

U. volilna enota: 
I. kandidat: 

II. kandidat: 

15. volilna enota: 
I. kandidat: 

VI. Okra^ Kranj 

Jež    M.    Pepca,    delavka    v 
»Iskri«, Stražišče 
Strajner I. Marija, delavka v 
»Tiskanini«, Kranj* 

Bore F. Mavricij, tajnik Re- 
publiškega  sindikalnega  sve- 
ta, Ljubljana       *, 
Boitjančič T.  Angela, sekre- 
tar podjetja IBI, Kranj 

Naglic M. Peter, čevljarski 
delavec v Industrijski čevljar- 
ski šoli > Alpina«, Ziri 
Sinko A. Viktor, skladiščnik 
v lesnoindustrijskem podjetju 
Jelovica, Skofja Loka 

Benedičič M. Jože, delavec v 
tovarni  >Triglav<, Tržič 

Vil. Okraj Krško 
16. volilna enota: 

I. kandidat: 

;    II. kandidat: 

III. kandidat: 

IV. kandidat: 

l?» volilna enota: 
I. kandidat: 

II. kandidat: 

Dimnik J. Milan, direktor to- 
varne »Celuloza«, Videm- 
Krško 
Videnič J. Ivan, gozdarski 
tehnik — upravnik Gozdne 
uprave Pišece, Dobrova 
Iljaž J. Stanko, direktor 
»Vino-sadje«, Brežice 
Mižigoj A. Darko, delavec v 
tovarni »Celuloza«, Videm- 
Krško 

Koželj M. ing. Anton, rudar- 
ski inženir Rudnika Senovo, 
Senovo 
Hegler J. Jože, direktor Rud- 
nika Krmelj, Krmelj 

18. volilna enota: 
I. kandidat: 

II. kandidat: 

III. kandidat: 

19. volilna enota: 
I. kandidat: 

II. kandidat: 

20. volilna enota: 
« I. kandidat: 

21. volilna enota: 
I. kandidat: 

22. volilna enota: 
I. kandidat: 

II. kandidat: 

23. volilna enota: 
I. kandidat:- 

II. kandidat: 

•   IIL kandidat: 

24. volilna enota: 
T. kandidat: 

. II. kandidat: 

IX. Okraj 
25. volilna enota: 

I. kandidat: 

II. kandidat: 

26. volilna enota: 
I. kandidat: 

II. kandidat: 

27. volilna enota: 
I. kandidat: 

II. kandidat: 

Vili. Mesto Ljubljane 

Gerbec J. Jože. direktor PTT, 
Ljubljana 
Kristan 1. * Ivan, direktor 
Mestne instalacije, Ljubljana 
Brezavšček S. Avgust, dela- 
vec 'Tobačne tovarne, Ljub- 
ljana 

Lepin   M.   Danijel,   direktor 
Direkcije JD2, Ljubljana 
Vabšek  J, Jurij, strojni  teh- 
nik Mostovne delavnice, 
Ljubljana 

Curk J. Ivan, upravnik pekar- 
ne »Ajdovščina«, Ljubljana 

Ocepek J. Lojze, predsednik 
Mestnega sindikalnega sveta 
Ljubljana, Ljubljana 

Tribušon A. ing. Anton, di- 
rektor Tovarne kleja, Ljub- 
ljana 
Mojškrc J. Jakob, zidar pri 
»Megradu«,  Bizovik 

Boštjančič Franc, član Taj- 
ništva republiškega sveta sin- 
dikatov Slovenije, Ljubljana 
Renko J. Stane, direktor ho- 
tela »Slon«, Ljubljana 
Prebil A. Jože,.Čevljar, Ljub- 
ljana 

Gostiîa J. Mihaela, delavka 
Tovarne dekorativnih tkanin, 
Ljubljana 
Pogačar M. Jakob, šef livarne 
»Titovi zavodi — Litostroj«, 
Ljubljana 

Ljubljana okolica 
s 

Bergant F. Franc, tajnik Re- 
publiškega odbora sindikatov 
živilske, in tobačne industri- 
je, Ljubljana 
Grom I. Viktor, strojnik To- 
varne usnja, Vrhnika 

Kovačič M. Slavko, tajnik 
Okrajnega sindikalnega sve- 
ta Ljubljana okolica, Ljub- 
ljana 

Marinček I. Tinko, delavec -v 
'tovarni »Motvoz in platno«, 
Grosuplje 

Kermavner S. Janez, obrato- 
vodja v tovarni »Elma«, Čr- 
nuče , 
•••••••   G.  Janez,   direktor   ' 
Predilnice Litija, Ljubljana 



Stran 584 URADNI LIST Štev. 39 - 7. XL 1953Ï 

28. volilna enota: 
L kandidat: Habjan F. Franc, vodja od- 

delka v tovarni »Toko«, Dom- 
žale 

•. kandidat: Kralj-F. Anton, delavec, v To- 
varni   sanitetnega   materiala, 

, Domžale 
29. volilna enota: 

I. kandidat: Ganzitti J. Rudolf, predsednik 
Republiškega odbora sindika- 
tov gradbenih delavcev, Ljub- 
ljana 

X. Okraj Ljutomer 

30. volilna enota: 
I. kandidat: Kemr F. Hugo, direktor Sla- 

iinskega     podjetja,     Slatina 
Radenci 

II. kandidat: Pintarič K. Viktor,   upravnik 
• Opekarne,    Stročja   vas   pri 

Ljutomeru 

XL Mesto Maribor 

31. volilna enota: 
I. kandidat: 

32. volilna enota: 
L kandidat: 

II. kandidat: 

33. volilna enota: 
L kandidat: 

Rebernak A. Stane, poslo- 
vodja Delavnic državnih že- 
leznic, Maribor 

Pušenjak   L  Rado,    direktor 
podjetja  Vino-sadje, Maribor 

"Lorger S. Mirko, direktor pod- 
jetja >Zarja<, Maribor   , 

Padežnik    K.   Julka,    tkalka 
Mariborske tekstilne tovarne, 
Maribor 

H. kandidat: Tomič   M.   Anka,   laborantka 
Mariborske tekstilne tovarne, 
Maribor 

34. volilna enota: 
I. kandidat: Seruga F.  Franc,   poslovodja 

montaže   v Tovarni   avtomo- 
bilov, Maribor 

II. kandidat: Pavšič P. Stefan, direktor to- 
varne >Metalnac, Maribor     x 

35. volilna enota: 
I. kandidat: Gorjup   A. Ivan,   predsednik 

Mestnega   sindikalnega; sveta 
Haribor, Maribor 

XII. Okraj Maribor okolica 

36. volilna enota: ' 
L kandidat: Tramšek   F.  Ernest,   óbrato 

vodja   tovarne" »Impol<,   Slo- 
venska Bistrica 

II. kandidat: Bera F. Franc, električar to- 
• varne »Impolc Slovenska Bl- 
strjca, Zg. districa, 

37. volilna enota: 
I. kandidat: Sumrada   J.   Anton,   direktor 

Gozdne uprave Maribor, Ma 
ribor 

II. kandidat: Stupan   I.  Franc,   strugar   v 
Tovarni dušika. Ruše 

38. volilna enota: * 
•   L kandidat: Ivanuša M. Maks. uslužbenec 

Granitne    industrije,    Oplot- 
nioa 

39. voliba enota: 
L kandidat: Poglej A. Leon, direktor to- 

varne Ceršak, Šentilj 
• II. kandidat: Črne I. Vlado, direktor Slad- 

kogorske tovarne kartona in 
papirja. Sladki vrh 

•. kandidat: Rožanc J. Franc, mizar v To- 
varni lesovine in lepenke 
Ceršak, Šentilj v Slov. goricah 

XIII. Okraj Murska Sobota 

40. volilna enota: 
I. kandidat: Zalik I. Alojz, mizarski moj- 

ster, Lendava 
II. kandidat: Mejak E. ing. Miran, usluž- 

benec Proizvodnje nafte., Len- 
dava 

41. volilna enota: 
I. kandidat: Peterka J. Jovanka, delavka 

v tovarni perila, Murska So- 
bota 

XIV. Okraj N o v o m e s to 

42. volilna enota: 
I. kandidat: Smid D. Stane, direktor To- 

varne lesnih izdelkov, Novo 
mesto 

II. kandidat: Cigoj    F.   Henrik,    upravnik 
Vodovodno-instalacijskega 
podjetja. Novo mesto 

»     XV. Okraj  Postojna 
43. volilna enota: 

L kandidat: Garzarolli 'E.  Marjan,  direk- 
tor   Gozdnega   gospodarstva, 

' Postojna 
II. kandidat: Gormk   J.   Leopold,   tehnični 

vodja Lesnoindustrijskega 
podjetja Cerknica, obrat Mar- 
tinjak, Grahovo 

'44. volilna enota: 
I. kandidat: Zidar M. Milan, direktor To- 

varne gradbenega materiala, 
Trnovo pri Ilirski Bistrici 

XVI. Okraj Ptnj 

45. volilna enota: 
I. kandidat: Kolenko   P.  Anton,   sekretar 

Tovarne    strojll,    Majšperk. 
Breg-Ptuj 

II.. kandidat: Kovačič F. Terezija, delavka 
v Tovarni volnenih izdelkov, 
Majšperk 

46. volilna enota: 
I. kandidat: Bizjak I. Stane,' direktor To- 

varne aluminija, Kidričevo 

XVII. Okraj Radovljica 

47. volilna enota: 
L kandidat: Sčavničar   S. Ivo,   delavec  * 

Železarni Jesenice, Hruäica 
II. kandidat: Knaflič R. Bogdan, komercial- 

ni direktor Železarne Jeseni- 
ce, Jesenice 

48. volilna enota: _ 
•. . ' I. kandidat: Labura S. Zvone, delavec Ze' 

lezarne Jesenioe, Jeeenioe   • 
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Razglasi in objave 
Sprememba  rodbinskega  imuna 
St. IV-3919/1-53 7451 

Z odločbo državnega sekretariata 
za notranje zadeve LRS, štev. 
IV-3919/1-53 z dne 5. VIII. 1953 je 
bila na podlagi 21. člena zakona o 
osebnih imenih dovoljena spremem- 
ba rojstnega imena mladoletnega 
Krmelja Jakoba, roj. 26. III. 1943 v 
Hotovljah, okraj Kranj, v ime 
»Matija«. 

Državni sekretariat za notranje 
zadeve LRS 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Tajništva  okrajotb  miroma   mestnlb 
IJ-jdsklb   odborov   ra7ela«aJo» 

1479. 
Vpisi 

Besedilo:    Državno    gospodarsko 
Podjetje »Avto-motor«, Celje  (Ma- 

, riborska 21). 
Poslovni, predmet:   Trgovina   na 

drobno   z   avtomaterialom,   motor- 
skimi   in   kolesnimi   nadomestnimi 
deli. 

,     Ustanovitelj in gospodarski uprav- 
ni  organ:   MLO  Celje,  odločba  št. 
7589/3 z dne 10. X.  1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Gračner Maks,  v.  d.  poslovodje, 

samostojno, v okviru zakonitih do- 
ločil in pravil podjetja, in Voh Zla- 
ta,  sopodpisuje  vse  listine  finanč- 
na pomena. 

MLO Celje, 26. oktobra 1955. 
St. H-8294/1-53 9178 

1480. 
Besedilo: Strojno oodjetje Škofje 

L°Ka, Kolodvorska 13. 
Poslovni predmet: Izdelovanje, 

°iontaž' in popravljanje strojev in 
strojnih naprav. 

Ustanovitelj podjetja: LO mestne 
°ocme Skofja Loka, odločba štev. 
1562/10-53 z dne 6. X. 1953. 

£a podjetje podpisujeta: 
"ogačnik Avgust, upravnik, sa- 

mostojno, v obsegu zakonitih po- 
lastil in pravil podjetja; Keber 
furman, v. d. računovodje, ki so- 
podpisuje listine finančnega pome- 
aa J>° 4•. členu szdgp. 

OLO Kranj, 21.  oktobra  1953. 
j Št. 7157/2-53 9147 

Besedilo:     »Vezenina«,     državno 
^rtao podjetje (Maribor, Partizan- 
k5 10). 

n' Poslovni predmet: Izdelovanje 
prodnih vezenin, pletenin, čipk m 
r^ugih ročnih del po naročilu in 
4 zalogo. 

Ustanovitelj: MLO Maribor, od- 
ločb št 5195/1-1953 z dne 10. IV. 
1953. 

Gospodarski upravni organ je: 
Svet za gospodarstvo MLO Maribor. 

Za podjetje podpisuje: 
Sribar Marija, upravnica, v okvi- 

ru zakonitih določb in pravil pod- 
jetja,  samostojno. 

MLO  Maribor,   11.   julija   1953. 
St. Pov 4/75 4595 

1482. 
Besedilo: Mestna komisijska trgo- 

vina, Dolnja Lendava. 
Poslovni predmet: Uslužna komi- 

sijska prodaja vseh predmetov. 
Ustanovitelj: LO MO Lendava, 

odločba št. 413/53 z dne 2. III. 1953. 
Gospodarski upravni voditelj: LO 

MO Lendava. 
Za podjetje podpisuje: 
Vukan Ladislav, v finančnih za- 

devah sopodpisuje Tragi Magda, 
uslužbenka knjigovodskega centra 
v Lendavi. 
OLO  Mur.  Sobota,  11.  aprila   1953. 

St. II-3293/1-53 1776 
1483. 

Besedilo: Kmetijska zadruga 
Trebnje, poslovalnica Štefan. 

Poslovni predmet: Trgovina z me- 
šanim blagom in odkupom poljskih 
in gozdnih pridelkov ter prodaja 
tobačnih izdelkov, šifre št: 40 in 49. 

Ustanovitelj: OLO Novo mesto, 
odločba. št. ÌI-7605/2-53 z dne 13. 
VIII.  1953. 

Organ vodstva: Kmetijska zadru- 
ga Trebnje. 

Za podjetje podpisuje: 
Hočevar Frančiška, poslovodja. 

OLO Novo mesto, 24. sept.  1953. 
Št. II-8112/2-53 4990 

1484. 
Besedilo: Mestna ekonomija go- 

stinskih podjetij, Bled. 
Poslovni predmet: Pridelovanje 

kmetijskih pridelkov in povrtnine, 
živinoreja, sadjarstvo, perutninar- 
stvo, skrb za .dvig kmetijske proiz- 
vodnje ob uporabi tehničnih in ke- 
mičnih sredstev, ribogojstvo in go- 
jenje rakov. 

Ustanovitelj podjetja: LO mest- 
ne občine Bled. 

Za  podjetje  podpisujeta: 
Poč Mirko; direktor, Seničar Mar- 

jan, glavni računovodja. 
OLO Radovljica, 17. maja 1952. 

'     St. XI-642/3-52 .9057 
1485.. ..•.,;.- 

Besedilo: Klavnica, in mesarija, 
Ljubno na Gorenjskem. 

Poslovni predmet: Klanje živine 
in prodaja mesnih izdelkov. 

Ustanovitelj podjetja: Obč. LO 
Podnart. 

Za tpodjetje podpisujejo: 
Sitar Rok, poslovodja, v njegovi 

odsotnosti Langus Ivan, predsednik 
Obč.  LO;  Kovač  Jože, honorarni 

knjigovodja, vse listine denarnega 
in kreditnega pomena po 47. členu 
szdgp, skupaj s poslovodjem, v od- 
sotnosti tega pa skupaj z njegovim 
namestnikom. 

OLO Radovljica, 25. maja 1952. 
Št. 2164/2-53 4165 

I486. 
Besedilo: Občinska klavnica in 

mesarija, Brezje (št. 71). 
Poslovni predmet: Nakup in kla- 

nje živine, predelava mesa, prodaja 
mesnih izdelkov. 

Ustanovitelj podjetja: Obč. LO 
Črnivec, odločba št. 249-235/2-53 z 
dne 10. VI. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Mlinaric Jože, upravnik, Golma- 

jer Franc, član gospodarsko uprav- 
nega  organa,  samostojno. 

OLO Radovljica, 28. sept. 1953. 
št.  2980/1-53 4991 

1487. r 

Besedilo: Občinska mesnica in 
klavnica, Dravograd. 

Poslovni predmet: Vsa delu te 
stroke. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj podjetja: Obč. LO Dravograd, 
odločba štev. 48/74 z dne 10. VIL 
1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Vitkovič Jurij, poslovodja, in Za- 

vrl Albin, nameščenec, po zakonitih 
pooblastilih. 
OLO Slov. Gradec, 10. oktobra 1952. 

St. 2/3-31/306-52 9006 
1488. 

Besedilo: Občinska komunalna 
podjetja, Ljubno. 

Poslovni predmet: Preskrba pre- 
bivalstva s pitno vodo, žaganje drv 
in razrez lesa, tehtanje «na mestni 
tehtnici, tovorni prevoz, vzdrževa- 
nje zgradb, javna razsvetljava, 
vzdrževanje pokopališč ki njih na- 
prav, "kanalizacija cest, mostov in 
perišč. 

Gospodarski upravni voditelj: 
Upravni odbor delavskega sveta 
podjetja. 

Za podjetje podpisujejo; 
Nareks Franc, upravnik, Sem Ja- 

kob, računovodja, Aovšak Jože, šo- 
fer. 

OLO Šoštanj, 20. oktobra 1953. : 
Št. 64/84-1953 9172 

Spremembe 
1489. 

Besedilo: Motvoz in platno, Gro- 
suplje. 

Vpiše se Lasan Mate, komercial- 
no-finančni vodja, ki podpisuje • 
odsotnosti direktorja, ->• istem ob- 
segu, î 

Pri že registriranem Miši go i u Mi- 
roslavu, višjem pogonskem tehnikn, 
se-popravi pooblastilo podpisovanja 
tako, da podpisuje v odsotnosti di- 
rektorja m komercialno-finandoefa 
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vodje,   v istem obsegu kot direk- 
tor. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 18. marca 1953. 
St. III-122/2-1953 1662 

1490. 
Besedilo: »Vulkanizacija«, Ljub- 

ljana. 
Z odločbo MLO Ljubljane, štev. 

Tajn 2093/53 z dne 11. ÏX. 1953 in 
odločbe tajništva za gospodarstvo 
MLO Ljubljane, št G-6856/53-P1 z 
dne 18. IX. 1953 je podjetje prešlo 
v likvidacijo. 

Besedilo odslej: »Vulkanizacija«, 
Ljubljana — v likvidaciji. 

Za podjetje v likvidaciji podpi- 
sujejo: ing. Gomol Franjo, Poljan- 
ska c 17, predsednik, Perme Martin, 
Trubarjeva 93 in jakomin Stani- 
slav, Ljubljana, Križna 22, člana 
komisije. 
MLO  Ljubljana,   10.  oktobra   1953. 

St. G-št. 7298/53 9109 
1491. 

Besedilo: Cankarjeva založba, 
Ljubljana. 
.   Izbriše se Zupančič Beno, direk- 
tor in vpiše 

Modic Lev, direktor, ki podpisuje 
samostojno. 

Podjetje se je preselilo in je se- 
dež odslej: Ljubljana, Kidričeva 1. 
MLO  Ljubljana,  24.  oktobra   1953. 

St. G-7448/53 9194 
1492. 

Besedilo: Krajevna gostilna, Me- 
«tinje. 

Besedilo odslej: »Gostilna Mesti- 
nje« Obč. LO Šmarje pri Jelšah. 
,   Izbriše  se  Kidrič  Ivan  in   vpiše 

Verdev Nanda, računovodja. 
OLO Celje okol., 28. oktobra 1952. 

St 3877/1-1952 9996 
1493. 
•.-Besedilo: »Čevljarska delavnica« 
KLO Žalec 

. Besedilo odslej: »Čevljarska de- 
lavnica« Obč. LO Žalec. 

Izbrišejo se Ocvirk Romana, Bo- 
žiček Edmond, Virant Ivan in Au- 
breht Jože in vpiše 

Cokan Ivan, ki podpisuje sku- 
paj s poslovodjem, po zakonitih po- 
oblastilih. 

OLO Celje okol., 4. marca 1933. 
St. 11-3877/57-52 1640 

1494. 
Besedilo: »Mesnica in klavnica« 

mestne občine Laško. 
Izbriše se Cajner Julij in vpiše 
Cvikl Stanko, ki podpisuje po za- 

konitih pooblastilih in pravilih pod- 
jetja. 
OLO 

1495. 

Celje okol., 28. julija 1953, 
St. •-1/3801-1953 4601 

Besedilo: Elektro-podjetje KLO 
Zali log. 

Besedilo odslej: Elektro-podjetje, 
Zali log. 
' Izbriše se Mohorič Franc in vpi- 
šeta: > 

Zbontar Anton, upravnik, ki pod- 
pisuje samostojno, v obsegu zako- 
fiföh pooblastil in pravil podjetja; 

Cemažar Francka, računovodja, ki 
sopodpisuje listine finančnega po- 
mena po 47. členu szdgp. 

St. 3442/3-53 4444 
Besedilo: Gostinsko podjetje KLO 

Zali log. 
Besedilo odslej: Gostilna »Planin- 

ka«, Zali log. 
Izbrišeta se Zbontar Ivan, uprav- 

nik, in Zbontar Marija, knjigovod- 
ja te • vpišeta: 

Phuar Janko, upravnik, ki podpi- 
suje samostojno, v obsegu zakoni- 
tih pooblastil in pravil podjetja; 
Demšar Dragica, ki podpisuje listi- 
ne finančnega pomena po 47. členu 
szdg->. 

St. 3805/3 4443 
OLO Kranj, 26. junija 1953. 

1496. 
Besedilo: »Iskra«, tovarna za 

elektrotehniko     in     finomehaniko, 
Poslovni predmet: Izdelovanje 

elektrotehničnih, strojnih, finome- 
haničnib, telekomunikacijskih in 
podobnih izdelkov, projektiranje 
telefonskih central in drugih šibko- 
točnih naprav. 

Izbriše se dr. Soba Stefan, direk- 
tor, in vpiše 

Hrast Silvo, direktor, ki podpisu- 
je  samostojno  v  obsegu  zakonitih 
pooblastil in pravil podjetja. 

OLO Kranj, 21. oktobra 1953. 
St. 7361/2-53 9144 

1497. 
Besedilo: Krajevna mesarija, Čr- 

nuče. 
Izbrišeta se Krajevna mesarija.. 

Srednje Gameljne in Krajevna me- 
sarija, Podgorica-Dragomelj, ker 
sta se združili s to mesarijo. Vpiše- 
ta se poslovalnici v Srednjih Ga- 
meljnah in pri Sv. Jakobu ob Savi. 

Izbriše se Kamcnšck Dušan in 
vpiše 

Medven Matilda, računovodja. 
OLO Ljubljana okol., 15. nov. 1952. 

St. 11-1431-351-1952       10861 
1498. 

Besedilo: Tovarna filca, Mengeš. 
Izbriše se Kraj Ivo. 

OLO Ljubljana ok„ 11. julija 1953. 
St. II-2-24/294-1953        4569 

1499. 
Besedilo: Mesarija, Logatec (Do- 

lenji Logatec). 
Izbrišejo se Lenarčič Ciril, uprav- 

nik, Treven Jakob, namestnik in 
Baje Mimi, računovodja ter vpi- 
šeta: 

'Corošec  Jože,   upravnik,   Jernej- 
čič Zdenka, knjigovodja. 
OLO Ljubljana ok., 21. aprila 1953. 

Vll-št. 24/122-1953 1951 
1500. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Ta- 
bor«, Grosuplje. 

. Vpiše se nova poslovalnica s se- 
dežem v Grosupljem št. 27. 

II-2-št. 24/430-1953        9169 
Besedilo: Trgovsko podjetje, Vrh- 

nika. 
Vpiše se nova poslovalnica s se- 

dežem na Vrhniki, Stara cesta št. 6. 
II-2-št. 10655/3-53 9170 

OLO Ljubljana ok, 19. okt. 1953. 

1501. 
Besedilo: Krajevna mesarija, Vače. 
Izbrišeta se Zupančič Feliks in Je- 

reb Ivanka ter vpišeta: 
Vrhovec Anton, upravnik, ki pod- 

pisuje samostojno, in Slekovec He- 
da, knjigovodja, ki sopodpisuje 
spise rinančnega in kreditnega po- 
mena. 
OLO  Ljubljana  ok.,  25.  okt.   1952. 

Il-št. 1431/258-1952 9965 
1502. 

Besedilo: Gostinsko podjetje, Dol< 
Logatec 

Izbrišejo se Lenarčič Ciril, Tre- 
ven Jakob in Baje Mimi ter vpi- 
šeta: 

Jeršin Jože, upravnik, ki podpi- 
suje samostojno, in Sebenik Mimi, 
knjigovodja, ki sopodpisuje spise 
finančnega pomena 
OLO Ljubljana ok., 22. maja 1953. 

II-2-št. 24/196-1953 4230 
1503. 

Besedilo: Krojaška delavnica, Ma- 
la Nedelja (sedaj Bučkovci). 

Izbrišejo se Vaupotič Anton, kot 
knjigovodja, Običnik Franc in Ci- 
merman  Vladimir ter vpišeta: 

Vaupotič Anton, kot upravnik, in 
Maric Pavla, blagajnik. 

OLO Ljutomer, 21. maja  1952. 
St. 675 5114 

1504. 
Besedilo: Občinska klavnica, Gor- 

nja Radgona. 
Vpiše se obrat: Mesnica Gornja 

Radgona, Jurkovičeva cesta. 
Poslovni predmet: Trgovina z me- 

som in mesnimi izdelki na drobno. 
OLO  Ljutomer,  1. julija   1953. 

St. II-2259/5-53 4456 
1505. 

Besedilo: Industrijsko podjetje 
»Konfekcija«, Ljutomer. 

Izbrišejo se Kosi Janko, Faršang 
Jože, Farkaš Franc, in vpišeta: 

Novak Drago, računovodja, ki so- 
podpisuje z upravnikom vse listine 
finančnega pomena, Kosi Janko, k' 
sopodpisuje v odsotnosti upravni; 
ka, v istem obsegu in v odsotnosti 
računovodje v istem obsegu. 

OLO Ljutomer, 4. avgusta 1953. 
St. II 3454/1-53 

1506. -, . 
Besedilo: Tovarna obutve »Tr»- 

glav« (prej Peko) Tržič, posloval- 
nica Ljutomer. , . 

Poslovni predmet odslej: pl°a£}
t 

obutve, usnjene galanterije >To* 
in  pribora  ter  nogavic  vseh  vrs • 

OLO Ljutomer, 13. oktobra 1953. 
St. H-4520/1-53 9ll? 

Besedilo: Industrijsko podjeu 
»Konfekcija«, Ljutomer. _, r. 

Izbrišejo se Vaupotič Anton, * . 
šang Jože in Farkaš Franc m yV   , 

eÉlólc Alojz, direktor, ki ••••••• 
samostojno vse upravne /^"»d- 
Skrobar Anton, poslovodja, ki P 
pisuje v odsotnosti direktorja, .., 
kor on; Novak Drago, glavni •»^ 
govodja, ki sopodpisuje ^uio0. 
nančnega pomena; Kosi •••••, v 

4669 

M 
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knjigovodje, ki sopodpisuje vse li- 
stine finančnega pomena, v odsot- 
nosti glavnega knjigovodje, kakor 
on. 

OLO Ljutomer, 23. oktobra 1953. 
St. II-5003/1-53 9182 

1508. 
# Besedilo: poslovalnica »Konfek- 

cija«, Ljutomer. 
Besedilo odslej: Trgovina »Kon- 

fekcije«, Ljutomer. 
Odgovorni poslovodja trgovine je 

Skrobar Anton. . 
OLO Ljutomer, 24. oktobra 1953/ 

St. II-5002/1-53 9181 
1509. 

Besedilo: Mestna pletarna, Mari- 
bor (Krekova 14). 

Vpiše se Babic Olga, ki podpisuje 
v odsotnosti računovodje, v istem 
obsegu. 

MLO Maribor. 29. junija  1953. 
Pov št 4/73 4596 

1510. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Ko- 

loniale«, Maribor. 
Izbrišeta se obrata v Slovenski 

Bistrici in v Lendavi. 
MLO Maribor, 10. oktobra 1953. 

Pov 4/161 9203 
1511. 

Besedilo: Sklad za mehanizacijo 
in investicijsko graditev zadružne- 
ga kmetijstva, Dolnja Lendava. 

Vpiše se Glavač Gusti, ki bo pod- 
pisoval v odsotnosti direktorja pod- 
jetja. 
OLO Murska Sobota, 12. maja 1952. 

St. II-4.153/1 4790 
1512. 

Besedilo: Krajevno podjetje »Briv- 
ska delavnica«, Beltinci. 
, Besedilo   odslej:   Krajevno   pod- 
jetje  »Brivska  delavnica«  v   likvi- 
daciji, Beltinci. 

St. II 7946/2-53 9082 
.Besedilo: Občinsko podjetje »Ši- 

viljstvo«, Beltinci. 
. Besedilo odslej: Občinsko pod- 
jetje »Šiviljstvo« v likvidaciji, Bel- 
tinci. 

St. 118311 9081 
. fa podjetji v likvidaciji podpisu- 
jejo:    Brumen    Ivan,    predsednik, 
kreslin   Franc   in    Peterka   Janez, 
tlana likvidacijske komisije. 
OLO Murska Sobota, 8. okt 1933. 

1513. 
.Besedilo: Mestna uprava hiš, Dol- 

nja Lendava. 
St. II-8388/1 9133 

. Besedilo: Mestni kino, Dolnja 
Lendava. 

St. 11-8387/1-53 9134 
»ri obeh podjetjih se izbrišejo iz 

[egistra Ježek Ferdo, Potočnik Ida 
111 Sarja!" Jožef ter vpišeta: 

Petrovič Dušan, upravnik, in Hor- 
at Katica, pom. knjigovodja. 

IspLO Mur. Sobota, 19. òkt. 1953.  ; 

Besedilo: »Kmetijska šola-inter- 
n*î«. Rakičan. 

v ••"   sMdS° do nmln nmln n.mh 

*piše se pooblaščenec za podpiso- 
JUe ing. Skledar Franc, upravnik. 
°LO Mur. Sobota, 21. okt. 1953. 

St. II 8444/1-53 9160 

1515. 
Besedilo: Lesno industrijsko pod- 

jetje, Cerknica. 
Upravni gospodarski organ od- 

slej: OLO Postojna, svet za gospo- 
darstvo. 

OLO Postojna, 1. oktobra 1953. 
UP-št 2260-96/180 9069 

1516. 
Besedilo: Mestna ekonomija go- 

stinskih podjetij, Bled. 
Izbriše se Poč Mirko in vpiše: 
Janežič Zvonko, direktor, ki pod- 

pisuje po zakonitih pravilih in po- 
oblastilih podjetja. 

OLO Radovljica, 2. julija  1932. 
St. XI-1342/1-52 6426 

1517. 
Besedilo: Mestna ekonomija go- 

stinskih podjetij, Bled. 
Besedilo odslej: Državno podjetje 

»Ekonomija«, Bled. 
Izbriše se Janežič Zvonko in 

vpiše: 
Moškon Ignac, direktor. 

OLO Radovljica, 3. decembra 1952. 
St. 1342/3-1952 11220 

1518. 
Besedilo: Tovarna verig, Lesce. 

St. 4365/2-55 9139 
Besedilo: Elektrarna Moste, Mo- 

ste. 
St. 4395-4365/6-53 9143 

Besedilo: Elektro-Radovljica, Ži- 
rovnica. 

St. 4365/5-53 9142 
Pristojnost podjetij se z odlokom 

Izvršnega sveta Ljudske skupščine 
LRS, št U-49/53 z dne 7. VIIL 1953 
prenese na OLO Radovljica. 
OLO Radovljica, 20. oktobra 1953. 
1519. 

Besedilo: Krajevno čevljarsko 
podjetje, Lesce. 

Izbriše se Drašler Pavla in vpiše: 
Smid Julka, računovodja, ki pod- 

pisuje skupaj s poslovodjem vse li- 
stine denarnega, materialnega, kre-, 
ditnega in obračunskega pomena. 

OLO Radovljica, 28. okt.  1952. 
St. 3770/2-52 10040 

1520. 
Besedilo: Krajevno čevljarstvo, 

Dravograd. 
Podjetju se priključi Gospodar- 

sko podjetje »Čevljarstvo«, Črneče, 
ker je prenehalo poslovati kot sa- 
mostojno podjetje. 

OLONSIOV. Gradec, 2. okt 1953. 
St. 8/IV-137/215-53 9073 

1521. 
Besedilo: Trgovsko podjetje z 

obutvijo in usnjeno galanterijo 
»Triglav« Tržič, poslovalnica Mo- 
zirje. 

Besedilo odslej: Industrijske pro- 
dajalne Tovarne obutve »Triglav« 
(prej Peko) Tržič, poslovalnica Mo- 
zirje. 

OLO Šoštanj, dne 14. maja 1953. 
St. 64/61-53 4166 

1522. 
Besedilo: Tovarna otroške kon- 

fekcije in gumbov, So.tanj. 
Besedilo odslej: Tovarna konfek- 

cije in  gumbov, Šoštanj. 
OLO Šoštanj, 13. julija 1953.  . 

St. 64/53-111 4724 

1523. 
Besedilo: Mizarska delavnica KLO 

Solčava. 
Besedilo odslej: Občinska mizar* 

ska delavnica, Solčava. 
Vpišejo se: 
Prelesnik Anton, poslovodja. 

Prodnik Jožica, knjigovodja, Stebe 
Ignac, namestnik. 

OLO Šoštanj, 14. oktobra 1953. 
St. 64/53-79 9154 

1524. 
Besedilo: Krajevna mizarsko-ple- 

tarska delavnica, Žaga. 
Izbriše se Berginc Ivan in vpiše: 
Rot Hilda, računovodja, ki pod- 

pisuje vse listine podjetja po 47, 
Členu szdgp. 

OLO Tolmin, 1. julija 1953. 
St. II/4-870/1-53 4458 

Izbrisi 
1525. 

Besedilo: Uprava stanovanjskih 
zgradb, Jesenice. 

Ker je prešlo v sklop Uprave 
komunalne službe, Jesenice. 

LO MO Jesenice, 24. nov. 1952. 
St.  II/6-1813/3-1952        10995 

1526. 
Besedilo: Krajevna gostilna Dol« 

Predmeja. 
Ker je prenehala delovati. 
OLO Gorica, 20. avgusta  1953. 

St. II-2-105/82-53 4792 
1527. 

Besedilo: Mestno prevozništvo, 
Domžale. 

Zaradi združitve z Mestno eko«, 
nomijo, Domžale. 
OLO Ljubljana ok., 8. avgusta 1953. 

II-2-24/339-1953 4739 
1528. 

Besedilo: Okrajni avtopromet 
»Okap« Ljubljana okolica v likvi- 
daciji (Ljubljana, Vilharjeva cesta), 

Ker je likvidacija končana. 
OLO Ljubljana ok., 25. sept.  1953. 

II-2-št. 8456/2-1953 9054 
1529. 

Besedilo: Krajevna prodajalna 
mesa, Pesnica. 

Zaradi likvidacije. 
OLO Maribor ok., 31. dec. 1952. 

St. II-9769/3-52 128 
1530. 

Besedilo: »Mestna poljska ope« 
karna«, Murska Sobota. 

Zaradi končane likvidacije. 
OLO Mur. Sobota, 16. junija  1953. 

St. II 5533/1-53 4314 
1531. 

Besedilo: Šivalnica in krpalnica 
AF2, Radovljica. 

Ker je likvidacija končana. 
OLO Radovljica, 12. maja 1952. 

St. XI-1634/1-51 5061 
1532. 

Besedilo: Kino »Jadran«, Senožeče. 
Zaradi prehoda v upravo ustano- 

ve s samostojnim finansiranjem 
»Uprava komunalnih delavnosti«, 
Senožeče. 

St. 11-130/95-53 9065 
OLO Sežana, 1. oktobra 1953. 
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1535. 
, Besedilo:   Gospodarsko   podjetje 

KLO , »Čevljarstvo«, Črneče. 
Ker  je   prenehalo   poslovati   kot 

samostojno podjetje. 
OLO Slovenj Gradec, 2. okt.   1953. 

St. 130/1-137/215-53    '        9074 
1534. 

Besedilo:     Krajevna     čevljarska 
popravljalnica na Grahovem. 

St. II/4-36/22-55        1399 
Besedilo: Krajevni  gostinski obrat 

z mesnico na Grahovem. 
Št.   II/4-36/23-53 1400 

Zaradi prehoda v sklop Kmetijske 
zadruge, Grahovo. 

OLO Tolmin, 23. februarja 1953. 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

Vpisi 
1535. 

Besedilo: Ljudsko kopališče, 
Kranj. 

Naloge ustanove: Oskrba in vzdr- 
ževanje letnega kopališča. 

Ustanovitelj ustanove: Ljudski od- 
bor mestne občine Kranj, odločba 
št. 229/52 izdane 10. VIL 1952. 

Ustanova spada pod upravo sveta 
za gospodarstvo in komunalne za- 
deve LO MO Kranj. 

LO MO Kranj, 24. aprila 1953. 
St.  2957 1903 

1536. 
Besedilo: Komunalno gospodar- 

stvo, Mengeš. 
Poslovni predmet: Upravljanje in 

vzdrževanje stanovanjskih zgradb 
in poslovnih prostorov ter nepre- 
mičnin, ki so last splošnega ljud- 
skega premoženja, izkoriščanje in 
vzdrževanje vodnooskrbnih naprav, 
kanalizacije in drugih naprav za 
odvajanje odpadnih vod, zelenih 
ploskev, vzdrževanje ulic, pločni- 
kov, trgov, mostov in podobno, 
vzdrževanje snage, upravljanje in 
vzdrževanje občinskega pokopali- 
šča, skrb za preskrbo pitne vode, 
vzdrževanje trških in vaških cest 
ter gradnja dostopnih cest, mostov 
in propustov. 

T stanovitelj: Obč. LO Mengeš, 
or' -čba št. 3-80-1 z dne 1. X. 1952. 

1 Gospodarski voditelj ustanove je 
ob'inski LO Mengeš, odločba štev. 
3-°0-l z dne 1. X. 1952. 

Za ustanovo podpisujejo: 
J f.ipar Ivo, direktor, skupaj z njim 
Ficker Aleksander ali Lesjak Ivan. 
OLO Ljubljana okol., 6. febr. 1952. 

St. 11-1431/303-1952        10345 

Spremembe 
153?. 

Besedilo: Vajenska šola oblačilne 
«troke, Celje. 

Besedilo odslej: Vajenska šola 
raznih strok II, Celje. 

MLO Celje, 16. oktobra 1953. 
St. II-799/2-53 9118 

1538. 
Besedilo: Mestna lekarna 1, Celje. 
Vpiše se. 
Vrečer Breda, namestnik uprav- 

nika, ki podpisuje v odsotnosti 
upravnika, v istem obsegu. 

MLO Celje, 23. oktobra  1953. 
St.  II-382/2-53 9173 

1539. 
Besedilo: Uprava komunalnih 

ustanov, Dolnja Lendava. , 
Besedilo odslej: Mestne komunal- 

ne ustanove,Dolnja Lendava. 
Z odločbo LO MO Lendava z dne 

25. IX. 1953, št. 1731-53 preide iz go- 
spodarske ustanove v predračunsko 
ustanovo s samostojnim finansira- 
njem. 

Izbrišejo se: Ježek Ferdo, Potoč- 
nik Ida in Sarjaš Jožef, ter vpišeta: 

Petrovič Dušan, upravnik in Hor- 
vat, Katica, pomožni knjigovodja. 
OLO Murska Sobota,  19. okt.  1953. 

St. II-8389/1 9132 

Register 
invalidskih podjetij 

Spremembe 
1540. 

Besedilo: Invalidsko puškarsko 
podjetje »Jelen«, Celje. 

Izbriše se kjngovodja Pocajt Sta- 
nislav .in vpiše: 

Širše Ivan, računovodja, ki so- 
podpisuje listine računovodskega 
pomena. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana, 

dne 13. februarja 1953. 
St. III-982/2-1953 9122 

1541. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »To- 

varna gumbov«, Kamnik. 
Izbriše se Draskovic Anton in 

vpiše 
Bele Marion, računovodja, ki, so- 

podpisuje listine računovodskega 
pomena. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana, 

dne 19. oktobra 1953. 
St. III-883/4-1953 9121 

Zadružni register 

Okrotna   loetSEa   razglasa Jn> 

Vpisi 
830. 

Besedilo: Trgovsko podjetje pri 
okrajni zadružni zvezi, Sežana. 

Podjetje se je ustanovilo na pod- 
lagi sklepa OZZ Sežana z dne 18. 
IX. 1953 m na podlagi odločbe OZZ 
Sežana z dne 18. IX. 1953, št. 1-501/53. 

Podjetje je pod operativnim vod 
stvom OZZ Sežana. 

Poslovni predmet: Nabava,in pro- 
daja industrijskega blaga na debe- 

lo,   zaščitnih   sredstev,   kmetijskih 
strojev, orodja, krmil in podobno. 

Pooblaščenca za podpisovanje 
sta: 

Peric Vladimir, upravnik, Sežana 
63, in Hrobat Vincenc, računovodja, 
Sežana 193. 

Gorica, 12. oktobra 1953. 
Zadr VIII/37-2 10141 

831. 
Besedilo: Zadružno trgovsko ko- 

misijsko podjetje »Vino Gorica« v 
Solkanu. 

Podjetje se je ustanovilo po skle- 
pu občnega zbora OZZ Gorica z dne 
15. IV. 1953 in na podlagi njene od- 
ločbe z dne 1. X. 1953, št. 1638/1 ter 
odločbe OLO Gorica z dne 18. IX. 
1953, št II/2-4913/1-53. 

Poslovni predmet: Podjetje se 
bavi z odkupom in prodajo vina 
na drobno in na debelo ter drugih 
alkoholnih in brezalkoholnih pijač, 
ustekleničenjem vina, piva in brez- 
alkoholnih pijač, z odkupom in 
predelavo grozdja ter izdelavo žga- 
nih pijač. 

Pooblaščenci za podpisovanje so: 
Kodermac Jožef, direktor, Solkan, 

Cestai IX. korpusa 11, Vimpolšek 
Anton, računovodja, Nova Gorica, 
blok XIII/III. Pelicon Janko, komer- 
cialist, Zali hrib, Gregorčičeva 31, 
in Srebrnič Celesta, knjigovodja, 
;olknn, Soška cesta 25. 

Gorica, 24.  oktobra  1953. 
Zadr VIII/38-4 10317 

Spremembe 
832. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
z., Galicija. 

Na občnem zboru 1. II. 1953 s° 
bila sprejeta nova zadružna pravi- 
la. Zadruga obsega naselja: Gorica, 
Galicija, Podgora, št. Jungert, £>*• 
vrh, Hramše in Železno. Vsak član 
plača delež 1000 din, družinski čla- 
ni pa 500 din.. Vsak zadružnik jame" 
za obveznosti zadruge s 15kratnim 
zneskom svojega enkratnega dele- 
ža. Upravni odbor šteje 7 do 9 čla- 
nov. Za zadrugo podpisujeta po dva 
člana upravnega odbora.4 

Izbrišejo se Roje Jože, Podpecac 
Martin, Naraks Valentin, Jovan 
Bernard in vpišejo novi člani uprav 

nega odbora: 
Verdel Franc, Zavrh, VidenŠel 

Ivan, Podgora, Tržan Henrik,. Ze 

lezno. Lešnik Matevž, Hramše, L>? 
lar Jakob, Zavrh, kmetje, Potočnu 
Franc, delavec, Zavrh. 

Celje, 13. oktobra 1953. 
Zadr VIII 24/5 8"* 

833. 
Besedilo:   Kmetijska   zadruga 

Zagorju (Postojna). 
Na občnem zboru 1. III. 195' s° 

bila sprejeta nova pravila/ 
Besedilo odslej: Kmetijska za 

druga z o. j. v Zagorju. , 
Delež znnša 600, delež družinske 

ga člana 20 din. Clan odgovarja z» 
obveznosti    zadruge   z   lOkratniiD 
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zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega deleža, upravni odbor se- 
stavlja 6 do 9 članov. 

Izbrišejo se Rebec Ivan, Fatur 
Maks, Cesnik Ciril, Čeligoj Anton, 
Vadnjal Jakob in Marinčič Franc, 
vpišejo pa novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

2ele Jakob, kmet, Drskovče 23, 
Cesnik Florijan, mizar, Zagorje 124, 
Stavar Janez, Zagorje 129, Zadel 
Franc Zagorje 41. Lenarčič Anton, 
Tabor 3, kmetje. Čopič Marija, 
kmetica. Zagorje 98. 

Gorica, 10. oktobra  1953. 
Zadr V/49-12 10140 

834. 
Besedilo; Kmetijska zadruga z 

o. j. v Gaberju. 
Po sklepu izrednega občnega zbo- 

ra 20. VI. 1955 je zadruga prešla v 
likvidacijo. 

Besedilo odslej: kakor doslej, s 
pristavkom >v likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Makovec Leopold, 
Gaberje 35, Gorup Miroslav, Ga- 
berje 69, Skolaris Alojz, Gaberje 
št. 62. 

Zadr VlI/61-15 10268 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Grahovo ob Bacì. 

Na občnem zboru 28. II. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila. Delež 
znaša 1000, delež družinskega člana 
250 din. Clan odgovarja za obvez- 
nosti zadruge s 5kratnim zneskom 
vpisanega enkratnega temeljnega 
oziroma družinskega deleža. Uprav- 
ni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 

Zadr   VII/27-21 10269 

Besedilo; Čipkarska zadruga z 
o. j. v Idriji. 

Na izrednem občnem zboru 17. 
VI. 1953 so bila sprejeta nova pra- 
vila. 

Besedilo odslej; Obrtno nabavno 
prodajna čipkarska zadruga z o. j. 
v Idriji. 

Delež znaša 150 din. Clan odgo- 
varja za obveznosti zadruge s 5- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

TJpravni odbor sestavlja predsed- 
nik, tajnik in največ 15 odbornikov. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
z dne 1. •. 1953 se izbrišejo La- 
Pajne Malči, Lapajne Julče, Zonta 
Ivanka, Tratnik Pavla in TuŠar Ma- 
fija, vpišejo pa novi izvoljeni člani 
"Pravnega odbora: 

Majnik Ivana, Idrija, Rudarska 11, 
Hrovat Marija, Idrija, Bazoviška 10, 
Jazbar Cilka, Idrija, Rudarska 10, 
Habe Terezija, Idrija, Platiševa 26, 
•rc Ivana, Idrija, Kajuhova 22. 
«žen Pavla, Idrija, Tomšičeva 20, 
lrPin Katarina, Idrija, Ulica zmage 
10- Moravec Metka, Idrija, Rudar- 
ja 11, Šinkovec Marička, Idrija, 
Kožna 2, Novak Hanca, Idrija, Par- 
iška 10, Kumar Kati, Idrija, Tri- 
"?iav*ka 21, Carl Vika, Spodnja Idri- 
J* 7. Eržen Mici, Spodnja Idrija 48. 

. ..'«ar Julka. Spodnja Idrija 48, 
satnik Angelca. Vojsko 35. 

Zadr 11/37-15 10267 

Besedilo: Okrajna zadružna zve- 
za z o. j. v Tolminu. 

Izbriše se Magajna Franc in vpiše 
novi izvoljeni član upravnega od- 
bora: 

Ivančič Franc, Tolmin, Ulica pa- 
dlih borcev 1, predsednik OZZ. 

Zadr IV/6-40 10270 
Gorica. 20. oktobra  1953. 

835. 
Besedilo: Okrajna zveza kmetij- 

skih zadrug za okraj Radovljica v 
Radovljici; 

Na .zboru 19. IV. 1953 so se spre- 
menila zadružna pravila v 13., 25., 
26., 27. in 30. členu. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Strajnar Anton, Smid Franc, 
Strgar Janez, Resman Ciril, Jan 
Janez, Mule j Jože in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Jensterle Albin, nameščenec', Ra- 
dovljica, Kajuhova 4, Kunstelj Pe- 
ter, Boh. Bela 32, Kocjančič Janez, 
Zg. Gorje 6, Smolej Andrej, Koro- 
ška Bela, Stranska pot 6, Dolar 
Franc, Doslovce 10, Legat Jože, Be- 
gunje 88, kmetje, Dežman Minka, 
kmetica. Zasip 3, Langus Ivan, kmet, 
Ljubno 27. 

Na zboru 30. Vili. 1955 se je zve- 
za preimenovala. 

Besedilo odslej: Okrajna zadruž- 
na zveza za okraj Radovljica v Ra- 
dovljici. 

Ljubljana, 15. oktobra 1953. 
Zadr V 169/6 10143 

836/37. 
Besedilo: Kmetijska ' zadruga z 

omejenim jamstvom na Bledu. 
Na zboru 22. II. 1953 so.bila spre- 

jeta nova pravila. Delež znaša 1000 
din. Člani jamčijo za obveznosti za-' 
druge z tokratnim zneskom svojih 
obveznih deležev. Upravni odbor 
sestavlja 3 do 11 članov. 

Izbrišejo se Marolt Vinko, Pazlar 
Janez, Slivnik Franc, Nagode Stan- 
ko, in vpišejo novi člani upravnega 
odbora: 

Medja Franc, Bled-Zagorica 28, 
Zerovc Matevž, Bled-Zeleče 5,  Ka- 
?us Ivan, Bled-Zagorica 27, Kajdiž 
anez, Bled-Mlino 13, Jane Anton, 

Bled-Rečica 7, Burja Franc, Bled- 
Rečica 39, Mežan Janez, Bled-Grad 
38, Slivnik Janez, Bled-Grad 45, 
kmetje. 

Ljubljana, 20.  oktobra   1953. 
Zadr VI 206/2 10273 

838. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j. v Šenčurju. 
Na zboru 22. II. 1953 so bila spre- 

jeta nova pravila. Delež znaša 500 
din. .Člani do 2 ha zemlje plačajo 
en delež, člani z nad 2 ha zemlje 
plačajo dva osnovna, deleža. Člani 
odgovarjajo, za obveznosti zadruge 
z lOkratnim" zneskom svojih obvez- 
nih deležev. Upravni odbor sestav- 
ljat 3 do 11 članov. 

Vpiše se član upravnega odbora 
Golob Franc, kmet, Šenčur 48. 

Ljubljana, 22. oktobra 1953. n 
Zadr. VI 223/8 10390 

859. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom na Vrhniki. 
Izbrišeta se Surca Valentin in 

Mivšek Ferdo ter vpišeta nova čla- 
na upravnega odbora: 

Zeleznik Avgust, izdelovatelj har- 
monik, Petkovškova 24, Petkovšek 
Pavel ml., kmetski sin. Idrijska c.. 
5, oba iz Vrhnike. 

Ljubljana, 26. oktobra 1953. 
Zadr IV 50/68 . 10389 

840. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Obrez. 
Zadruga temelji odslej na novih 

pravilih, sprejetih na zboru 27. II. 
1953. 

Izbrišejo se Dogša Branko, Gove- 
dič Stefan, Sestan Franc, Sala Franc, 
Masten Franc, Kolarič Ivan in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Čevničar Matija, Grabe, Aleksič 
Jakob, Obrez, kmeta; Sever Ignac, 
upokojenec, Grabe, Žerjav Oto, Sa- 
lovci, Potočnik Jožef. Obrez, Mez- 
narič Ivan, Salovci, kmetje. Kocjan 
Martin je predsednik, Sever Ignac, 
podpredsednik, Čavničar Matija, 
blagajnik. 

Maribor.  17.  junija   1953. 
S41. Zadr IV 19 6084 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Ožbald ob Dravi 

Zadruga temelji odslej na novih 
pravilih, sprejetih na zboru 19. IV. 
1953. 

Izbrišejo .se Krecenbaher „Ivan, 
Tacer Rudolf, Ofič Feliks, Ozvald. 
Maks, Hartman Mirko in .vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Strablck Franc, kmet. sin, Kapla,, 
Lep Milan, Vurmat, Volmajer Mar- 
tin, Gradišče, Zavcer Alojz, in Rih- 
ter Martin, Sp. Kapla, kmetje. 

Maribor, 25.  junija  1953. 
,    Zadr IV 27 6193 

842. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga, Krčevina. 
Zadruga je prešla na podlagi 

sklepa občnega zbora 30. V. 1952 
v likvidacijo. 

Likvidatorji so: 
Sčavničar  Ivan,   OLO  Ljutomer, 

Eredsednik, Dešnik Stane,. OLO 
jutomer. Sever Franc, Gibina, 

Obran Franc, Tomaž, uslužbenci; 
First Vinko, Kajžar, Fajfar Vinko, 
viničarja; Keček ' Leopold, Miklavž, 
Lukman Stefan, Krčevina, Ozmec 
Jakob, Vinski vrh, kmetje, ki pod- 
pisujejo po dva skupaj. 

Likvidacijska firma, kakor doslej, 
s pristavkom »v likvidaciji«. 

Maribor, 9. oktobra 1953. 
Zadr V 27 10005 

S43. 
Besedilo: Kmetijska zadruga.z o. 

/., Ruše. 
Vpišeta se zadružna / obrata: Tr- 

govina z mešanim blagom' na drob-- 

no, trgovina z drvmi in premogom 
na drobno. Sedež poslovalnice je v 
Rušah št. 21 in v Bistrici št. 12:. 

Zadr II 63 10009 
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Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
)., Studenice. 

Izbrišejo se Brumec Matilda, Er- 
kar Tomaž, Kodrič Ivan, Bračič 
Franc, Kotnik Vili, Hlebec Ivan in 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Kodrič Jožef, Brezje, Vidnar Leo- 
pold, Studenice, kmeta; Stefanciosa 
Andrej, učitelj, Studenice, Turin 
Tože, Kenda Ignac, kmeta, Globoko, 
Novak Anton, upravnik državnega 
posestva, Studenice. 

Vpiše se obrat: Trgovina z meša- 
nim blagom, tobačnimi izdelki, vži- 
galicami in cigaretnim papirjem na 
drobno v Studenicah. 

Zadr VI 101 10007 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Trate. 
Zadruga temelji odslej na novih 

pravilih, sprejetih na zboru 19. IV. 
1953. 

Izbrišejo se Bračko Emerik, Vake 
Ema, Plaznik Ivan, Krajzler Franc, 
Fekonja Franc in Rotvajn Jožef in 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Rajšp Ludvik, Ruhitel Mirko, Lo- 
kavec, Vogrin Mirko, Rihter Mari- 
ja, Rožengrunt, Bračko Ivan, Novi 
vrh, Bauman Ivan, Vajnhandl Ka- 
rel, Draženvrh, Kuntner Franc, 
Trate, kmetje. 

Zadr IV 68 10006 
Maribor,  10. oktobra   1933. 

844. 
Besedilo: Okrajna zadružna zve- 

za z o. j., Murska Sobota. 
Izbrišejo se Frletič Stanko, Gjura 

Jožef, Gregor Rudolf, ing. Saksida 
Ivan, Smej Stefan, Rituper Janez in 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Gregor Franc, Dokležovje, Oblak 
Marija, Lendava, Nemec Stefan, 
Turnišče, Železen Franc, Grad, 
Kuzmič Terezija, Murska Sobota, 
Berke Evgen, Križevci, Horvat Ste- 
fan, Sred. Bistrica, Ivanič Kari, Bo- 
gojina. 

Vpiše   se   sprememba   zadružnih 
pravil v 13., 14., 15. in 16. členu. 

Maribor,' 12. oktobra 1953. 
Zadr II 134 10033 

845. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga, Belehnečici. 
Zadruga je prešla na podlagi 

sklepa občnega zbora z dne 6. VIL 
1953 in odločbe OLO Ljutomer z 
dne 15. X. 1953, št 4870/53 v likvi- 
dacijo. 

Likvidatorji so: Jud Viljem, pred- 
sednik, Stojko Albin, Slavic Alojz 
in Podkrajšek Franjo, uslužbenci, 
Ljutomer, Marinič Franc, Slaptinci, 
Kelbl Marija, Bolehnečici, Novak 
Franc, Slaptinci, kmetje, Hanžeko- 
vic Karl, Berkovci in Stebih Alojz, 
Bolehnečici, delavca, ki podpisujejo 
po dva skupaj. 

Likvidacijska  firma:   kakor   do- 
slej, s jmstavkom >v likvidaciji <. 

Maribor, 19. oktobra 19"53. 
Zadr V 53 10276 

846. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Vel. Gaber. 
Na občnem zboru 28. II. 1953 so 

bila sprejeta nova potrjena pravila, 
po katerih zadruga odslej deluje. 
Članski delež za kmete do 10 ha 
zemlje znaša 500 din z lOkratnim 
jamstvom, za kmete z nad 10 ha 
zemlje 1000 din z 20kratnim jam- 
stvom, delež družinskega člana za- 
družnika 10 din. 

Izbrišeta se Zupančič Jože in Pe- 
kolj Franc ter vpišejo novi izvolje- 
ni člani upravnega odbora: 

Pancar Bernard, kmet, Poljane J, 
Struna  Anton,  kmet,  Pristavca   15, 
Piškur   Jožefa,   gospodinja, Zubina • 
12, Godec Jože, kmet, Male Dole 16. 

Novo mesto, 25. avgusta 1953. 
Zadr III 145/3 7908 

847. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Tržišče. 
Na zboru 1. III. 1953 so se spre- 

menila zadružna pravila v 18. in 32. 
členu. Upravni odbor sestavlja 5 
do 11 članov. Članski delež znaša 
500 din. 

Izbrišejo se Prijatelj Jože. Svolj- 
sak Betka, Režcn Anton, Udovč 
Alojz, Tratar Sandi in vpišejo novi 
izvoljeni   člani   upravnega  odbora: 

Plantarič Stanko, kmet, Tržišče 6, 
Knez Anton, lesni manipulant, 
Skrovnik 1, Jurglič Jože, kmet, Pav- 
la vas 2, Hribar Franc, logar, Pija- 
vice 13, Tratar Ciril, Trščina 41, 
Tratar Anton, Kaplja vas 5, Flajs 
Ciril, Sp. Vodale 11, Debelak Franc, 
Skovec 21, kmetje, in Pungrčar Ivan, 
delavec, Malkovec 19. 

Novo* mesto, 16. oktobra 1953. 
Zadr III 146/3 10145 

848. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Radovici. 
Na izrednem občnem zboru 3. V. 

1953 so se spremenila zadružna pra- 
vila, po katerih zadruga odslej de- 
luje. Članski delež znaša 500 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadru- 
ge z lOkratnim zneskom vpisanega 
deleža. Upravni odbor sestavlja 9 
do 13 članov. 

Izbrišejo se Cesar Stanko, Slo- 
bodnik Stanko, Bajuk Janez in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

21ogar Jože, kmet, Radovica 16, 
Zorn Otmar, učitelj, Radovica 80, 
Mazi Anton, Radovica 48, Matašič 
Jože, Krašnji vrh 31, Savor Jože, 
Krašnji vrh 3, Savor Jože, Bojanja 
vas 35, kmetje. 

Novo mesto, 17. oktobra 1953. 
Zadr III 82/5 10146 

Trgovinski register 
Okrožna  sodišča  razglaSaJos 

Vpisi 
850. 

Besedilo:    »Gostilna    ob    Soči« 
(Deskle)   * 

Imetnik: Zimic Olga, Deskle 103. 
Obratni predmet: Izvrševanje go- 

stilničarske obrti. 
Gorica, 28. septembra 1953. 

Zt 22/53-2 — Rg A1/55     8691 

Razglasi sodišč 

Oklic dedičem 
as] * danem -oku priglasilo »od lièo 
tvoje dedno pravice ali Imenujejo po- 
oblaščenca, ker jih bo «leer pri capo- 
«Slnskl razpravi zastopa) skrbnik, nespro- 
let) đelell pa bodo Izročeni drïavl ozi- 
roma Jlb bo za dediče, ki to znani, • 
leznanega    bivališča,   hranil    skrbstveni 

irgan. 
O 474/53-8 10241 

Rozman Franca, rojena Jenko iz 
Hraš št. 27, je umrla 25. VIL 1953, 

zapustivši naredbo poslednje volje. 
Njen sin, Rozman Ivan se pogreša. 
Priglasitveni rok: šest mesecev od 
te objave. , 

Okrajno sodišče v Kranju, 
dne 16. oktobra 1953. 

849. 
Izbrisi 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v škocjauu. 

Zaradi spojitve s Kmetijsko za- 
drugo z omejenim jamstvom v Pod- 
taboru. 

Ljubljana.  26.  septembra   1933. 
Zadr VI 180/2 8697 

Draž beni oklic 
J 296/53 10339 

Dne 7. 1. 1954 ob 8. uri bo pri tem 
sodišču  v  sobi št.  1  javna dražba 
nepremičnin, zemljiška knjiga Haj- 
doše, vi. št. 96.    Cenilna vrednost 
329.348    din,    najmanjši    ponudek 
219.564 in varščina 32.934 din. 

Okrajno sodišče v Ptuju, 
dne 22. oktobra 1953. 

J 458/53 10417 
Dne 21. 1. 1954 ob 10. uri bo pn 

tem sodišču, v sobi št. 1 javna draž- 
ba ideelne polovice nepremičnin, 
zemljiška knjiga Gajevci, vi. št. 51 
in 205. Cenilna vrednost 521.15&, 
najmanjši ponudek 347.438 in var- 
ščina 52.116 din. 

Okrajno sodišče v Ptuju, 
dne 24. oktobra 1953. 

Pravice, ki bi ne pripuščale draž- 
be, je treba priglasiti sodišču naj- 
pozneje pri dražbenem naroku pre" 
začetkom dražbe, sicer bi se ne 

mogle več uveljavljati glede nepre- 
mičnin v škodo zdražitelja, ki je 

ravnal v dobri veri. . 
Sicer se opozarja na dražben) 

oklic na uradni deski sodišča. 

IV R 1604/53-14 10533 
Konkurzni oklic . 

Razglasitev konkurza o zapuščini 
po dne 21. !!. 1952 umrlem Lovre- 
cu Mirku, odvetniku v Celju. 

Konkurzni komisar je Karlovše» 
Janko, sodnik okrajnega sodišča v 

Celju,   upravnik   konkurzne   mas«' 
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Rosina Miroslav, odvetnik v Celju. 
Prvi zbor upnikov pri tem sodišču 
bo 27. novembra 1953 ob 9. uri v 
sobi Št. 29. Priglasitveni rok je do 
31. decembra 1953. Ugotovitveni na- 
rok pri tem sodišču pa 15. januarja 
1954, ob 9. uri. v sobi št. 29. 

Okrajno kot konkurzno sodišče 
v Celju, 

dne 5. novembra 1953. 

Razne objave 

St. 597/53 10591 
Razpis 

Rektorat Akademije upodablja- 
jočih umetnosti v Ljubljani razpi- 
suje natečaj za mesto docenta-pre- 
davatelja umetnostne zgodovine. 
Priglasitve s potrebnimi listinami 
je treba vložiti na rektoratu Akade- 
mije upodabljajočih umetnosti v 
Ljubljani, Strossmayerjeva 1, naj- 
kasneje 14 dni po objavi v »Urad- 
nem listu LRSc 

Rektorat 

Poziv upnikom tn dolžuikum 
aaj   *   danim   roko   priglasijo   terjatve 
oziroma  poravnajo ivojc obveznosti do 
oodjetU   *   likvidaciji,   licer   «•   bodo 

<lotgo«l todno Izterjali. 
St. 411/53 10036 

Z odločbo obč. LO v Beltincih, je 
prešlo   Občinsko   podjetje  »Šivilj- 
stvo« in Krajevno podjetje »Brivska 
delavnica« v Beltincih v likvidacijo. 
Priglasitveni rok je do 15. XI. 1953. 

Likvidacijska komisija 
8919 

Podjetje »Kožuhovina« v Ljublja- 
ni, Miklošičeva 17, je prešlo z od- 
ločbo MLO Ljubljana v likvidacijo. 
Priglasitveni rok: 30 dni po tej ob- 
javi. 

Likvidacijska komisija 
10392 

Z odločbo LO MO Šoštanj, štev. 
772/3-53 z dne 29. IX. 1953 je prešla 
>Cevljarska delavnica« LO MO Šo- 
štanj v likvidacijo. Priglasitveni 
rok: do 31. XII. 1953. 

Likvidacijska komisija 
10222 

Kmetijsko obdelovalna zadruga 
z. o. j., »2 november«, Bučka, okraj 
Krško, je 10. X. 1933 prešla v likvi- 
dacijo. Priglasitveni rok: en mesec 
pe tej objavi, 

Likvidatorji 

(zgubljene listine 
preklienjejo 

x Anžel Jože, Smolnik 38 P" Ru- 
šah, osebno izkaznico, reg. st. 26794, 
»er. št. 6190113. „ 10481 
.Babic Ana. Lehen 14 v Dravski 
do.lini, osebno izkaznico, reg. štev. 
39322, ser, št.   0570044.     . 10467 

Babnik Janez, Ljubljana, Glince, 
evidenčno tablico motornega kolesa 
znamke »NSU«, št. S-622. 10321 

Bačič Jožef, Grad 24, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 18848, ser. štev. 
0099558, izdano v M. Soboti     10554 

Baranašič Marija, Ljubljana, oseb- 
on izkaznico, reg. št. 80727/53, ser. 
št. F-0103037. 10522 

Baranja Ivan, Zenkovci 32, p. Bo- 
donci, osebno izkaznico, reg. štev. 
16911, ser. št. 0097621. 10319 

Basa Aleksander, Podgradje 35, p. 
H. Bistrica, osebno izkaznico, reg. 
št. 6128. 10491 

Beve Terezija, Kolonija 1. maja 
26, Trbovlje, osebno izkaznico.rcg. 
št. 2890, ser. št. 0716200. 10421 

Bezjak Stanko, Uprava za ceste, 
Ptuj, vozniško knjižico poklicnega 
vozača C kategorije št. 49/53, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 5219, ser. štev. 
0247532 in knjižico za kolo znamke 
»Steyer«, št. 965187. 10422 

Blažun Franc, Visoko 45, p. Šen- 
čur, osebno izkaznico, reg. žt. 7740, 
izdane v Kranju. 10301 

Bolčina Marija, Sežana 88, osebno 
izkaznico, reg. štev. 8156, ser. štev. 
0208866. 10321 

Brandi Alojzija, Maribor, Studen- 
ci, Heroja Iztoka 90, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 44112, ser. številka 
0877327. 10466 

Bratovščak Stefan, Ruše 270 pri 
Mariboru, preklic o izgubljeni oseb- 
ni izkaznici, reg. št. 31530, ser. št. 
0575196, objavljen v »Uradnem listu 
LRS«, ker se je našla. 10469 

Bricelj Frančiška, Bizovik 170, pri 
Ljubljani, osebno izkaznico, reg. št. 
160/50, ser. št. 0122463. 10523 

Bučovnik Urška, Maribor, Stu- 
denci, Ruška 91, preklic o izgublje- 
ni osebni izkaznici, reg. št. 33950, 
ser. št. 0035782, objavljen v »Urad. 
listu LRS«, ker se je našla.      10482 

Dolamič Alojzija, Drakovci 72, p. 
Bučkovci, osebno izkaznico, reg. št. 
11671, ser. št. F-0235981. 10514 

Ekart Elizabeta, Razvanje, bara- 
ka 23, osebno izkaznico, reg. št. 6, 
ser. štev. K-012381, izdano od OLO 
Maribor okolica. 10476 

Ermenc Alojzij, Ljubno, Primož 
65, osebno izkaznico, reg. št. 12035, 
ser. št. F-0435346. 10149 

Faganel Franc, Nova Gorica, Loke 
24, severni kolodvor, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 42662, ser. številka 
076273. 10556 

Ferk Leopold, Podkraj 17, p. Ra- 
deče, osebno izkaznico, ser. številka 
0751138, izdano v Trbovljah.    10452 

Gorenc Jernej, Paka 80 pri Kr- 
škem, osebno izkaznico, reg. štev. 
36950, ser. št, 0381260. 10532 

Gerenčer Ivan, Murska Sobota, 
Krekova 2, osebno izkaznico, reg. 
št. 6416, ser. št. 0229126. 10498 

Grad Marija, Petelinje 17, osebno 
izkaznico, reg štev. 10111, ser. štev. 
0168415, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 10524 

Groznik Alojzija, Ljubljana, Po- 
lje, osebno izkaznico, reg. St. 1488, 
ser. št. F-0159792,    - 10307 

Heričko Filip, Kamnik, Sutna 48, 
osebno izkaznico, reg. št. 25633, ser. 
št. F-0471543, poklicno vodniško do- 
voljenje, kategorije A B C E it. 522, 
izdano od OLO Ljubljana okolica, 
in sindikalno izkaznico št. 69402, iz- 
dano v Ljubljani. 10525 

Hronek Janez, Ljubljana, origi- 
nale indeksov filozofske fakultete 
univerze v Ljubljani, izdane septem- 
bra 1926 (z vpisanimi semestri od 
jeseni 1926 do pomladi 1931) in je- 
seni 1931 (z vpisanimi semestri od 
jeseni 1931 do pomladi 1935).   10563 

Janež Anton, Savina 71, p. Ljub- 
no ob Savinji, osebno izkaznico, 
reg. št. 7495, izd. v Šoštanju.     10302 

Jankovič Marija, Polhov Gradec, 
osebno izkaznico, reg. št. 22362, ser. 
št. F-0723672, izd. v Trbovljah. 10526 

Jerant Franc, Brezovica 138 pri 
Ljubljani, osebno izkaznico, reg. št. 
18423, ser. št. 0140733, sindikalno iz- 
kaznico št. 93533 in izkaznico ZKS, 
št. 538587, izdano v Ljubljani.   10445 

Jesenko Sonja, Zgornja Šiška, An- 
dreaševa 12, osebno izkaznico, reg. 
št 23298/50. ser. št. 004560, izdano 
v Ljubljani. 10484 

Kapler Mihaela, Apnenik 9, p. 
Krško, osebno izkaznico, reg. štev, 
2744, ser. št. 0319959. - 10458 

Kerčmar Teodor, Krnci 22, p. 
Martjanci, osebno izkaznico, reg. št. 
9584, ser. št 0091091. 10459 

Klobučar Jakob, Radoslavci 54, 
p. Bučkovci, osebno izkaznico, reg. 
št. 12233, ser. št. II F-0236543.   10460 

Kocuvan Alojz, Maribor, Pobrež- 
je. Belokranjska 15, vojaško knji- 
žico, izdano od vojaškega okrožja 
Ljubljana okolica, 1. 1951. 10470 

Kodrič Alojzija, Ljubljana, Flo- 
rijanska 22, osebno izkaznico, reg. 
št. 36070/51, ser. št F-0058380.   10540 

Konečnik'Marija, Bistra 3, p; Crna 
pri Prevaljah, osebno izkaznico, 
reg. št. 1555, ser. št G-0283391. 10324 

Koprivec Franc, Mlačevo 7, Gro- 
suplje, osebno izkaznico, reg. štev. 
1841, ser. št. 0002151. 10508 

Korošec Breda, Ljubljana, indeks 
agronomske fakultete univerze v 
Ljubljani 10453 

Korže Maksimilijan, Maribor, Vo- 
jašniška 6, osebno izkaznico, reg. št. 
725, ser. št. 003135. 10480 

Kosten Jožefa, Velika Loka 49, 
osebno izkaznico, reg. št. 7680, ser. 
št. 511390. 10158 

Kotar Ana, Ljubljana, Metelkova 
1, osebno izkaznico št 80685/51. 10485 

Kovačič Anton, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 16970, in vojaško 
knjižico, izdano v Čakovcu.     10527 

Kovačič Avgust, Maribor, Spla- 
varski prehod 7, osebno izkaznico, 
reg. št. 19701, ser. Št G-0075663, iz- 
dano v Gornji Radgoni. 10477 

Kovačič Janez, Kupetinci 16, p. Vi- 
dem ob Sčavnici, osebno izkaznico, 
reg. št. 11279, ser. št. F-235389. 10250 

Kovačič Valentin, Pod gradom  1, 
Ravne na Koroškem, osebno i-^az- 
nico, reg. štev. 13253, ser. številka 
0365963, 10558 
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Krivograd Adolf, Ravne na Koro- 
škem, Partizanska 6, osebno izkaz- 
nico, reg . štev. 22290, ser. številka 
0575000. 10415 

Krmelj Marija, Log 28, Skofja 
Loka, osebno izkaznico, reg. štev. 
15689, izdano v Kranju. 10461 

Krničar Jože, Grabče 9, p. Gorje 
pn Bledu, osebno izkaznico, reg. št. 
5816, ser. št. 548526. 10512 

Krušec Franc, Drežnik 9, p. Vini- 
ca pri Črnomlju, invalidsko vozno 
knjižico št. 91249 za 75% popust na 
železnici in avtobusu, izdano 14. II. 
1951. 10500 

Kuri Ivan, Cogetinci 57, p. Cer- 
kvenjak, osebno izkaznico, reg. št. 
14018/4, izdano v Radgoni.       10505 

Lainšček Atelka, por. Pavlovič, 
Ljubljana, Šiška, osebno izkaznico 
za tujega državljana, reg. št. 115/51, 
ser. št. K-010665, izdano v Ljub- 
ljani. 10486 

Lemež Julij ana, Maribor, Gor- 
kega 50, osebno izkaznico, reg. štev. 
12975, ser. št. 0019756. 10471 

Lesnik Stefan, Bresternica 4 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
25516, ser. št. 0029754. 10474 

Logar Cveto, Koseze-Rudnik, p. 
Ilir. Bistrica, osebno izkaznico, reg. 
št. F-0554197. 10462 

Lohak Jože, Blatna Brezovica, 
osebno izkaznico, reg. št. 40807, ser. 
št. 0148814. 10528 

Majcen Jožica, por. Nerat, Mari- 
bor. Tezno,. Ptujska 177, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 19555, serij. štev. 
0004701. 10468 

Markovič Ana, Ljubljana, član- 
sko sindikalno izkaznico, izdano v 
Ljubljani. 10541 

Maver Angel, Grant 11, p. Graho- 
vo ob Bači, osebno izkaznico, reg. 
it. 1610, ser. št. 0254520. 10492 

Mežnar Marija, Rošpoli 164 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
25575, ser. št. 0029995. 10475 

Močnik Franc, Morje 50 pri Fra- 
mu, osebno izkaznico, reg. št. 7457, 
ser. št. 0567222. 10475 

Novak Terezija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 2506, ser. številka 
0178816, izdano v Kranju. 10564 

Ocepek Ferdo, Sv. Marko 58, p. 
Hrastnik, osebno izkaznico, reg. št. 
22617, ser. št. F-0725927. 7786 

Okoren Albin, Videm 28, osebno 
izkaznico, reg. št, 17508, .ser. štev. 
01545450, izdano od OLO Xjubljana 
okolica, in sindik. izkaznico.    10529 

Pečovnik Elizabeta, Podvolovljek 
22, 'Luče ob Savinji, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 11578, ser. številka 
F-0454889. 10184 

Povšič Alojzija, Ljubljana, Trža- 
ška 17, osebno izkaznico, reg. štev. 
92228/51, ser. št. F-0114558.      . 10509 

Prašnikar Stane, Šmartno ob Paki, 
27. orožni list št. 447, izdan dne 27. 
VII. 1951 v Šoštanju. 10281 

Razdevšek Slavko, Murska Sobota, 
Ivanocijeva 65, osebno izkaznico, 
reg. št. 5,0146, ser. št. 0111856.   10161 

Recek Anton, Dolnji Slaveči 26, 
p. Grad, osebno izkaznico, reg. št. 
10247, ser. št. 0274957. 10505 

Rep Maks, Maribor, Tezno, tabo- 
rišče III, osebno izkaznico, reg. štev. 
49855, ser. št. 0050275, in potrdilo o 
začasni nesposobnosti, izdano od 
Vojnoinedicinske akademije v Beo- 
gradu 5. VII. 1951. 10485 

Robnik Alojzij, Savina 51, Ljub- 
no ob Savinji, osebno izkaznico, reg. 
št. 10295, ser. št. S-0455605. 8550 

Rus Branimir, Ljutomer, P. Sku- 
hala ulica 9, osebno izkaznico, reg. 
št. 16119, ser. št. F-0240429. 8205 

Staman Ana, Hotiza 16, p. Lenda- 
va, osebno izkaznico, reg. št. 19799, 
ser. ?t. 0244109. 10182 

OBVESTILO 
vsem gospodarskim 

organizacijam 

V »Gospodarskem koledar- 
ju 1954« bo objavljen spisek 
industrijskih, trgovskih, obrt- 
nih in gostinskih podjetij dr- 
žavnega, zadružnega in pri- 
vatnega sektorja z naslednji- 
mi podatki za vsako podjetje 
in obrat: naslov podjetja, po- 
šta, poštni predal, telefon, 
brzojavni naslov, štev. banč- 
nega računa, železniška in na- 
kladalna'postaja. 

Vsa podjetja naj takoj poš- 
ljejo te podatke na naslov 
redakcije >Nove proizvod- 
nje«, Ljubljana, poštni predal 
551 in naj nakažejo na tekoči 
račun pri NB Ljubljana 601- 
T-160 po 2000 din. 

Naročite potrebno število 
izvodov »Gospodarskega ko- 
ledarja 1954« po prednaroč- 
niški ceni 500 din. 

Stare Franc, Sutna 30, p. Zabnica, 
osebno izkaznico, reg. št. 13407, ser. 
Št. 0209516. 10541 

Suflaj Rajko, Ljubljana, Dreni- 
kov vrh 1, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 96347/51, ser. Štev. F- 
0118627. 10454 

Setina Marija, Ljubljana, Viška 
2, tovarniško izkaznico, izdano od 
»Litostroja, Ljubljana. 10530 

Simon Ana, Sulinci 75, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 44484, ser. številka 
0126194. '   10308 

Skulep Jože, Depalja vas, p. Dom- 
žale, osebno izkaznico, reg. št. 23130, 
ser. št. 0469040, izdano v Kamniku, 
in sindikalno izkaznico, izdano v 
Ljubljani. Ì0542 

Smirmaul Anica, Kamnica,79 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reç. 
št. 48528, ser. št. 49050 10*72 

Span Franc, Doropolje 1, p. Pla- 
nina pri Sevnici, osebno izkaznico, 
reg. št. 27219, ser. št. 0684640.    8947 

Span  Marija, Ljubljana, Teslova 
3, osebno izkaznico, reg. št. 73920/51, 
ser. št. F-0096230. 10565 

Strajhar Anton, Volčji potok 1, 
Radomlje, osebno izkaznico, reg. št. 
42071, ser. št. F-0690215. 10510 

Svab Jožefa, Skoke 15 pri Sliv- 
nici, osebno izkaznico, reg. št. 50370, 
ser. št. 0480578. 10465 

Tobačna tovarna Ljubljanu, voja- 
ške živinske knjižice, izdane od vo- 
jaškega odseka, Ljubljana za kobi- 
lo Fukso, letnik 1944, kobilo Fukso, 
letnik 1959, konju Belca (šimelj) let- 
nik 1935, konja Branka, letnik 1945 
in konja Rigo, letnik 1955.       10451 

Topolovec Ivan, Njiverce 22, p. Ki- 
dričevo, osebno izkaznico, reg. št. 
3113, ser. št. 0245426' in knjižico za 
kolo znamke »Ideali, tipa številka 
2756437. 10252 

Trgovsko podjetje z živili »Živi- 
la«, evid. tablico osebnega avtomo- 
bila Fiat 1100, št. S-7229. 10489 

Vaupotič Karel, Drakovci 5, Ma- 
la Nedelja, osebno izkaznico, reg- 
st.  11795, ser. št. F-236105.        10165 

Vene   Franc,  Ljubljana,  Jenkova 
4, evid. tablico osebnega avtomobila 
znamke »Fiat«, Št. S-1016. 10551 

Vidrih Marija, Ljubljana, Zrinj- 
skega 15, osebno izkaznico, reg. št. 
53798/51, ser. št. F-0078108. 10487 

Viher Franc, Litija, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 32428/51, ser. štev. F- 
0054758, izdano v Ljubljani.      10488 

Viziar Jože, Ponikve 11, p. Stude- 
nec, osebno izkaznico, reg. številka 
38669, ser. št. 0382979. • 10506 

Vreček Franc, Zg. Kokra 25, 
Kranj, osebno izkaznico, reg. štev. 
4488, ser. štev. 0193798. 10520 

Vrbnjak Drago, Maribor, Pobrež- 
je, Ulica XIV. divizije 33, osebno 
izkaznico, reg. št. 51876, ser. Števil- 
ka 0052795. 10479 

Zaletel Albin, Vižmarje, šofersko 
izkaznico. 10511 

Zevnlk Judita, Ljubljana, Šiška, 
Jernejeva 1, osebno izkaznico št. 
12582, izdano v Kranju. IO*55 

Zmazek Silva, Maribor, Vojašni- 
ška 11, osebno izkaznico, reg. štev. 
43854, ser. št. 0046040. 10478 

Zupančič Jurij, Zepovci 80, p.osta 
Apače, invalidsko vozno knjižico 
za 75% popust, izdano od Invalid- 
ske uprave Ljubljana. 10233 

Zekar Ladislava, Maribor, mal^iri- 
tetno spričevalo IV. razreda držav- 
ne meščanske šole v Trbovljah, ra- 
dano 15. VI. 1931. 10456 

Zibert Mari ja, Kostanjevica 1 ?.b 

Krki,' osebno izkaznico, ' reg. števil- 
ka 24094, ser. št. 0402404. 1044* 

Znidar Andrej, Slov. Bistrica •< 
osebno izkaznico, reg. št. 1. ser-t,ô 
0760712. .       10562 

Zohar Franc, Šmartno ob PaW> 
reg št. 8697, ser. št. F-987421,' orožni 
list za puško trocevko št. 45.    104 »^ 

Izdaje'  »Uradni   Ust 'LRS«  -  Direkte«   to   odgovorni    • :edoik:   dr.  Rastko   MoColk   —   tiske 
» LJubljani • 

Oslctraa   .Tonete   TomBS»' 
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49. volilna enota: 
I. kandidat: 

IL kandidat: 

Pfajfar M. Matija,' delavec pri 
Gozdnem gospodarstvu Bled, 
Kališe 
Marinko V. Valentin, direk- 
tor tovarne verig Lesce, Lesce 

50. 

51. 

52. 

53. 

XVIII. Okraj Sežana 

volilna enota: 
L kandidat: Leban   P. Jože,   delavec   pri 

Trgovskem podjetju »Mlekoc 
Sežana, Sežana 

XIX. Okraj Slovenj Gradec 

volilna enota: 
I. kandidat: Hercog N. Ivan, električar v 

Rudniku svinca in topilnici 
Mežica, Crna 
Vodovnik J. Ivan, mehanik v 
Rudniku s- inca in topilnici 
Mežica, Žerjav pri Prevaljah 

Kugovnik J. Ivan, uslužbenec 
Železarne Ravne na Koro- 
škem, Prevalje-Farna vas 
KlanČnik G. Gregor, direktor 
Železarne Ravne na Koro- 
škem, Ravne na Koroškem 

Pipan E. ing. Boris, šef grud- 
bišča Gradis-Vuzenica, Ma- 
ribor 
Cirče I. Marija, delavka, Slo- 
venj Gradec -   '. 

•. kandidat: 

volilna enota: 
I. kandidat: 

II. kandidat: 

volilna enota: 
I. kandidat: 

.11. kandidat: 

XX. Okraj Šoštanj 

.54. 

55. 

volilna enota: 
I. kandidat: 

II. kandidat: 

III. kandidat: 

volilna enota: 
I. kandidat: 

II. kandidat: 

Stegnar A. Andrej, direktor 
Tovarne usnja Šoštanj, Šo- 
štanj 
Jamnikar I. Ivan, delavec v 
Rudniku lignita "Velenje, Ve- 
lenje 
Zgank J. Nestl, direktor Rud- 
nika lignita Velenje, Velenje 

Herman J. Edi, sekretar Les- 
noindustrijskega podjetja Na- 
zarje, Nazarje 
Lukač T. Jože, delavec Lesno- 
industrijskega lodjetja Na- 
zari«, Prihova 

5?. 

58. 

XXI. Okraj Tolmin 

Molilna enota: 
I. kandidat: Lukan J. Janko, rudar, Topil- 

nica   rudnika   živega   srebra 
Idrija, Spodnja Idrija   ^ 

•••. Okraj Trbovlje 

volilna enota: 
I. kandidat: Marinko .A. Franc, rudar, Tr- 

bovlje 
volilna enota: 

• L kandidat: Klanšek  -J.   Jože,    direktor, 
>Steklarnec, Hrastnik 

59. volilna enota: 
I. kandidat: 

II. kandidat: 

Goste A. Maks, rndar v Rud- 
niku Zagorje, Zagorje 
Eberl J. Jože, rudar v Rudni- 
ku Zagorje, Zagorje 

II. s k u p i n a (kmetijstvo) 

L Mesto Celje in okraj Celje okolica 
i. volilna enota: 

I. kandidat: Tavčar F. ing. Adolf, direktor 
Kmetijskega posestva v Slo- 
venskih ' Konjicah, Slovenske 
Konjice 

•. Okraja Črnomelj in Kočevje 
2. volilna enota: 

I. kandidat: 

II. kandidat: 

3. volilna enota: 
I. kandidat: 

Razdrih F. Feliks, predsednik 
Republiškega odbora sindika- 
tov kmetijskih in gozdnih de- 
lavcev, Ljubljana 
Berkopec F. ing. Jože, direk- 
tor Kmečke knjige, Ljubljana 

III. Okraj Gorica 

Stakolič A. Jože, član Kme- 
tijske delovne zadruge Hum, 
Hum 

IV. Okraji Kranj, Radovljica in Tolmin 
... * ^ 

4. volilna enota: 
I. kandidat: Hafner A. Anton, predsednik 

Okrajne  zadružne  zveze   . 
• ••' Kranj, Stražišče  '<••*; 

V. Okraja Krško in Trbovlje 

5. volilna.enota: 
I. kandidat: Dragan M. Franc, predsednik 

Okrajne zveze kmetijskih za- 
drug Krško, Krško 

•. kandidat:       .  Vesel    A.   Gvido,    kmetijski, 
tehnik  na   zadružnem   pose- 
stvu Leskovec, Leskovec 

VI. Mesto Ljubljana in • okraj Ljubljana okolica 

6. volilna enota: r 

I. kandidat: Keber A. Stanislav, predsed- 
nik Okrajne zadružne zveze 

, Ljubijanaf'okolica, Ljubljana' 

•   VII. Okraj Ljutomer      - 

7. volilna enota: 
I. kandidat: 

•. kandidat: 

Truden J. Anton, predsednik 
Okrajne zadružne zveze Lju- 
tomer, Ljutomer 
Ratek  V.  Matija,   zadružnik, 
Ivanjkovci , •       * 

VIII. Mesto Maribor, in okraj Maribor okolica 

8. volilna enata: .   . 
I. kandidat: Zorko J. Edvard, predsednik 

• Okrajne zadružne ^veze Ma- 
ribor okolica, Maribor ; 

II. kandidat:     « : BoštjanČ.ič  J. Leopold, kmei, 
Limbuš pri Mariboru 
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IX. Okraj Murska Sobota 

9. volilna enota: 
I. kandidat: Korošec   S.'  Pavel,   upravnik 

državnega posestva Lendava, 
Lendava 

X. Okraj Novo mesto 

10. volilna enota: 
Ï. kandidat: Pirkovič V. ing. Vilma, pred- 

sednica /.vez*, zadružni^ Slo- 
venije, Ljubljana 

XI. Okraja. Postojna in Sežana 

11. volilna enota: 
. L kandidat: 

II. kandidat: 

12. volilna enota: 
I. kandidat: 

II. kandidat: 

Zakrajšck  P. Alojz, predsed- 
nik Okrajne zadružne zveze 
Postojn", Postojnp 
Jakomin A. Ivan, kmrt, 
Kubed 

XII. Okraj Ptuj 

Lacko J. Milan, član kmetij- 
ske zadruge Rogoznica, Nova 
vas pri Ptuju 
Gobec F. Martin, direktor 
Kmetijskega gospodarstva Ki- 
dričevo, Kidričevo 

XIII. Okraja Slovenj Gradec in Šoštanj 

13. volilna enota: 
I. kandidat: Saksida I. ing. Ivan, direktor 

Znanstvenega zavoda, Radlje 
ob Dravi 

II. kandidat: Jeraj    I.   Franc,    predsednik 
Okrajne  zadružne  zveze  Šo- 
štanj, Mozirje 

Vse potrjene kandidature so kandidature zbo- 
rov volivcev v gospodarskih organizacijah, razen 
naslednjih kandidatur: 

1. kandidatura Martinuca Franca, strojnika v 
elektrarni Doblar, kot- II. kandidata v 9. volilni enoti 
I. proizvajalske skupine; 

2. kandidatura Iljaža Stanka, direktorja >Vino- 
sadje«, Brežice, kot III. kandidata v 16., volilni enoti 
I. proizvajalske skupine; 

3. kandidatura Mižigoja Darka, delavca v tovar- 
ni >Celnloza« Videm, kot IV. kandidata v 16. volilni 
enoti I. proizvajalske skupine; 

4. kandidatura Marinčka Vinka, delavca v tovarni 
>Motvoz in platno t, Grosuplje, kot II. kandidata v 
26. volilni enoti I. proizvajalske skupine; 

*5. kandidatura Kralja Antona, delavca v Tovarni 
sanitetnega materiala Domžale, kot •. kandidata v 
28. volilni enoti I. proizvajalske skupine; 

6. kandidatura Bere Franca, električarja v to- 
varni >Impolc, Slov. Bistrica, kot II. 'kandidata v 36. 
volilni enoti I. proizvajalske skupine; 

7. kandidatura ' Stapana Franca, strugarja v To- 
varni dušika v Rušah, kot II. kandidata v 37. volilni 
enoti I. proizvajalske skupine; 

8. kandidatura, črneta Vlada, direktorja Sladko- 
gorske tovarne kartona in papirja, Sladki vrh, kot 
II. kandidata v 39. volilni enoti I, proizvajalske sku- 
Pinej 

9. kandidatura Rožanca Franca, mizarja v Tovarr 
ni lesovine in lepenke Ceršak, Šentilj v Slov. goricah, 
kot III. kandidata v 39. volilni enoti I. proizvajalske 
skupine; 

10. kandidatura Kovačič Terezije, delavke v To- 
varni volnenih izdelkov Majšperk, kot II. kandidata 
v 45. volilni enoti I. proizvajalske skupine; 

11. kandidatura Čirče Marije, • delavke, Slovenj 
Gradec, kot II. kandidata v 53. volilni enoti I. proiz- 
vajalske skupine; 

12. kandidatura Lukača Jožeta, delavca Lesnoin- 
dustrijskega podjetja Nazarje, kot II. kandidata v 
55.  volilni  enoti I. proizvajalske  skupine; 

13. kandidatura Eberla Jožeta, rudarja v Rudniku 
Zagorje, kot II. kandidata v 59. volilni enoti I. proiz- 
vajalske skupine, 

14. kandidatura Brezavščka Avgusta, delavca v 
Tobačni tovarni v Ljubljani, kot III. kandidata v 18. 
volilni enoti I. proizvajalske skupine; 

15. kandidatura Prebila Jožeta, čevljarja, .Ljub- 
ljana, kot III. kandidata v 23. volilni enoti I. proizva- 
jalske skupine, 

ki so kandidature skupin proizvajalcev. 
Štev. 50/1-53 
Ljubljana, dne 7. novembra 1953. 

Republiška volilna komisija LRS 

Tajnik: Predsednik: 
Dr. Jože Globevnik 1. r. Dr. Franc Hočevar I. r. 

130. 
Na podlagi 2. odstavka 8. člena pravilnika o pri- 

pravniški dobi in strokovnih izpitih v zdravstveni 
stroki in v zvezi s 5. odstavkom 16. člena ustavnega 
zakona o temeljih družbene in politične ureditve 
FLRJ in o zveznih organih oblasti izdaja Izvršni svet 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije     % 

UREDBO , 
o opravljanju splošnih strokovnih izpitov zdravnikov 

pripravnikov na specializaciji 

1. člen 
Dokler ne bodo izdani predpisi po 2. odstavku 8. 

člena pravilnika o pripravniški dobi in strokovnih 
izpitih v zdravstveni stroki (Uradni list FLRJ, Žtev. 
26-302/52), opravljajo zdravniki pripravniki na speci- 
alizaciji splošni strokovni izpit iz predmetov in p° 
programu, ki ga določi Svet za zdravstvo in socialno 
politiko LRS. 

2. člen 
Zdravniki pripravniki na specializaciji, ki imajo 

že dve leti pripravniške dobe, pa niso mogli opraviti 
splošnega strokovnega izpita, ker niso bili izdani 
ustrezni predpisi, napredujejo v plačilne razrede P° 
letih službe, morajo pa.najkasneje v enem letu P° 
uveljavitvi te uredbe opraviti strokovni izpit po pr- 
vem členu. Ako tega izpita v tem rokü ne opravijo, 
ne morejo obdržati plačilnega. razreda, v katerega 
so napredovali. 

• Zdravnikom, ki napredujejo po prednjem od'staV 
ku, pripadajo novi službeni prejemki od 1. novembra 
1953. 

3. člen 
Zdravniki pripravniki na specializaciji lahko ne 

glede na prednje določbe opravijo splošni strokovni 
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izpit tudi po predpisih za opravljanje strokovnega 
izpita za zdravnike pripravnike. 

Ti zdravniki lahko prebijejo pripravniško dobo 
— staž v ustreznih zdravstvenih zavodih izven svo- 
jega rednega delovnega časa ali v času izrednega 
plačanega dopusta. 

4. člen 

Določbe prvega in drugega člena te uredbe ve- 
ljajo tudi za tiste zdravnike, ki so že opravili speci- 
alistični izpit, pa ob prevedbi niso dobili naziva zdrav- 
nik specialist. 

Pri napredovanju teh zdravnikov se upošteva 
poleg let službe tudi njih višja kvalifikacija. 

5. člen 
Določbe pravilnika o pripravniški dobi in stro- 

kovnih izpitih v zdravstveni stroki veljajo tudi za 
opravljanje strokovnih izpitov iz 1. člena, kolikor 
ni s to uredbo drugače določeno. 

6. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem H« 

stu LRSc 
Ü - 66/53 
Ljubljana, dne 4. novembra 1953. 

Predsednik! 
Miha Marinko L r. 

Odloki ljudskih odborov 
m. 

Na podlagi 8. točke 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 6. 
Člena uredbe o pravici ljudskih odborov, da lahko 
Predpisujejo takse in prometni davek (Uradni list 
FLRJ, št. 19-118/53) in po poprejšnji pritrditvi Iz- 
vršnega sveta Ljudske skupščine LRS je okrajni 
ljudski odbor Ljubljana okolica na sejah okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dnt 31. oktobra 1953 
«prejel 

ODLOK 
o uvedbi okrajnih taks in prometnega davka 

I. DEL: SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Poleg taks in prometnega davka, ki se plačujejo 

Po veljavnih predpisih, se pobirajo v okraju Ljub- 
ljana okolica še takse in prometni davek, ki so pred- 
pisani s tarifo v II. delu tega odloka. 

•  2. člen 
Takse in prometni davek, ki se poberejo po do- 

ločbah tega odloka, so dohodek okraja in občin. 
Uporabiti se smejo samo za komunalno graditev (za 
vzdrževanje in zidanje stanovanjskih hiš, za zidanje 
zdravstvenih, prosvetnih in drugih zavodov in ko- 
munalnih objektov), za graditev cest, mostov in po- 
dobno. 

Delež dohodkov, ki pripadajo okraju se steka v 
»sklad za komunalne gradnje<. Sklad ima predračun 
dohodkov in izdatkov, ki ga sprejme svet za gradbe- 
ne in komunalne zadeve okrajnega ljudskega odbo- 
ra. S sredstvi sklada razpolaga ta svet v mejah pred- 
računa. Odredbodajalec za izvrševanje predračuna je 
p&celnik tajništva za gospodarstvo. 

Delež dohodkov, ki pripada občinam, je dohodek 
°bčinskih proračunov. Način uporabe se določi z 
°bčinskim proračunom. 

3. člen 
.     Od taks in prometnega davka, pobranih po do- 
točbah   tega   odloka  pripada  okraju  25%,  občinam 
Pa 75%. 

Delež teh dohodkov, ki se po prvem odstavku 
~8a člena odstopi občinam, se razdeli na posamezne 
°,bČine tako: 
R    Občina 
Blagovica 
°°rovnica 
Brezovica 
cnmfce 

Občina 
1.5?, Dobrova 1.5% 
2.0% Dolsko 2.0% 
3.0% Domžale 8.0% 
6.0% Gabrovka 1.5% 

Grosuplje 
Horjulj 
Ig 

3.0% 
2.0% 
3.0% 

Kamniška Bistrica 2.0% 
Komenda 
Kresnice 
Krka 
Litija 
Logatec 
Lukovica 
Medvode 
Mengeš 
Moravče 
Motnik 
Podpeč - Preser je 
Podtabor 

2.0% 
2.0% 
1.5% 
6.0% 
3.5% 
2.0% 
6.0% 
4.0% 
3.0% 
1.0% 
2.0% 
1.5% 

Polhov Gradec 
Prežganje 
Radomlje 
Rovte 
Stična 

2.0% 
1.5% 
2.5% 
1.5% 
2.0% 

Šentvid pri Stični 2.5% 
Škofljica 1.5% 
Šmarje 1.5% 
Šmartno pri Litiji 2.5% 
Tuhinj 1.0% 
Tuhinjska Srednja 

vas 1.0% 
Vače 1.0% 
Višnja gora 2.0% 
Vodice 2.0% 
Vrhnika 5.5% 

4. člen 
Takse se plačujejo v posebnih lokalnih taksnih 

znamkah. Če stranka teh taksnih znamk ne more 
nabaviti, plača takso v gotovini; uslužbenec, ki takso 
pobere, pa mora nabaviti lokalne taksne znamke in 
jih uničiti na spisu. 

Dokler taksne znamke ne bodo tiskane, se pla- 
čujejo takse v gotovini. 

Prometni davek se plača v gotovini. 
5. člen 

V primerih, ko je po veljavnih predpisih prizna- 
na oprostitev taks oziroma prometnega davka, se tu- 
di ne morejo pobirati takse oziroma prometni davek, 
ki so predpisani s tem odlokom. 

Takse in prometni davek po tem odloku se tudi 
ne pobirajo v primerih, določenih z mednarodnimi 
pogodbami, in v primerih, ko izvira oprostitev iz 
mednarodnih običajev do držav, s katerimi obstoji 
o tem vzajemnost (reciprociteta). 

6. člen 
Določbe zakona o taksah (Uradni list FLRJ, štev* 

68-485/46), uredbe o davku od prometa proizvodov 
(Uradni list FLRJ. št. 24-267/47) in uredbe o tarifi 
prometnega davka (Ur. list FLRJ, žt. 1-1/53) z vsemi 
poznejšimi spremembami in dopolnitvami se primer- 
no uporabljajo tudi glede taks in prometnega davka, 
predpisanih s tem odlokom, kolikor ni v tem od- 
loku drugače določeno. 

7. člen 
Pojasnila in navodila za izvrševanje tega odloka 

izda svet za gospodarstvo okraj, ljudskega odbora. 
Za izvrševanje tega odloka skrbi tajništvo za go- 

spodarstvo okrajnega ljudskega odbora. 

\ 
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8. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Urad- 

nem listu LRS<. 

II. DEL: TARIFA 
/•   Takse 

Tar. št 1. 
Za vloge, ki se naslovijo na ljudske od- 

bore: din 
1. za vsako vlogo, razen za pritožbo 20 
2. za vsako pritožbo 90 

Tar. št. 2. 
Za odločbe, ki jih izdajajo ljudski od- 
bori, se plača: 
i. za odločbo o dovolitvi podaljšanja 

obratovalnega časa v gostinskih obra- 
tih za en večer 1.000 

2. za odločbo o dovolitvi priložnostnega 
točenja alkoholnu   pijač 3.000 

3. za vsako drugo odločbo, 'azen prime- 
rov pod 1. in 2. tč. te tarifne številke 
ter odločb, 7;t krte/e predpisuje ta ta- 
rifa posebne takse 75 

Tar. št. 3. 
Za vsa potrdila, ki jih izdajajo ljudski 
odbori, se plača: 
1. za  vsako  potrdilo,    razen  za živinske 

potne liste 50 
2. za potrdilo o lastnini in  zdravju  ži- 

vine  (živinski potni list)  in za prenos 
lastnine na kupca: 
a) za drobnico, od glave 10 
b) za živino, od glave 50 

Tar. št. 4. 
Za odhod uslužbencev ljudskih odborov 
izven uradnih prostorov na zahtevo 

' strank, razen kadar gre za stanovanjske 
zadeve ali zadeve neznatne vrednosti, se 
plača: 

-      1. za   pregled   stavbišča  ali   prostora   za 
naprave 200 

2. za pregled vse zgradbe ali posameznih 
prostorov, da bi se izdalo uporabno 
dovoljenje: 
a) do 5 prostorov 100 
b) od 6 do 20 prostorov 200 
c) nad 20 prostorov 500 

3. za vsakb pot uslužbencev izven urad- 
nih   prostorov   na   zahtevo   zasebnika, 
ne glede na število uslužbencev 100 

Tfar. št 5. 
Za odločbe, s katerimi se dajejo dovolje- 
nja za gospodarske delavnosti, se plača: 
1. za trgovinska podjetja na debelo 1.200 

• 2. za   trgovska   podjetja   na   drobno   in 
poslovalnice 720 

3. za agencije, komisije, trgovinska za- 
stopstva in druge posredniške posle .4.800 

4. za špedicije 2.400 
5. za gradbena podjetja ^ /     2.400 
6. za zasebno poklicno udejstvovanje 

javnih pravnih zastopnikov, zdravni- 
kov,   inženirjev,   veterinarjev,   geome- 
trov, babic ter podobnih poklicev 480 

7. za gostinske obrate: 
a) za restavracije, gostilne, v katerih 

se ne točijo alkoholne pijače 4.800 

b) za restavracije z alkoholnimi pija- 
čami, gostilne, kavarne, krčme, bi- 
feje in vinske kleti 

c) za hotele 
č) za penzione, gostišča in prenočišča 
d) za mlekarne in obrate, v katerih se 

točita csamo čaj in kava 
8. za   podjetja   za   prevoz   potnikov   in 

blaga: 
a) avtobusna in prevozniška 
b) avtotaksijska 
c) prevozniška s konjsko vprego za to- 

vorni in osebni promet 
9. za dimnikarje 

10. za obrate za dezinsekcijo in deratiza- 

11 
C1JO 

za   proizvodnjo   farmacevtskih   prepa- 
ratov 

12. za prodajalne monopolskih predmetov 
na drobno 

13. za proizvajanje električne energije 
14. za opravljanje   bančnih   in   menjalnih 

poslov 
15. za kinematografe 
16. za opravljanje  tovarniške  proizvodnje 
17. za opravljanje obrti: 

a) s stalnim sedežem 
b) brez stalnega sedeža 

18. za   industrijska   podjetja,   kolikor   ni 
drugače določeno 

Tar. št. 6. 
Za potrjevanje pogodb in  drugih   istin 
se plača: 
1. za potrditev  vsake  listine: 

za prvo polo 
za vsako nadaljnjo polo 

Ce se potrdi samo podpis (za potrditev 
vsakega podpisa ali pečata), se plača 

2. za overovitev cenitve posestva 
3. za overitev poslovnih knjig, od vsake- 

ga lista 
4. za potrditev kopiranega načrta po dr- 

žavnih organih, če to zahtevajo zaseb- 
niki 

5. za overitve pogodbe po državnih or- 
ganih: 
a) za na novo sklenjeno pogodbo, od 

vrednosti: 
do   10.000 din 
od    10.000 do   50.000 din 
od   50.000 do 150.000 din 
od 150.000 do 250.000 din 
nad 250.000 din 
Če se vrednost pogodbe ne da oce- 
niti 

. b) za overitev  podaljšane  pogodbe te 
plača 50%  takse iz točke a)  te ta- 
rifne številke 

c) za overitev pooblastila - 
6. za prepise uradnih aktov ali listin, ki 

se napravijo v državnih uradih: 
a) ako jih prepišejo zasebniki, od vsa- 

ke polpole izvirnika 
b) ako jih prepišejo državni organi, 

od vsake polpole izvirnika 
c) ako prepišejo državni organi akte 

ali listine v tujih jezikih, za vsako 
polpolo izvirnika 

din 
12.000 

2.400 
1.200 

1.200 

1.200 
600 

240 
600 

480 

4.800 

240 
480 

i 

7.200 
2.400 

24.000 

2.400 
900 

3.600 

35 
25 

25 
250 

2.50 

500 

75 
150 
300 
500 

diu 
125 

45 

10 

5? 

100 
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Tar. št. ?. 
Za odločb" o kazni v postopku o prekr- 
ških, za katere je pristojen okrajni sod- 
nik za prekrške 

Tar. št. 8. 
Za glasbo v gostinskih in podobnih jav- 
nih lokalih, če se za vstop ne pobira 
vstopnina, se plača: 
1. za vsakodnevno glasbo v kavarnah in 

gostilnah, mesečno 
2. če je glasba dvakrat tedensko, v me- 

sečnem znesku 
3. če je glasba tri do štirikrat tedensko, 

v mesečnem znesku 
4. za glasbo na plesu, na veselici in po- 

dobni prireditvi, za vsak primer 
Pripomba; Taksni zavezanci so dolžni 

najkasneje do zadnjega dneva v mesecu 
priglasiti glasbo in plačati takso za pri- 
hodnji   mesec   upravi   za   dohodke  OLO 

/ Ljubljana okolica. V primeru iz 4. tč. te 
tar. številke so dolžni taksni zavezanci 
priglasiti glasbo in plačati takso najkas- 
neje 24 ur pred prireditvijo. 

Tar. št 9. 
Za uporabo javnega prostora, se plača: 
1. če se javni prostor uporablja trajno, 

od vsakega m* letno. 
2. za uporabo javnega prostora za posta- 

vitev kioskov ne glede na površino, 
letno 

3. za uporabo javnega prostora za posta- 
vitev stojnic, vrtiljakov, strelišč, cir- 
kusov in  podobno, za vsak m*: 
a) za čas najmanj 3 dni do ne več kot 

20 dni * 
b) za vsak nadaljnji dan 

4. za enodnevno ali dvodnevno uporabo 
javnega prostora od m2 vzetega pro- 
stora 
Takso po tej tarifni številki odmeri in 
pobira ljudski odbor mestne občine ozi- 
roma občinski ljudski odbor, ki s pis- 
meno rešitvijo določi tudi kraj in po- 
vršino uporabe javnega prostora. 
Ta taksa se plača ob izdaji dovoljenja. 

Tar. št 10. 
Za izobešanje firme se plača letno: 

, 1. pri površini table do 0.5 m* 
2. pri površini table do 1 m* 
3. pri površini table nad 4 m« 
4. pri površini table nad 4 m* 

•Pripomba: To takso plačujejo le prido- 
bitne firme. Taksni zavezanci so dolžni 
priglasiti firmo in. površino table upra- 
vi za dohodke OLO do konca leta za pri- 
hodnje leto ter plačati takso. Ce izobesijo 
firmo med letom, so taksni zavezanci 
dolžni priglasiti firmo in površino table 
24 ur pred izobešenjem firme in plačati 
celotno letno takso. 

Ta*. št  11. 
Za reklame, ki se zaradi materialne ko- 
risti obešajo ali kako drugače pritrdijo, 
napišejo ali naslikajo na zidove ali v no- 
tranjosti javnih lokalov, na ograje, v iz- 
ložbenih oknih in podobno, se plača letno 
glede na velikost reklame: 

1. pri površini do 0,5 m* 
2. pri površini od 0,5 do 1 m* 

250             3. pri površini od 1.01 do 4 m' 
4. pri površini nad 4 m' 

Pripomba:   Te takse so oproščene rekla- 
me, napisi in druga obvestila  v  poslov- 
nih prostorih, gospodarskih organizacij, 
ki se nanašajo na redno poslovanje teh 

800 gospodarskih enot. 
Koristniki   reklam   ':ot  taksni   zavezanci 

200 so dolžni najkasneje 24 ur pred publika- 
cijo   reklame   priglasiti   reklamo   upravi 

400 >   za dohodke OLO. / 
Tar. št 12. 

1.000 Za  registracijo  motornih  vozil se plača, 
letno: 
1. za vsak avtomobil (osebni in tovorni), 

avtomobilsko prikolico ali avtobus 
2. za vsako motorno kolo s prikolico ali 

brez nje 
Pripomba: Te. takse ne plačajo JLA, 

Ljudska milica, Ljudska tehnika, Rdeči 
križ,' rešilne postaje in gasilska društva 
za svoja vozila. 
Prav tako ne plačajo te takse invalidi, ki 
uporabljajo motorna vozila zaradi svoje 
invalidnosti. 
Takso pobira tajništvo za notranje za- 
deve OLO ob letni registraciji motornih 
vozil. 

Tar. št. 13. 
Za ponudbe na ofertalnih licitacijah pri 
državnih uradih,in zavodih, gospodarskih 
in  drugih  organizacijah,  se plača  glede 
na  vrednost zadeve,   za katero  se  daje 
ponudba: 
za vrednost do 20.000 din 
za vrednost od 20.001 do 100.000 din 

2 za vrednost od 100.001 do 500.000 din 
za vrednost od 500.001 , do  1.000.000 
za vrednost nad 1,000.000 din poleg 

še 
Pripomba: Takso po tej tarifni številki 

pobere organ, ki je razpisal ofertalne li- 
citacije. V treh dneh po licitaciji mora 
ta organ predložiti tajništvu za gospo- 
darstvo OLO Ljubljana okolica obračun 

400 o pobranih taksah s podatki o številu ter 
S00 o njihovi  posamezni  kakor  tudi  skupni 

1.500 vrednosti. 
2.500      Tar. št 14. 

Za  vsako  dovoljenje za kopanje peska, 
gramoza,   kamenja,   zemlje,   za   žganje 
apna in podobno se plača 

B. Prometni davek 
Tar. št. 1. 

Od potrošnje alkoholnih pijač r gostin- 
skih podjetjih in obratih se plača od pro- 
dajne cene 

Pripomba: Davek se plačuje mesečno 
po obračunu, ki^o ga dolžni davčni za- 
vezanci predložiti upravi za dohodke 
OLO do 15. v mesecu za pretekli mesec. 

Tar. št. 2. 
Od vstopnic za kinematografske pred- 
stave,   fizkulturne   in   druge   prireditve. 

din 
400 
800 

1.500 
2.500 

100 

2.000 

25 
1 

2.000 

1.000 

500 
1.000 
2.000 
3,000 
3.CJ0 

0.015% 

5.000 

5% 
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• kjer se zbirajo ljudje zaradi razvedrila 
in zabave, n. pr. veselice, artistični na- 
stopi, cirkuške predstave in podobno, je 
plačati od prodajne cene vstopnice 5% 

Pripomba:   Prometni davek plača kine- 
matografsko podjetje oziroma prireditelj, 
ob nabavi vstopnic državne izdaje pri 
Narodni   banki   oziroma   ob   žigosanju 
vstopnic. 
Prometni davek od prireditev, ki niso 
zavezane prometnemu davku po tarifi 
prometnega davka, se pobira na način, 
kot je predpisan s 'pripombo k tarifni 
številki 1. Del — B usluge TPD (Uradni 
list FLRJ, št. 1-1/1953). 
Prometni davek po tej tarifni številki 
se ne plača od vstopnic za kulturno- 
umetniške in telesnovzgojne prireditve, 
ki niso združene s plesom in točenjem 
alkoholnih pijač. 

Tar. št. 3. 
Od  nakupa  in   prodaje  nepremičnin  se 

\    plača 10% od stopenj, ki jih predpisuje 
uredba o tarifi prometnega davka (Urad- 
ni list FLRJ, št. 1-1/53). 

tar. št. 4. 
Od zakola živine se plača: din 
1. za vsako glavo živine 100 
2. za vsako glavo drobnice 50 

Pripomba: Davčni zavezanec po tej ta- 
rifni številki je lastnik živine, ki se za- 
kolje. 
Kadar se izvrši zakol v klavnicah, od- 
merjajo in pobirajo prometni davek klav- 
nice, ki ga morajo vsakega 1. in 15. v 
mesecu odvajati OLO Ljubljana okolica. 

Tar. št 5. 
Gostinski obrati so dolžni plačati letni 
prometni davek za y prometu se nahaja- 
joče biljarde, pakete igralnih kart, bali- 
nišča,  kegljišča  in   druge  podobne  igre: 
1. za vsak biljard, letno 2.0Ó0 
2. za vsak paket igralnih kart 1.000 
3. za vsako balinišče 1.000 
4. za vsako kegljišče 1.000 

*   5. za vsako drugo podobno igro 500 

Pripomba : Davčni zavezanci so gostinski 
obrati, ki morajo upravi za dohodke OLO 
priglasiti igre in plačati davek do 15. ja- 
nuarja vsakega leta. 

Med letom nabavljena ali postavljena 
nova igralna sredstva morajo gostinska 
podjetja v 7 dneh priglasiti tajništvu za 
gospodarstvo OLO in hkrati plačati pro- 
metni davek. 
St 10.221/42-53 
Ljubljana, dne 31. oktobra 1953. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

472. 

Na temelju 20. in 117. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31-102/53) 
izdaja mestni ljudski odbor glavnega mesta Ljublja- 
ne po sklepu XVI. skupne seje mestnega zbora in 
zbora proizvajalcev z dne 4. novembra 1953 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v,8., 24., 35., 

46., 48. in 54. volilni enoti za volitve v mestni zbor 
mestnega ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane. 

2. člen 
Ker so odborniki mestnega zbora za 8., 24., 35., in 

46. volilno enoto Brezar Stana, Stadler Franc, dr. Be- 
uigar Jože in Škraba Rado uslužbenci organa za no- 
tranje zadeve, odbornik za 54. volilno enoto Vodopija 
Janko pa pomočnik okrožnega javnega tožilca v Ljub- 
ljani ne morejo več biti odborniki mestnega ljudske- 
ga odbora in jim je mandat po sklepu mestnega zbora 
pienehal. 

3. člen 
Ker se je odbornik mestnega zbora za 48. volilno 

enoto Klanjšek Jože zaradi premestitve iz Ljubljane 
odpovedal mandatu, mu .je mandat po sklepu mest- 
nega zbora prenehal. 

4. člen 
Nadomestne volitve za 8., 24., 35., 46., 48. in 54. 

volilno enoto na območju mesta Ljubljane bodo v ne- 
deljo, dne 20. decembra 1953. 

5. člen 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način v 8., 24., 35., 46., 48. in 54. 
volilni enoti. 

St. Tajn 2192/53 
Ljubljana, dne 4. novembra 1953. 

Predsednik MLO: 
Dr. Heli Modic 1. r. 

473. 

Na podlagi 2. točke 78. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, »t. 
19/52) in 6. člena uredbe o pravici ljudskih odborov, 
da lahko predpisujejo takse in prometni davek 
(Uradni list FLRJ, št. 19/52) in po poprejšnji P"tf" 
ditvi Izvršnega sveta Ljudske republike Slovenije Je 

ljudski odbor mestne občine v Trbovljah na XL seJ' 
sprejel 

ODLOK 
o vpeljavi posebnih taks in prometnega davka 

na območju mestne občine Trbovlje 

I. DEL: SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Poleg taks in prometnega davka, ki se plačujej0 

po veljavnih predpisih, se pobirajo v mestni 0D^j 
Trbovlje še takse in prometni davek, ki so pred' 
pisani s tarifo v II. delu tega odloka. 

2. člen 
Takse in prometni davek, ki se pobirajo po do- 

ločbah tega odloka, so proračunski dohodek P*0 

računa mestne občine Trbovlje. Uporabiti se smej1 
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samo za komunalne gradbe (za vzdrževanje in zida« 
nje stanovanjskih hiš, za zidanje zdravstvenih, pro- 
svetnih in drugih zavodov in komunalnih objektov), 
za graditev cest, mostov in podobno. Način uporabe 
bo določen s proračunom mestne občine. 

Dohodki se stekajo v sklad za komunalne grad- 
nje. Sklad ima predračun dohodkov in izdatkov; 
sprejme ga svet za gospodarstvo ljudskega odbora 
mestne občine S sredstvi sklada razpolaga ta svet 
v mejah predračuna. Odredbodajalec za izvrševanje 
predračuna je načelnik tajništva sveta za gospodar- 
stvo in komunalne zadeve. 

3. člen 
Takse se plačujejo v posebnih lokalnih taksnih 

znamkah. Če stranka teh taksnih znamk ne more 
nabaviti, plača takso v gotovini, uslužbenec, ki takso 
pobere, pa mora nabaviti lokalne taksne znamke in 
jih uničiti na spisu. 

Dokler taksne znamke •• bodo tiskane, se pla- 
čuje taksa v gotovini. 

.       Prometni davek se plačuje v gotovini.     *   . 

, ,. .    -  4. člen 
V primerih, ko jo priznana oprostitev taks oz. 

prometnega davka po veljavnih predpisih, se tudi ne 
morejo pobirati takse oz. prometni davek, ki so pred- 
pisani s tem odlokom. 

Taksa in prometni davek se tudi ne pobirajo v 
primerih, določenih z mednarodnimi pogodbami, in v 
primerih, ko izvira oprostitev iz mednarodnih obi- 
čajev do držav, s katerimi obstoji o tem vzajemnost 
(reciprociteta). 
T . 5. člen 

Določbe zakona o taksah (Uradni list FLRJ, št. 
68/46), uredbe o davku od prometa proizvodov 
(Uradni list FLRJ, št. 24/47) in uredbe o tarifi pro- 
metnega davka (Uradni list FLRJ, št. 1/53) z vsemi 
poznejšimi • spremembami in dopolnitvami se pri- 
merno uporabljajo tudi .glede taks in prometnega 
davka, predpisanih s tem odlokom, kolikor ni v tem 
odloku drugače določeno. 

6. člen 
Pojasnila in navodila za izvrševanje tega odloka 

izda svet za gospodarstvo .ljudskega odbora mestne 
občine. Za izvrševanje tega odloka skrbi tajništvo 
sveta za gospodarstvo in komunalne zadeve ljudskega 
odbora, mestne občine v Trbovljah. 

ti člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Urad- 

oem listu LRSt. 

I II. DEL: TARIFA 
A. Takse 

Vpeljane takse so" tele: 
4      Tar. št. 1 . * 

a) Za vsako vlogo naslovljeno na ljudski 
°dbor, razen za pritožbo • 

- b) Za vsako pritožbo zoper odločbo ljud- 
skega odbora mestne občine, izdano v uprav- 
nem postopku 

Tar. št. 2 ; , 
Za vsako odločbo, ki jo izda ljudski odbor 

toestne občine, če se za izdajo odločbe plača • 
redna taksa 

Tar. št. 3 
..    a) Za vsa potrdila,,ki jih izda ljudski od- 
°°r mestne občine, razen za živinske potne liste 

din 
20 

90 

75 

50 

b) Za potrdila o lastništvu in zdravja ži- 
vine (živinski potni list): din 

' za drobnico, od vsake glave 2 
za živino, od vsake glave 7, 
Za prenos lastnine na kupca se plača taksa, 

kakor je zgoraj omenjeno glede na vrsto živine. 
Tar. št. 4 
Za  odhod  uslužbencev  ljudskega  odbora 

mestne' občine izven uradnih prostorov na za- 
htevo stranke, razen kadar gre za stanovanjske ; 

zadeve ali zadeve neznatne vrednosti, in sicer: 
a) za pregled" stavbišč ali prostora za na-  • 

prave * 2Q0 
b) za pregled zgradbe ali posameznih pro- 

storov, da bi se izdalo uporabno dovoljenje: 
do 5 prostorov 100 
od 6 do 20 prostorov 200 
od 20 prostorov navzgor 500 
c) za vsako pot uslužbencev Izven uradnih 

prostorov na zahtevo zasebnika, ne glede na 
število uslužbencev 100 

Tar. št 5 
Za odločbe, s katerimi se daje dovoljenje 

za gospodarske delavnosti, se plača: 
1. za kočijaže in enovprežnike 720 
2. za gradbeno obrt 2.400 
3. za zasebno poklicno delovanje javnih 

pravnih zastopnikov, zdravnikov, inženirjev, 
veterinarjev, geometrov, babic in podobnih 
prostih poklicev 480 

4. za gostinske obrti: 
a) za restavracije, gostilne (ljudske ku- 

hinje), v katerih se ne točijo alkoholne pijače   4.800 
b) za restavracije, z alkoholnimi pijača- 

#mi, gostilne, "kavarne, krčme, bifeje in vinske 
kleti •   '-'- 12.000 

c) za hotele . 24.000 
" č) za penzione, gostišča in prenočišča 1.200 
"        d) za mlekarne in obrte, v katerih se 

točita samo čaj in kava I , 1.200 
5. za podjetja za prevoz potnikov in blaga: 

a) avtobusna, za prevoz blaga (kamionska)   1.200 
b) avtotaksijska 600 

6. za dimnikarje , 600 
7. za prodajanje  monopolskih   predmetov 

na drobno 240 
8. za kinematografe / 2.400 
9. za opravljanje   obrtniške   proizvodnje: 

a) s stalnim sedežem    # 2.400 
b) brez stalnega sedeža* 900 

Tar. št 6 
1. Za potrditev vsake' listine se plača: 

za prvo polo '        . 37,50 
za vsako nadaljnjo polo 25 

2. za potrditev cenitve posestva se plača 250 
, ,    3. za potrditev   poslovnih   knjig se plača 

od "vsakega lista 2,50 
4. za potrditev 'načrta, ki so ga kopirali 

državni organi, če to zahtevajo zasebniki 500 
5. Za potrditev pogodbe po ljudskem od- 

boru se plača: 
a) od na novo sklenjenih pogodb s pred- 

metom vrednosti 
do   10.000 din        , . 75 
od   10.000 din do   50.000 din 150 
od ' 50.000 din do 150.000 din 300 
od 150.000 din do 250.000-din 500 
nad 250.000 din \U% 
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Će je vrednost predmeta pogodbe ne- 
' ocenjena i   4,  din       125 

b) za potrditev podaljšane pogodbe 50 % 
od zneskov omenjenih'pod; točko a).'               -     din 

c) za potrditev  pooblastila 45 
6. Za prepise  uradnih aktov ali listin, ki 

se  napravijo  v   uradih ljudskega  odbora,, se 
plača: 

a) ako jih prepišejo zasebniki od vsake 
polpole izvirnika 10 

b) ako jih prepišejo državni  uradi od 
vsake polpole izvirnika * 50 

c) ako prepiše državni organ akte ali li- 
stine v tujih jezikih, od vsake polpole izvirnika      100 

Tar. št. 7 
Za glasbo v  gostinskih ali podobnih jav- 

nih lokalih, če se za vstop pobira vstopnina: 
a) če je glasba v kavarni ali gostilni en- 

krat ali. dvakrat tedensko, se plača mesečno    2.000 
b) za  glasbo  na   plesu   v   večjih  lokalih, 

• za vsak primer 1.000 
v manjših lokalih 300 

Tar. št 8" 
Za glasbo na veselici, za vsak primer 4.000 
Tar. št. 9 

, Za izobešanje firme se plača letno: 
Če je napisna deska v velikosti do ••, m* '    400 
če je v velikosti od •• m' do 1 m* 800 
če je v velikosti od   1 m* do 4 m' 1.500 
če je v velikosti nad 4 m1 pa 2.5Ò0 

Tar. št. 10 
Za reklame, ki se zaradi materialne koristi 

, obesijo  ali   kakò . drugače  pritrdijo,  napišejo 
ali naslikajo na zidove ali v notranjosti javnih 
lokalov,  na  ograjah,  v  izložbenih  oknih  in 
podobno,   se   plača taksa  glede   na velikost * 

' reklame: 
,'"'   doHm* , 400 

od K do 1 m» 800 
,   od   tm' do 4m* ( 1.500 

nad 4 m1 pa 2.500 
Tar. št 11 

,.     Za posest psov, starih nad 6 mesecev, sé 
plača letno: 

a) za pse čuvaje 200 
b) za lovske pse 200 

. c) za luksuzne pse 800 
Za luksuzne pse. je šteti pinče, špice, pod- . 

ganarje in pse podobnih pasem. 
' "   Takse v tej točki'so oproščeni uradni psi 
varnostnih organov. 

Tar. št 12 
Za vsako dovoljenje   za   kopanje peska, 

gramoza, kamenja, zemlje, apna in podobno    5.000 
Tar. št. 13 . 
Za vsako dovoljenje za priložnostno toče- 

nje alkoholnih pijač 8.000 
Tar. št. 14 
Za vsako podaljšanje obratovalnega časa 4 

v' gostinskih podjetjih se plača . 2.000 

•. DEL: PROMETNI DAVEK 
Vpelje se še posebni prometni davek: 
Tar. Št. 1 
Od potrošnje alkoholnih pijač v gostinskih 

podjetjih in obratih, od prodajne cene  . - 5 % 

Izdaja   »Uradni  list   LRSi 
y LJubljani   -   Naroinlna;  letno 
ooštl s dio  veo  -   Uredništvo lo  uprav«: 

Tar. it 2 
Od vstopnic za kinematografske predstave,        ' 

cirkuške predstave, modne revije, artistične na- 
stope in podobne druge prireditve, od vstopnice     3 % 

Prometni davek se pobira tudi od vstopnic 
za take prireditve, ki niso zavezane promet- 
nemu davku po TPD, tako kakor j< pred- 
pisano s pripombo k tar. štev. 1 del — B — 
storitve TPD. ' .,..•• 

Prometni davek se ne. pobira od kulturno- 
umetniških ter športnih prireditev. 

Tar. št 3 
Od nakupa in prodaje nepremičnin se 

plača od stopenj, predpisanih z uredbo po 
tarifi prometnega davka .       10 % 

Tar. št 4 
Od posameznega biljarda v javnih loka- din 

lih. letno 1.000 
Tar. št 5 
Za kegljišče, letno 1.00° 
Tar. St 6 
Od vsakega paketa igralnih kari v javnih 

lokalih, letno 500 
St. 1,82/13-53 
Trbovlje, dne 18. septembra 1953. 

Predsednik LO MO: 
Alojz Dular 1. r. 

474. 

Občinski ljudski odbor Vransko je na XI. seji dne 
18. oktobra 1953 sprejel na podlagi 117. člena zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov 

.   ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev , 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni* enoti 

št. 1, ki obsega celotni trg Vransko, ker je zaradi 
smrti prenehal .mandat Juraku Maksu, odborniku ob- 
činskega ljudskega odbora. , 

Volitve bodo v nedeljo-dne 6. decembra 1953 on 
8. uri. 

ÏI 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS< in na 

krajevno običajni način v volilni enoti št. 1. • 
ât'1037/33-1 
Vransko, dne 20. oktobra 1953. 

Predsednik Obč. LO; 
Franc Pečovnik t r. 

POPRAVEK 
V odloku okrajnega ljudskega odbora Kranj 

uvedbi " okrajnih taks in prometnega davka (Ura' 
list LRS, št. 36-440/53) se v peti vrsti tretjega odstav* 
3.   člena   namesto   >Goriče   .... 7%< pravilno g'»,- 
iGoriče 4%< 

St 4692/2-53 • 
Kranj, dne 28. oktobra 1953. - tr   ni 
Iz tajništva okrajnega ljudskega  odbora j»^, 

- v») 
DUektoi  in  odgovorni uređnlks dr   Rastko Močnik   •  tisk» .Mkarna »Tonet» fotnjK»' "£  po . 
tno KO din   -   Posamezna Itevllka; s din do 8 «tram, vsake nadaljnje t »tran! « Sr-i*» :•' ' 

Ljubljana.   Erjavčeva  ulica  Ila, 
Cekcvnl račun: 601-»•«-1• 

postni predal »t — Teleioo uprav* 
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PoStnina plafona Y gotovini 

URÀDNI Lisi 
LJUDSKE  REPUBLIK-E SLOVENIJE 

Uio IX V LJUBLJANI, dne 19. novembra 1953 Številka 40 
VSEBINA! 

Odloki ljudskih odborov! 
«5. Odlok o spremembi odloka o družbenem planu okraja 

LJubljana okolica za leto 1953. 
*'«. Odlok o potrditvi zaključnega računa, okrajnega ljudske- 

ga odbora LJubljana okolica za leto 1952. 4". Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 12. volilni enoti 
mesta Celja. 

«8. Odlok o proračunu okraja Celje okolica za leto 1952. 
«S. Odlok o spremembi odloka o druibenem planu okraja 

Ljutomer za leto 1953. 
«0. Odlok o razpisu nadomestnih volitev V 40. volilni enoti 

okraja Radovljica. 

481. Odlok o dodatnem proračunu mestnega ljudskega odbora 
Maribor za leto 1953. 

482. odlok o obratovalnem času za gospodarska podjetja na 
območju mestne občine Ptuj. 

483. Odlok o zimskem obratovalnem času trgovinskih, gostin- 
skih In obrtnih obratov na območju mestne občine Skorja 
Loka. 

4M. odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti it. 1 
občine Planina. 

— Popravek. 

Odloki ljudskih odborov 
m. 

Zaradi ločene sestave in prikaza družbenega plana ljudskega odbora mestne občine Kamnik za leto 
1953 ter zaradi sprememb stopenj akumulacije in družbenih skladov in amortizacije, sprejetih na seji 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 15. VII. «1953, je okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica na 
podlagi 16. člena in 2. točke 64. člena v zvezi s 96. členom zakona o okrajnih ljudskih odborih na seji 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 31. oktobra  1953 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o družbenem planu okraja Ljubljana' okolica za leto 1953 - : 

Odlok o družbenem planu okraja Ljubljana okolica za leto 1953, sprejet na seji okrajnega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 31. januarja 1953. se spremeni  tako,  da  še njegovo  prečiščeno  besedilo  glasi: 

1. člen 
Potrjuje se družbeni plan okraja Ljubljana okolica za leto 1953, ki se glasi: 

/ I. DEL 

družbeni bruto produkt,   narodni   dohpdek in njegova   temeljna razdelitev 

1. DRUŽBENI BRLJTO PRODUKT PO GOSPODARSKIH PANOGAH 

Celotni družbeni bruto produkt, ki bo dosežen v letu 1953 po družbenem planu, znaša skupno v tiso- 
čih 11 677 979 din 

Od tega celotnega družbenega bruto produkta bo dosežen na posameznih gospodarskih področjih 
družbeni bruto produkt v tehle zneskih in s tole strukturo:  

Gospodarsko področje 

j^opno gospodarstvo okraja Ljubljana okolica  ., ..^ 
«ržavni sektor •'•>*' 
Zadružn} in družbeni sektor >•' 
socialistični zakupen privatni sektor » 
•idustrija in rudarstvo:   ....(•> t.    .  i>  *    • 
Urzavni sektor ,..••• 
^družni sektor * 
kmetijstvo:  
«ržavni sektor         
pružni   sektor > •* • 
Platni sektor -    •   ••   '• 
Gradbeništvo:    L.    .    .....     . -•   - ••- -•    '-• 

Družbeni Struktura 
. bruto Narodni 
produkt Amortizacija dohodek 

11,677.979 1,217.180 10,460.799 
8,575.392 1,110.871 .7,464.521 r 

177.741 11.147 166.594 
2,924.846 95.162 2,829.684 
7,476.449 791.102 6,685.347 
7,461.644 791.102 6,670.542 

14.805 — 14.805  « 
2,661.700 98.700 2,563.000 

81.611 5.274 76.337 
48.966 4.280 44.686 

2,531.123 89.146 2,441.977, 
241.100 32.400 208.700 
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rv   »,    .                      Struktura 
Družbeni : • 

Gospodarsko področje •^ ^^ Nurod^ 

Promet:      .   ,., 514.211 250,695 263.516 
Trgovina: .-»,...   .., 133.991 8.326 125.665 
državni  sektor   .    .,.    .    .    .,.,.,.,.    .   ,.   ... 66.157 4.745 "fcl.412 
zadružni   sektor . ... ... 65.131 3.441 61.690 
družbene  organizacije    i.    .. t., ... t.. • •   •.  i.i t.i ..j 2.703 140 2.563 
Gostinstvo in turizem:    v.,... ,.  ,.  ..  LI  .i 81.302 20.000        ' 61.302 
državni  sektor ,/ ,., ..   (.   ,.    .    .    .i      v 69.908 18.400 51.508 
zadružni in družbeni sektor     .    .,.,.,.    ...    . 8.820 1.600 7.220 . 
socialistični,zakup in privatniki   .   ..   r.   r.   >.   r.    . 2.574 — 2.574 
Obrt:  569.226 15.957 553.269 
državni  sektor     .   ,.    .  .  140.761 8.255 132.506 
zadružni sektor ,.   >.   ,  26.567 1.171 25.396 
družbene  organizacije , 10.749 515 10.234 
privatniki      ..   ...    .    .    .• .    .  i.   ...   ... k.j  .j 391.149 6.016 385.133 

°        2. DRU2BENI BRUTO PRODUKT PO STROKAH ZA INDUSTRIJO IN RUDARSTVO 
111 Proizvodnja in razdeljevanje električne energije 324.050 61.068 262.982 
116 Proizvodnja,  plemenitenje   in   predelava   kovin 242.136 24.240 217.896 
117. Kovinska industrija  379.278 51.400          •       327.878 
119 Elektroindustrija  319.095 48.100 270.995 
120 Kemična industrija  .949.478 120.304 829.174 
121 Industrija gradbenega materiala , ..j „., 83.714 12.351 71.363 
122. Lesna  industrija  in   eksploatacija  gozdov: 

državni sektor • r.i 644.369 124.617 .   519.752 
zadružni sektor  14.805 - 14.805 

123 Industrija celuloze, lesovine in  pnirju    . .* 847.603 49.500 798.103 
124 Tekstilna industrija , 3,015.082 233.600 2,781.482 
125 Industrija usnja in obutve • 551.100 32.400 518.700 
127 Živilska industrija , 105.739 33.522 72.21_7_ 

Državni sektor , 7,461.644 791.102 6,670.542 
Zadružni sektor     ......... i 14.805 — 14.805_ 
Skupaj: , 7,476.449 791.102 6,685.347 

3. NARODNI DOHODEK PO  GOSPODARSKIH STROKAH 
Celotni narodni dohodek, ki bo dosežen v letu 1953 po družbenem planu, znaša skupno v tisočih 

10,460.799 din. 
Od celotnega narodnega dohodka bo dosežen na posameznih gospodarskih področjih narodni doho- 

dek v tehle zneskih in s tole strukturo: 

 Struktura __ 
Gospodarsko področje Narodni Potrošni   Akumulacija _, Stopnja A? 

dohodek sklad in skladi DPP brez dpp 

Sknpno gospodarstvo 
okraja' Ljubljana okolica: 10,460.799 3,865.700 6,430.305 164.794 166 
državni sektor 7.464.521 1,466.712 5,879.871 117.938 400 
zadružni in družbeni sektor 166.594 95.818 60.966 9.810 64 
socialistični zakup in privatniki 2,829.684 2,303.170 489.468 37.046 21 

Industrija in rudarstvo: 6,685.347 Ü065.696 5,524.667 94.984 518 
državni sektor 6,670.542 '1,060.996 5,514.562 94.984 520 
zadružni sektor 14.805 4.700 10.105 — , .  215 

Kmetijstvo: 2,563.000 * 2,144.200 416.800 2.000 19 
državni sektor 76.337-. 49.250 27.087   55 
zadružni sektor 44.686 28.911 15.775 • 54 
privatni sektor 2,441.977 2,066.039 373.938 2.000 18 

Gradbeništvo: 208.700 102.300 106.400 _ 105 
Promet: 263.516 114.484 152.032 __ 136 
Trgovina: 125.665 •    75.411 45.609 4.645 60 

drlavni sektor 61.412 36.503 22.264 2.645 60 
zadružni sektor 61.690 37.506 22.384 2.000 60 
družbene organizacije 2.563 1.602 961 — 60 
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Struktura 

Gospodarsko področje Narodni Potrošni    Akumulacija       _. 
dohodek sklad in skladi DM> 

Stopnja AS 
brez dpp 

61.302 29.840 16.412 15.050 
51.508 25.937 14.265 11.306 
7.220 2.903 1.597 2.720 
2,574 1.000 550 1.024 

553.269 • 336.769 168.385 48.115 
132.506 80.242 43.261 9.003 
25396 14.677 7.329 3.590 
10.234 5.719 2.815 1.700 

385.133 236.131 114.980 34.022 

Gostinstvo in turizem: 
državni sektor 
zadružni in družbeni sektor 
socialistični zakup in privatniki 

Obrt: 
državni sektor 
zadružni sektor 
družbene organizacije 
privatniki 

4. NARODNI DOHODEK PO STROKAH ZA INDUSTRIJO • RUDARSTVO 

111 Proizvodnja   in   razdeljevanje 
električne energije 262.982 35.279 227.703 — 

116 Proizvodnja,    plemenitenje    in 
predelava kovin 

117 Kovinska industrija 
119 Elektroindustrija 
120 Kemična industrija 
121 Industrija gradbenega materiala 
122 Lesna industrija in eksploatacija 

gozdov: 
državni sektor 
zadružni sektor 

123 Industrija lesovine, celuloze in 
papirja 

124 Tekstilna industrija 
125 Industrija usnja in obutve 
127 Živilska industrija 

Državni sektor 
Zadružni sektor 

Skupaj: 6.685.347      ' 1,065.696 5,524.667 94.984 

II. DEL 

Formiranje  sredstev  na  območju   okraja  Ljubljana   okolica 

55 
55 
55 
55 
50 
54 
50 
49 
49 

645 

217.896 
327.878 
270.995 
829.174 
71363 

73.441 
55.785 
52.759 
82.977 
36.915 

144.455 
272.093 , 
218.236 
746.197 
34.448 

— 

196 
487 
413 
899 
93 

519.752 
14.81» 

215.496 
4.700 

304.256 
1Ò.1Ò5 mmm 

141 
215 

798.103 
2,781.482 
518.700 
72.217 

62.782 
272.641 
147.040 
25.881 

735.321 
2,479.307 
311.660 
40.886 

29.534 
60.000 
5.450 

1.171 
909 
212 
158 

6,670.542 
' 14.805 

1,060.996 
4.700 

5,514.562 
10.105 

94.984 520 
215 

518 

v 000 din 

OLO Ljubljana okolica   Tn,rnrr      .,      Druge 
skupaj LOMOKammk    ^foe 

'• Akumulacija in skladi državnega sektorja .: t.i to 
- Prometni davek: 

o) zajet po družbenem planu: i •« 
od industrije .    .    .    .> i.  t.-  .    • ... 
od kmetijstva      .    .    . i.  t.   . ... 
od trgovine     ....i.  t.    • •    • 
od gostinstva       ,    .    .   ,n.    • 
od obrti  

b) zajet izven družbenega pia; a:   .    . 
davčne vrednotnice  
klanje  živine .    .  (  

3' Dohodnina:     .    .    .    .    .    .    .  -•    • 
od kmetijstva     ,.    .    •• i.  :.:<•    •    •    • 
°d zadrug        '.    •    •    • 
°d obrtništva        
od drugih  poklicev        

*• °rugi dohodki:   .    . .    .,   . 
davek od dediščin   . 
takse  
dohodki uradov in us .anov   . 
'lfUgi dohodki  
Skupaj:     i..  .    .  

5,879.871 1,058.957 4,820.914 

164.794 11.480 153.314 
94.984 6.000 88.$'84 
2.000 — 2.000 
4.645 • 680 3.965 

15.050 3.000 12.050 
48.115 1.800 46.31!. 
9.2Ö0 940 8.260 
3.200 440 2.76« 
6.000 500 5.500 

361.000 12.374 348.626 
310.000 9.000 30•.•0• 

400 14 386 
31.600 1.920 29.680 
19.000 1.440 17.560 
49.300 2.966 46.334 
7.800 700 7.100 
7.800 500 7.300 

31.800 834 30.966 
1.900 932 968 

6.464.165 1,086.717 5377^448 
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Postavka akumulacije in skladi upošteva samo podjetja državnega sektorja, ne pa zadružnih pod- 
jetij; za te veljajo glede delitve posebni predpisi. 

Pri prometnem davku so zajete tudi zadružne organizacije in privatniki. 
Za podjetja na območju mestne občine se stopnje AS določijo z družbenim planom mestne občine ter 

so — upoštevaje obveznosti v 1. točki tega dela izkazanega pregleda akumulacije — lahko nižje ali pa 
višje od orientacijskih stopenj, kakor so navedene v dokumentaciji, predloženi ljudskemu odboru mestne 
občine Kamnik. 

•. DEL 

Razdelitev  sredstev, ki  se   formirajo na območju okraja 
Sredstva, ki se formirajo na območju okraja, se v skladu z zakonom o družbenem planu LR Slovenije 

1. AKUMULACIJA DR2AVNEGA SEKTORJA: 
v 000 din 

razdelijo takole: 

a) Struktura 
Znesek AS 
plan OLO 

Znesek AS 
rep. plan 

Presežek 
AS 

Sklad za sam. razp. 
% znesek 

tekstilna industrija                             2,479.307 2,433.111 46.196 1,4 34.064 
druga industrija                                  3,035.255 2,814.614 220.641 2,8 78.809 
kmetijstvo                                              27.087 27.087 — 7,2 1.950 
gradbeništvo                                         106.400 106.400 — 6,3 6.705 
promet                                                     152.032 152.032 — 6,4 9.730 
trgovina                                                    22.264 21.801 465 16,6 3.619 
gostinstvo                                                  14.265 14.265 — 18,2 2.596 
obrt                                                           43.261 43.261 — 10,0 4.326 

S k u p a j :                                            5,879.871 5,612.571 267.300 — 141.797 
v tem: 

LO MO Kamnik                                  1,060.115 1,058.957 1.158 _ 30.441 
druge občine                                        4,819.756 4,553.614 266.142 — 111.356 

Formiranje Od tega na območju: 

b) Razdelitev 
skupnih 
okrajnih LO MO dïjBge 
sredstev Kamnik občine 

1. Akumulacija državnega sektorja skupaj: 5,879.871 
od tega za razdelitev 5,612.571 
del akumulacije za samostojno razpolaganje 141.797 
10% prispevek za zdravstveno zaičlto 146.671 - 288.468 

ostanek za delitev na zvezne skia'' ; 5,384.103 
66,6% za zvezne sklade 3.545.853 

ostanek za delitev na republiške sklade 1,778.250 
38,7% prispevek za socialno zavarovanje 688.183 
57;5% prispevek za investicijski sklad 1,022.494 
Ostanek za razdelitev na republiške in okrajne 

sklade 67.573 
48% prispevek za republiški proračun 32.435 
ostanek akumulacije za potrebe okraja 35.138 6.619 28.519 

2. Dohodnina: 
a) dohodnina kmečkih gospodarstev 310.000 

50% za republiški proračun 155.000 
ostanek za okrajni proračun 155.000 4.500 150.500 

b) dohodnina obrtnikov 31.600 1.920 29.680 
c) dohodnina zadrug 400 14 386 
č) druge dohodnine 19.000 1.440 • 17.560 

3. Prometni davek: 
a) po  družbenem planu 164.794 
b) izven družbenega plana 9.200 

47,% za republiški proračun 81.777 
ostanek za okrajni proračun 92.217 6.583 85.634 

c) drugi dohodki 49.300 2.966 46.334 

treb okraja Ljubljana okolica 382.655 24.042 358.615 
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Formiranje Od tega na območju: 
skupnih — 

b) Razdelitev                                                                                           okrajnih LO MO             druge 
sredstev Kamnik           občine 

4. Dopolnilna sredstva okraja Ljubljana okolica: 
a) del  akumulacije  za  samostojno   razpola- 

ganje podjetij 141.797 
. od tega 75% za potrebe delovnih kolektivov    106.348 

15% za komunalne potrebe občinj in sicer: 
za LO MO Kamnik 4.566 
za druge občino 16.704 
10% za komunalne potrebe okraja 14.179 3.044 11.135 

b) presežek akumulacije zaradi  višje stop- 
nje AS v industrijskih in trgovskih pod- 
jetjih . 267.300 
od tega se porabi za potrebe delovnih ko- 
lektivov 66.319 
za potrebe komunalne delavnosti okraja 200.981 1.158 199.823 

c) presežek na kmečki dohodnini iz 1. 1952        27.000 L200 25.800 
Skupaj dopolnilna sredstva okraja 242.160 5.402 236.758 
Skupna sredstva OLO Ljubljana okolica 624.815 29.444 595.371 • 

IV. DEL 

Razdelitev okrajnih sredstev 
Okrajna sredstva se v skladu z okrajnim družbenim planom in proračunom razdelijo takole: 

• A. SREDSTVA ZA REDNI PRORAČUN 
 v 000 din 

Razpoložljivo Razdelitev 
za okr. sred.        LO MO        druge občine 

skup. Kamnik in OLO 

L Razdelitev  skupnih  sredstev  na  posamezne pro- 
račune • 382.655 19.851 362.804 
Od tega:                                                                           • •' 
a) od akumulacije •• •      •* 6."9 28.519 
b) od dohodnine: ,  206-000- 6-974 199.026 

kmečkih gospodarstev  '     155.000 3.600 151.400 
obrtnikov   .                ^600 l-920 29.680 
zadrug  400 14 386 

druge dohodnine   •     • 19-000 LU0   ' 17.560 
c) prometni davek             ....                        • ' 52.217      . 3.292 88.925 
Č) drugi  dohodki                      49'300                 2.966 46.334 

B. DOPOLNILNA SREDSTVA 
2- Razdelitev skupnih dopolnilnih sredstev na posa- „.„__„ 

mezne koristnike     . •   •   •    • 242'160                *••               236.990 
Od tega: - 
a) od dela akumulacije za samostojno razpolaga- ...,„ ,•(,   

nje podjetii (10%)  14•79 3-044 lu35 

b) od presežka akumulacije zaradi višjih stopenj 200.981 926 200.055 
c) od presežka na dohodnini 1952  .    .    - ••    .,   .. 27.000 1.200 .25.800 

.    3. Pri okrajnih sredstvih, ki se formirajo po-111. D     iniina sredstvaì 
, eJu na področju LO mestne občine Kamnik, je ude- *" 
Ie?ena mestna občina v tehle odstotkih: <0 del akumulacije za samostojno razpolaganje 

Proračunska sredstva: podjetij za komunalno delavnost  ....   100% 
k' akumulacija in skladi 100% b) presežek akumulacije zaradi višjih stopenj   80% 

wSgospodarstev  80% c) preSeŽek Da kme5ki dohodnini l952   •    •    •   100X 
obrtnikov       .    . 100^c            4. Razdelitev   proračunskih   sredstev   OLO   in 
sadrug       .    . 100% drugih občin po namenu (v tisočih dinarjev): 
drucp  HnVinrlnii 100%                                                                               » 

c) promptn-   l     ' 50% Skupna  proračunska  sredstva  brez LO MO 
^ drugi dohodki 1°°* Kamnik Z362-804 
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Od tega dotacija za kritje proračunskih potreb 
LO MO Kamnik * 14.611 

Ostane za razdelitev 348.193 
prosveta in kultura 111.182 
socialno skrbstvo* 77.019 
ljudsko zdravstvo 7.530 
državna uprava 100.599 
ceste in komunalna delavnost 44.290 
proračunska rezerva 7.573 

11.135 

200.055 
25.800 

V.DEL 

Investicijska  graditev 

1. Viri   finančnih   sredstev   OLO   in   drugih 
občin brez LO MO Kamnik (v tisočih din): 
a) 10 %   dela   akumulacije   za   samostojno 

razpolaganje podjetij 
b) presežek akumulacije zaradi višjih sto- 

penj AS v industriji in trgovini 
c) presežek na kmečki dohodnini 1952 

Skupaj: 236.990 

2. Razdelitev finančnih sredstev brez LO MO 
Kamnik (v tisočih dinarjev): 
a) svet za prosveto in kulturo 97.927 
b) svet za zdravstvo 71.150 
c) svet za komunalne zadeve 67.913 

S k u p a j : 236.990 
Mestna občina Kamnik sestavlja svoj  investicij- 

ski program samostojno. 

VI. DEL 

družbenih Stopnje akumulacije   in 
planov$ 

Glede na temeljne proporce družbenega planu 
LRS se določijo za podjetja izven območja LO MO 
Kamnik tele stopnje akumulacije in družbenih 
skladov: 

Industrija in rudarstvo: 
' Stopnja AS 

• Proizvodnja  in   razdeljevanje  električne 
energije: 
>Elektro< Ljubljana okolica 

116 Proizvodnja,   plemenitenje   in. predelava 
kovin: 
Rudnik barita, Pleše 
»Donite, tovarna tesnil, Medvode 
Rudnik kaolina, Crna pri Kamniku 

117 Kovinska industrija in predelava kovin: 
Okrajna    kovinska    industrija,    Ig   pri 
Ljubljani 
Remont mlinov, Domžale—Studa 

119 Elektroindustrija: 
»Jambor«, industrija elektrostrojnih kon- 
strukcij, Črnuče 
»Elma«, tovarna elektromateriala, Črnuče 

t20 Kemična industrija: 
Kemična tovarna, Domžale 
Tovarna lakov, prej Marx, Domžale 
»COLOR«, tovarna lakov in barv, 
Medvode 

f   Tovarna barv »JUB«, Dol pri Ljubljani 
121 Industrija gradbenega materiala: 

Kresniška industrija apna, Kresnice 
Krajevna   opekarna,   Boštanj—Grosuplje 
Krajevna opekarna, Črnuče pri Ljubljani 
Okrajna opekarna, Ig pri Ljubljani 

101 

70 
950 
150 

91 
110 

400 
420 

650 
2.150 

2.250 
480 

140 
50 
53 
55 

Stopnj 
Okrajna opekarna, Mengeš 
Okrajna opekarna, Radomlje 
Okrajna opekarna, Vodice 
Okrajna opekarna, Verd—Vrhnika 

'122 Lesna industrija in eksploatacija gozdov: 
Okrajna lesna industrija, Podpeč 
Tovarna glasbil, Mengeš 
»Silva«,   gozdno   in   lesno   gospodarstvo 
agronomske   in   gozdarske   fakultete   v * 
Ljubljani 
Okrajna lesna industrija, Polhov Gradec 
»Sora«, tovarna specialnih mizarskih iz- 
delkov, Medvode 
Lesna industrija Domžale, sedež Domžale 
»ZALES«, zasavska lesna industrija, Litija 
Lesno industrijsko podjetje »LIP«, Ljub- 
ljana * 
Gozdno gospodarstvo, Ljubljana 
Kombinat lesne industrije, Logatec 

123 Industrija lesovine, celuloze in papirja: 
Tovarna celuloze in pinotana, Goričane 
Tovarna papirja, kartona in lepenke, Ko- 
ličevo 

124 Tekstilna industrija: 
Tekstilna   tovarna   »Motvoz   in   platno«, 
Grosuplje 
Predilnica »Litija« v Litiji 
Tekstilna tovarna Medvode, Medvode 
Tovarna   sanitetnega   materiala,   Vir   pri 
Domžalah 
Industrija platnenih izdelkov, Jarše 
»Univerzale«, tovarna klobukov in slam- 
nikov, Domžale 
»Rašica«, tovarna čipk in pletenin, Tacen- 
Gameljne 
Tovarna filca, Mengeš 
Tovarna pozamenterije »Trak«, Mengeš 

123 Industrija usnja in obutve: 
Tovarna usnja, Šmartno pri Litiji 
Industrija usnja, Vrhnika 
Tovarna  kovčkov  in   usnjenih  izdelkov, 
Domžale 

127 Živilska industrija: 
Mesno podjetje, Stična 
Mlinsko podjetje, Domžale 

211 
do 

216 Državna kmetijska posestva 
412 Gradbeništvo: 

Okrajno    gradbena   podjetje   Ljubljana 
okolica, Ljubljana 
Okrajno   gradbeno   podjetje   Ljubljana 
okolica, Grosuplje 
Okrajno   gradbeno   podjetje   Ljubljana 

'     okolica, Kamnik, sedež Domžale 
511 Železniški promet — stopnja AS je dolo- 

čena z republiškim planom 
515 Cestni promet: 

Avtopromet, Kamnik 
611 
do 

6i? Trgovsko podjetje »Vino« Ljubljana okol. 
vsa druga trgovska podjetja 

618 
do 

619 Gostinstvo in turizem 

a AS 
90 

100 
50 
70 

140 

137 
140 

160 
116 
160 

165 
68 

130 

1.133 

1.200 

245 
2.000 
1.2|0 

250 
650 

110 

110 
110 
110 

i.300 
120 

110 

110 
110 

55 

100 

101 

100 

100 

80 
60 

5? 
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Važno epoiorilol 
Ljudske odbore, gospodarska podjetja, zarode, urade, usta- 

nove in posameznike opozarjamo na dve pomembni knjigi, ki jih 
ima naša založba v tisku, in sicer: 

leksikon 
krajev, naselil in zaselkov 1RS 

Slovenci smo pred letom 1918 imeli le repertorije za posa- 
mezne razkosane pokrajine našega narodnostnega ozemlja. V 
stari Jugoslaviji je sicer izšel leta 1939 splošni pregled bivše 
dravske banovine, ni pa bilo v njem velikega dela naše domo- 
vine, Slovenskega Primorja. Zato bo ta leksikon tembolj pomem- 
ben, ker bo tako ••••• po skoraj polstòìetju nudil vpogled v 
gospodarsko in socialno strukturo velikega dela prebivalstva 
Slovenije. Med drugim bodo v leksikonu, po popisu prebivalstva 
iz leta 1948, za vsak kraj, občino oziroma okraj podatki o povr- 
šini, Številu in socialni strukturi prebivalstva, o upravi, šolstvu, 
železniških postajali in pošti, o nadmorski višini itd. Bo to naš 
prvi priročnik po vojni, ki bo združeval praktične podatke za 
vsakdanjo rabo o vseh naseljih velikega dela slovenskega narod- 
nostnega ozemlja. Na kraju bodo splošnemu delu leksikona do- 
dani še statistični podatki o šolah in učencih, o zdravstvenih 
ustanovah, železniških postajah, poŠtah, planinskih postojankah 
itd. Knjigo bodo poživile tudi lepe pokrajinske slike in slike 
uaših razvijajočih se industrijskih podjetij. Obsegala bo nad 600 
strani. Kdor vplača znesek do 25. novembra 1953 prejme knjigo 
v prednaročilu za 250 din. To izredno nizko ceno v prednaročilu 
smo določili zato, da si lahko leksikon nabavijo čimširši sloji, 
zlasti še šole in podobno, na kar še posebej opozarjamo. 

Uvod v kmeîiêstoo 
Krog delavcev, ki se zanimajo za kmetijska vprašanja, se je 

z ustanovitvijo agronomske fakultete v Ljubljani še povečal. 
Kmetijstvo je pomembna panoga gospodarstva in naša država 
pripravlja za nadaljnjih 10 let velikopotezno akcijo za dvig polje- 
delstva v čimbolj napredno in donosno obdelovanje. Zato je 
naravno, da so nam strokovne knjige z najnaprednejšimi izsledki 
umnega kmetovanja tembolj potrebne. To delo bo omogočilo 
vsem. ki imajo opravka s kmetijstvom, enostaven, pa zelo učin- 
kovit vpogled v eno prvih panog narodnega gospodarstva. Tudi 
praktičen gospodar bo našel v njem mnogo napotkov za oboga- 
titev njegovih izkušenj. V besedi in sliki bodo v delu prikazane 
vse lastnosti obdelovalne zemlje in podnebja, življenje rastlin, 
vseh vrst žita in krme, travništvo in pašništvo, sadjarstvo, vino- 
gradništvo, dalje reja konj, govedi, prašičev, ovc, perutnine, 
čebelarstvo itd. Knjiga bo obsegala nad 400 strani, s slikami, raz- 
predelnicami in diagrami. Kdor plača knjigo do 25. novembra 
1953, jo dobi po ceni prednaročila — 420 din. 

Predplačila za obe knjigi sprejema uprava »Uradnega lista 
LRS«, Ljubljana, Erjavčeva Ila, poštni predal 336, ček. račun 
št 601-T-157. „   v,    ....      .. -.., 

Vse interesente opozarjamo, da smo 37. številki priložili 
naročilnice za knjižice, položnice pa smo bih priložili 36. številki 
in naj se jih naročniki za to redko priliko poslužijo. 

Razglasi in objave 
St III-112/52-77 10296 

Objava 
Z odločbo državnega sekretarja 

za pravosodno upravo LRS z dne 21. 
X. 1953, št. •-•2/52-75, je bil po- 
stavljen za stalnega sodnega tolma- 
ča za nemški jezik Krivec Jože, No- 
va Gorica, XIII blok/TV. nastr., za 
območje okrožnega sodišča v Novi 
Gorici. 

Ta odločba se objavlja po 5. čle- 
nu uredbe o stalnih sodnih tolmačih 
z dne 16. II. 1949, Uradni list LRS, 
št. 7/49. 

Državni sekretariat za pravosodno 
upravo LRS 

St. IV-4727/1-53 10419 
Sprememba rodbinskega imena 

Z odločbo Državnega sekretaria- 
ta za notranje zadeve LRS, št. IV- 
4727/1 z dne 26. X. 1953 je bila po 
21. členu zakona o osebnih imenih 
dovoljena sprememba priimka Jare- 
tina Vinku, roj. 25. I. 1931 v Prevo- 
jah, bivajočenra v Prevojah št. 16, 
državljanu FLRJ, v »Sam e j a«. 

Državni sekretariat za notranje 
zadeve LRS 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

TaJntStva  okrajnih   oziroma  mestnih 
Ljudskih   odborov   razglaSaJol 

Vpisi 
1542. 

Besedilo: »Ekopisc, podjetje za 
ekonomske usluge, Celje (Staneto- 
va ulica). 

Poslovni predmet: Posredovanje, 
nakup in prodaja nepremičnin in 
premičnin ter izvrševanje vseh 
vrst ekonomskih storitev. 

Ustanovitelj ingospodarskiuprav- 
ni organ: MLO Celje, odločba štev. 
7700/53-3 z dne 22. X. 1953. 

Za podjetje podpisujejo: 
Čevnik Franzo, ra-nateli, samo- 

stojno, v okviru zakonitih določb 
in pravil podjetja; Hojnik Cilka, 
knjigovodja, sopodpisuje vse listi- 
ne finančnega pomena, v odsotno- 
sti ravnatelja pa vse listine v istem 
obsegu; Zupane Lifli, računovodja, 
sopodpisuje vse listine finančnega 
pomena v skladu s 47. členom 
szdgp. 

MLO Celje, 31. oktobra 1953. 
St. 6953/3-53 9233 

1543. 
Besedilo: Mlinsko podjetje, Celje. 
Poslovni predmet: Predelava in 

nakup žita, prodaja gotovih izdel- 
kov. 
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Ustanovitelj podjetja: Glavna di- 
rekeija prehrambene industrije 
LAS, odločba št. T' 763/51 z dne 30. 
V. 1951. 

Gospodarski upravni organ: MLO 
Celje. 

Podružnice oziroma obrati so: 
v Slov. Konjicah, Medlogu, Šempe- 
tru, Vrbju, Zagorju in Sevnici. 

Za podjetje podpisujejo: 
Gačnik Alojz, direktor, samostoj- 

no, v okviru zakonitih določb in 
pravil podjetja; Lužar Štefan, na- 
mestnik direktorja, v odsotnosti di- 
rektorja, v istem obsegu; Plahutnik 
Jože, računovodja, sopodpisuje vse 
listine finančnega pomena, in Zu- 
pane Martin, šef računovodstva in 
gospodarskega sektorja, ki sopodpi- 
suje vse listine finančnega pomena. 

MLO Celje, 2. novembra 1953. 
St. II-8212/2-53 9231 

1544. 
Besedilo: »Mesnica in klavnica« 

Občinskega LO Žalec  (Žalec 41). 
Poslovni predmet: Klanje živine, 

prodaja in predelava mesnih izdel- 
kov  za  široko  potrošnjo. 

Ustanovitelj   in   upravni   voditelj 
Eodjetja: Občinski LO Žalec, odloč- 

a št. 212/12 z dne 20. VIII. 1952. 
Za podjetje podpisuje: 
Horvat Franc, poslovodja, samo- 

stojno, po zakonitih pooblastilih in 
pravilih podjetja. 

OLO Celje okolica, 22. okt. 1952. 
St II-4638/1-1932 9940 

1545. 
Besedilo: Gostinsko podjetje pri 

»Zlati ribi«, Kranj, Sejmišče 1, 
skrajšano: Gostilna pri »Zlati ribk, 
Kranj. 

Poslovni predmet: Vsa gostinska 
dela in storitve. 

Ustanovitelj in gospodarska upra- 
va podjetja: LO mestne občine 
Kranj, odločba št. 3031/53 z dne 10. 
VII. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Ambrožič Vinko, upravnik, samo- 

stojno, v obsegu zakonitih poobla- 
čil in pravil podjetja; Miletič Elči, 
računovodja, ki sopodpisuje listine 
finančnega pomena po 47. členu 
szdgp. 

OLO  Kranj, 31. julija  1953. 
Št. 5735/2-53 4695 

1546. 
Besedilo: Opekarne Račje selo. 
Poslovni predmet: Izdelovanje 

žgane zidne in strešne opeke. 
Ustanovitelj in gospodarski vodi- 

telj: Obč. LO Trebnje, odločba št. 
773/1 z dne 21. X. 1933. 

Za podjetje podpisuje: 
Dim Adolf, upravnik, za zneske 

nad 300.000 din sopodpisuje Skuljic 
Franc, predsednik Obč- LO, v nje- 
govi odsotnosti pa Miklič Pavel, 
obč. tajnik. Poleg upravnika podpi- 
suje še Gartrar Julka, računovod- 
ja, v vseh materialnih in finančnih 
zadevah. 

OLO Novo mesto, 30. okt. 1933. 
št. II-9920/Ì-53 9223 

Spremembe 
154?. 

Besedilo: Podjetje za izvoz in 
uvoz   »Oprema-Export«,   Ljubljana. 

Izbrišeta se dr. Zajec Boris, ko- 
mercialni direktor in Rozman 
Franci,  blagajnik  ter  vpišejo: 

Erman Franc, šef notranje trgo- 
vine, ki podpisuje v odsotnosti di- 
rektorja, v istem obsegu, Grosman 
Marjana, pomočnik šefa, ki sopod- 
pisuje v odsotnosti šefa gospodar- 
skega računskega oddelka, v istem 
obsegu, in Miovič Miloš, šef izvoza, 
sopodpisuje listine v zvezi z izvo- 
zom. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 1. oktobra 1953. 
Št. III-958/1-1953 9126 

1548. 
Besedilo: Elektroinštalacije, Ce- 

lje. 
Vpiše se   Jagrič Alojz, namestnik 

poslovodje, ki podpisuje v odsotno- 
sti poslovodje, v istem obsegu. 

MLO Celje, 28. oktobra 1953. 
Št. II-8168/1-53 9218 

1549. 
Besedilo: Mestne pekarne, Celje. 
Vpiše  se  Pelko  Ivan,  namestnik 

ravnatelja, ki podpisuje v odsotno- 
sti ravnatelja, v istem obsegu. 

MLO Celje, 29. oktobra 1953. 
Št. II-8234/1-53 9214 

1550. 
Besedilo: Projektivni biro, Celje. 
Vpiše se Janušič Aleksej, ing. 

arch., ki podpisuje v odsotnosti di- 
rektorja, v istem obsegu, oziroma 
sopodpisuje vse listine finančnega 
pomena, skupaj z računovodjem. 

Št. II-7827/2-53 9216 
Besedilo:  Urarstvo-optika, Celje 
Vpiše se Terbovc Ivan, urarski 

pomočnik, ki sopodpisuje vse listi- 
ne po 47. členu szdgp. 

Št. II.1035/2-53 9215 
MLO Celje, 30. oktobra  1953. 

1551. 
Besedilo: »Brivnica« KLO Roga- 

ška Slatina. 
Besedilo odslej: »Brivnica« Ob- 

činskega LO Rogaška Slatina. 
Izbriše se Senečič Aurei, računo- 

vodja in vpiše 
Furlinger Leopold, poslovodja, ki 

podpisuje samostojno, po zakonitih 
pooblastilih in pravilih podjetja. 
OLO Celje okol., 29. oktobra  1953. 

St 11-3877/91-1952 10241 
1552. 

Besedilo: »Kino« KLO Žalec. 
Besedilo odslej: »Kino« Obč. LO 

Žalec. 
Izbrišeta se Mikuš Julijana, 

upravnik in Zagode Ivan, računo- 
vodja, ter vpiše 

Bozovičar Milan, upravnik, ki 
lodpisuje   po   zakonitih   pooblasti- C 
OLO Celje okol., 26. februarja 1933. 

Št. 11-3877/98-52 1641 
1555. 

Besedilo:  Elektroinslalncijsko me- 
hanična in finomehanlčna delavni- 

ca   mestne   občine   Slovenske   Ko- 
njice. 

Podjetje    ima    odslej     pomožni 
obrat v Vranskem. 
OLO Celje, okol., 3. junija 1953. 

Št. 10-392/1953 4251 
1554. 

Besedilo: Mestni obrtni obrat »Mi- 
zarstvo«, Koroška Bela, Jesenice. 

Izbrišeta se Glavič Feliks in 
Mencinger Vera ter vpišeta: 

Carman Matevž, poslovodja, Ci- 
glar Olga, knjigovodja, z istimi po- 
oblastili. 
LO MO Jesenice, 24. junija 1952. 

Št. II-503-2-52 6024 
1555. 

Besedilo: Krajevna mesnica, Sev- 
nica. 

št 15145/1-1953 9196 
Besedilo: Opekarna, Sevnica. 

Št. 15145/2-1933 9195 
Pri obeh podjetjih se izbriše 

upravnik Vrtačnik Jože in vpiše 
Kolar Stanislav, z istimi poobla- 

stili. 
Besedilo: »Rudnik rjavega pre- 

moga, Št. Janž. 
Izbriše se Švabič Branislav, šef 

računovodstva in vpiše 
Čufar Matija, knjigovodja, v 

svojstvu šefa komercialnega sek- 
torja od 1. X. 1953, ki podpisuje vse 
listine finančnega in komercialnega 
pomena, v obsegu zakonitih predpi- 
sov in pravil. 

Št. 15554/1-1953 9198 
OLO   Krško,   26,   oktobra   1953. 

1556. 
Besedilo: Občinska šivalnica, 

Vrhnika. 
Besedilo odslej: Mestna šivalnica 

Vrhnika na Stari Vrhniki. 
OLO Ljubljana okol., 2. jun.  1953. 

Št. II-2-24/200-2-1953       4310 
1557. 

Besedilo: Mestna čevljarska de- 
lavnica, Kamnik. 

Izbriše se Kos Hinko in vpiše 
Zaletel   Stanislav,   poslovodja,  ki 

podpisuje v istem obsegu. 
OLÔ Ljubljana okol., 8. okt.  1953. 

Št.  II-2-24/630-1953        9149 
1558. 

Besedilo: Mestno elektrotehnično 
podjetje, Litija (Gradec pri Litiji). 

Izbrišejo se Zupane Anton, 
upravnik, Groznik Ivanka, računo- 
vodja in Kolšek Marjan, njen na- 
mestnik ter vpišeta: 

Jelenko   Boris,   upravnik,   in   Ja." 
roš Ivanka, računovodja, ki podpi- 
sujeta z istimi pooblastili. 
OLO Ljubljana okol, 19. okt. 1953. 

Št. II-2-24/570-1953 916' 
15'9' n Besedilo: Občinska opekarna, o°' 
stanj (pri Grosupljem). ., 

Izbriše se Grabljevec C«»» 
upravnik in vpiše ., 

Grabljevec Ana, v. d. upravnica. 
OLO Ljubljana, okol., 2J. okt. I?'3: 

Št. II-2-24/587-1953 92-' 
1560. . 

Besedilo: Industrija usnja Vrhni- 
ka,   izvenindustrijski   obrat  -—  * 
stavracija Blagajana (Vrhnika). 
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Izbrišejo se Jarm Anica, uprav- 
nik, Abram Gvido, računovodja, in 
podružnica restavracije Blagajane 
— Močilnik. 

Vpišejo se: ing. Hladnik Milivoj, 
direktor, ki podpisuje samostojno; 
Kojc Ivan, pomočnik, ki podpisuje 
v odsotnosti direktorja, z istimi po- 
oblastili; Zupančič Stane, glavni ra- 
čunovodja, ki sopodpisuje spise fi- 
nančnega pomena, in Koščak Franc, 
fin. računovodja, ki sopodpisuje v 
odsotnosti glav. računovodje, z isti- 
mi pooblastili. 
OLO Ljubljana okol., 4. nov. 1953. 

St. II-2-24/569-1953 4252 
1561. 

Besedilo: Mestni obrtni obrat 
»Moda«, moško krojaštvo, Maribor. 

Izbrišeta se poslovalnici: Ptujska 
cesta 89 in Kamnica 14 ter vpiše po- 
slovalni :a Tezno TAM. 

St. Pov 4/157 9206 
Besedilo: Pekarsko podjetje »Pi- 

ramida«, Maribor. 
Izbriše se obrat »Studencu, Lim- 

buška 72. 
St. Pov 4/154 9204 

Besedilo: Rajonska mizarska de- 
lavnica »Kolodvor«, Maribor. 

Besedilo odslej: Mizarstvo »Jel- 
ka«, Maribor. 

St. Pov 4/156 9205 
Besedilo: Tovarna mesnih izdel- 

kov, Maribor, Košaki. 
Izbriše se Kranjec Drago, ravna- 

telj in vpiše 
Pečovmk Gustav, v. d. ravnatelja. 

St. Pov 4/155 9202 
MLO Maribor, 8. oktobra  1953. 

1562. 
Besedilo: Gostinsko podjetje 

»Kavarna Astoria«, Maribor. 
Izbriše se Kramer Albert, ravna- 

telj in vpiše 
Gerdovič Brun.,, v. d. ravnatelja. 
MLO Maribor, 10. oktobra 1953. 

St. Pov 4/162 9201 
1563. 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Ka- 
varna Jadran«, Maribor. 

Na podlagi odločbe MLO Maribor 
z dne 8. IX. 1953, št. 9787/2-52 o zdru- 
žitvi gostinskega podjetja >Stajerc« 
s tem podjetjem, se vpiše nova 
firma. 
, Besedilo   odslej:   Gostinsko   pod- 
jetje »Jadran«, Maribor. 

Izbriše se Kerec Anton kot v. d. 
upravnika in vpiše 

Beve Srečko, ravnatelj. 
Vpišejo se obrati: Kavarna Ja- 

dran, Partizanska 36, Jadranska 
klet, Mlinska ulica, gostilna »Krče- 
vina«, Sentiljska 17, gostilna »Poče- 
ßovski dvor«, Sentiljska 71, gostilna 
»Opekarna«, Sentiljska cesta, in 
gostilna »Meljski hrib«, Meljski 
hrib 6. 
MLO  Maribor.   13.  oktobra   1953. 

St. Pov 4/159-53 .       9209 
1564. 

Besedilo:  Mizarstvo »Jelka«, Ma- 
"bor (Sentiljska 3). 

Izbriše se Justin Albin in vpiše 

Ratej Slavko, poslovodja, ki pod- 
pisuje v istem oûsegu. 

Sedež odslej: Maribor, Črtomiro- 
va 6. 
MLO Maribor,    19. oktobra 1953. 

St. Pov 4/163 9210 
1565. 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Stu- 
denci«, Maribor. 

Izbriše se Sagaj Stanko in vpiše 
Konic Rudi, računovodja. 

MLO  Maribor,  21.  oktobra  1953. 
St. Pov 4/167 9211 

1566. 
Besedilo: Mestno obrtno podjetje 

»Avtomehanika«, Maribor. 
Izbrišejo se Simončič Janko, kot 

vodja importa in namestnik uprav- 
nika, Simončič Metka, računovodja, 
in Karlin Štefka, finančni knjigo- 
vodja  ter  vpiše 

Ferminšek Beno, računovodja. 
MLO Maribor,   27. oktobra 1953. 

St. Pov 4/174 9213 
1567. 

Besedilo: Krajevna čevljarska de- 
lavnica, Pragersko. 

Besedilo odslej: Občinska čev- 
ljarska  delavnica,  Pragersko. 

Izbrišejo se Berples Edvard, Lur- 
šak Alojz, Dreo Mihael in Cerič 
Ivanka ter vpišeta: 

Kapun Ivan, poslovodja, ki pod- 
pisuje v okviru zakonitih poobla- 
stil, in Mayer Ivan, predsednik 
Obč.  LO. 
OLO Maribor okol., 18. nov. 1952. 

Št.  11-7116/2-52 10615 
1568. 

Besedilo: Krajevno krojaštvo. Sel- 
ce (št. 23). 

Izbriše se Rola Jožef in vpiše 
Ploj Milica, ki podpisuje v okvi- 

ru zakonitih pooblastil. 
OLO Maribor okol., 22. maja  1953, 

St. II-132/I 4159 
1569. 

Besedilo: Kmetijsko gospodar- 
stvo, Makolc. 

Izbriše se Velikonja Zora, glavni 
računovodja, in vpiše 

Horvat Marta, računovodja. 
St. TI/12-5158/1-53 9176 

Besedilo: Gostinsko podjetje 
»Dom ob Dravinji« (Statenberk). 

Izbriše se Velikonja Zora, glavni 
računovodja, in  vpiše 

Dobiak Marija, računovodja. 
St. II/12-5159/1-53 9175 

1570. 
OLO  Ptuj,  24.  oktobra   1953. 

Besedilo: Tovarna kos, Slovenj 
Gradec. 

Izbriše se Mayer Adriana, raču- 
novodja, in vpiše 

Znidaršič Milka, ki bo sopodpiso- 
valä v istem obsegu. 
OLO Slov. Gradec, 22. sept. 1952. 

St.  •/31/323-1952 9201 
1571. 

Besedilo: Krajevna žaga, Ravne, 
v likvidaciji. 

Vpišejo se člani: Goršek Franc, 
predsednik, Jug Anton, Meh Franc, 
Hribernik Albina, Slatinšek Martin, 
člani komisije. 

OLO Šoštanj, 8. maja 1952. 
St. 1299/3-52 4829 

1572. 
Besedilo: Krajevna podjetja Vele- 

nje — Krojaštvo in šiviljstvo. 
Besedilo odslej: Mestno podjetje 

Velenje »Krojaštvo in šiviljstvo«. 
Izbrišeta se Razdevšek Karel in 

Resnik Anica ter vpišeta: 
Vovšek Franc, poslovodja, Sene- 

gačnik Draga, knjigovodja. 
OLO Šoštanj, 22. oktobra 1952. 

St. 1911/196-52 9817 
1573. 

Besedilo: Krajevno trgovsko pod- 
jetje, Velenje. 

Besedilo odslej: Mestno trgovsko 
podjetje, Velenje. 

OLO Šoštanj, 15. oktobra 1953. 
St. 64/53-82 9156 

1574. 
Besedilo: Okrajno čevljarsko 

podjetje, Tolmin. 
Besedilo odslej: Čevljarsko pod- 

jetje »Jelen«, Tolmin. 
OLO  Tolmin,  8.  oktobra   1953. 

St. 11/4-1974/1-53 9085 
1575. 

Besedilo: Ljudska oblačilnica, 
Hrastnik. 

Izbrišeta se Janežič Jože, uprav- 
nik, in Kragelj Jože, knjigovodja 
ter vpišejo 

Voučko Dominik, upravnik, Kos- 
matin Franc, predsednik delav. sve- 
ta, Bedenik Štefka, šivilja, ki bodo 
podpisovali v okviru zakonskih po- 
oblastil. 
OLO Trbovlje, 20. oktobra 19». 

St. 5807/3-53 9165 
1576. 

Besedilo: Avtoprevoz, Zagorje ob 
Savi. 

Vpiše se 
Zahorik Štefka, knjigovodja, ki 

bo podpisovala v okviru zakonitih 
pooblastil. 
OLO Trbovlje,  31   oktobra   1953. 

St. 6060/1-53 9326 

Izbrisi 
1577. 

Besedilo: Posestvo Kmetijskega 
znanstvenega zavoda, Ponoviče. 

Ker je z odločbo VLRS, štev.. II- 
592/1-52 z dne 30. VII. 1952 postalo 
gospodarska ustanova s samostoj- 
nim finansiranjem. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 28. oktobra 1952. 
St. 243-377-1952 103*6 

1578. 
Besedilo: Posestvo Kmetijskega 

znanstvenega zavoda Loče, Loče pri 
Poljčanah. 

Ker je z odločbo VLRS, štev. II- 
592/1-52 z dne 30. VIL 1952 postalo 
gospodarska   ustanova   s   samostoj- ' 
nim finansiranjem. 

Ministrstvo   za   finance   LRS, 
Ljubljana, 

dne 15. novembra 1952. 
Št. 243-400/1-1952 10902 

1579. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Vi- 

no-Gorica« v Solkanu. 
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Ker je prešlo pod upravo Okrajne 
zadružne zveze, Corica. 

OLO Gorica, 23. oktobra 1953. 
St. II/2-105/109-53 9179 

1580. 
Besedilo: Mestno krojaško, šivilj- 

sko podjetje, Jesenice. 
Zaradi končane likvidacije. 

LO MO Jesenice, 27. novembra 1952. 
St. II/6-1810/3-1952       10991 

1581. 
Besedilo: Uprava vodovoda MLO 

Tržič. 
89• 5797 

Besedilo: Uprava komunalnih 
obratov MLO Tržič. 

90• 5797 
Besedilo: Uprava mestnih hiš 

MLO Tržič. 
105• 5797 

Besedilo: Uprava pokopališč MLO 
Tržič. 

190• 5797 
Zaradi ' prehoda v ustanovo s sa- 

mostojnim finansiranjem. 
OLO Kranj, 11. junija 1952. 

St. II-709/5-52 5797 
1582. 

Besedilo: Ekonomija, »Pivka«, 
Naklo. 

Ker se je preneslo v upravo KZ 
Naklo. 

OLO Kranj, 28. aprila 1953. 
St. 2877/2-53 1973 

1583. 
Besedilo: »Promes«, Brežice. 
Ker ni začelo s poslovanjem. 
OLO Krško, 15. septembra 1952. 

St. 6858/1 8573 
1584. 

Besedilo: Uprava krajevnih pod- 
jetij, Dolenji Logatec, v likvida- 
ciji. 

Ker je likvidacija končana. 
OLO Ljubljana ok., 25. sept.  1953. 

II-2-št.  2759/2-1953        9053 
1585. 

Besedilo: Krojaško šiviljska de- 
lavnica KLO Tomaž — v likvida- 
ciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
OLO   Ljutomer,   12.   avgusta   1953. 

St. H-3350/2-53 4733 
1586. 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Sta- 
jerc«, Maribor. 

Na podlagi odločbo MLO Maribor z 
dne 8. IX. 1953, št. 9787/2-53 o zdru- 
žitvi  z  gostinskim  podjetjem  >Ja- 
dranc 
MLO Maribor, 8.  oktobra  1933. 

St. Pov 3/158 9207 
1587. 

Besedilo: Krajevna sodarska de- 
lavnica, Rakek, v likvidaciji. 

Ker je prenehala delovati. 
OLO Postojna, 28 oktobra 1953. 

St. UP-96/40 9236 
1588. 

Besedilo: Krajevno obrtno pod- 
jetje, Turiška vas (občinski LO 
Šmartno). 

Ker je izgubilo pravico do poslo- 
vanja. 
OLO Slov. Gradec, 16. aprila 1953. 

St. 86•1-137/93-53 1872 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

Spremembe 
1589. 

Besedilo: Gozdno gospodarstvo, 
Brežice. 

Vpiše se 
Ficko Vendei, šef proizvodnje, 

ki podpisuje v odsotnosti direktor- 
ja, v istem obsegu. 

OLO Krško, 26. oktobra 1953. 
St. 10861/3-1953 9197 

1590. 
Besedilo: Okrajni zdravstveni 

dom, Tolmin. 
Vpiše se Cufer Karel, pomočnik 

upravnika, ki podpisuje v odsotno- 
sti dr. Rota Lojzeta, upravnika. 

OLO  Tolmin,   30.  julija   1953. 
St. II/4-1154/1-53 4623 

Izbrisi 
1591. 

Besedilo: Ekonomska pisarna 
»Ekopis« Celje. 

Ker je z odločbo MLO Celje, št. 
7700/53-3 z dne 22. X. 1953 postala 
podjetje. 

MLO Celje, 31. oktobra  1953. 
St. 11-6955/2-53 9232 

Zadružni register 

Okrolna  sodlMa  razelalaloi 

Spremembe 
851/52. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Letuš. 

Na občnem zboru zadruge 1. III. 
1953 so bila sprejeta nova zadružna 
Eravila. Zadruga obsega področje 

etuš in Podgorje. Upravni odbor 
šteje 5 do 7 članov, ki jih voli zbor 
za dobo enega leta. Vsak član plača 
delež 1000 din, družinski člani pa 
100 din. Vsak zadružnik jamči za 
obveznosti zadruge z lOkratnim zne- 
skom svojega enkratnega deleža. 

Izbrišejo se: Ramšak Franc, Dob- 
nik Zvonka, Plaznik Anton, Jagar 
Anica, Dobnik Anton in vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Korošec Marijan, nameščenec, 
Dobnik Franc, kmečki sin, Skrjanc 
Ivan, kmet, vsi v Letušu. 

Zadr VII 132/8 10410 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Loče. 
Na občnem zboru zadruge 14. II. 

1953 so bila sprejeta nova pravila. 
Zadruga obsega naselji Loče in Zbe- 
lovo. Upravni odbor štejo 5^ do 9 
članov. Vsak član plača delež 1000 
din, družinski člani pa 250 din. Vsak 
zadružnik jamči za obveznosti za- 
druge z tokratnim zneskom svojega 
enkratnega deleža. 

Izbrišejo se: Kušter Simon, Klo- 
kočovnik Anton, Stefanič Franc, 
Lopan Edo, Bernik Franc, Valant 
Alojz in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Lovec Franc, posestnik, Loče 25, 
predsednik, Hrusevar Alojz, name- 
ščenec, Mlače 1, Smid Martin, lo- 
far, Kravjek 1, Leskovar Franc, 
p. Laže 14, Zidanšek Franc, Suha- 

dol 11, Breznik Jože, Mlače in Polh 
Franc, Podob 4, posestniki. 

Zadr VII 54/12 10411 
Celje, 27. oktobra 1953. 

853. 
Besedilo: Institut za hmeljarstvo 

Okrajne zadrnžne zveze, Celje v 
Žalcu. 

Izbriše se Lenko Franc in vpiše: 
ing. Ferlinc Bogdan, namestnik 

direktorja, Žalec, pooblaščenec za 
podpisovanje. 

Celje, 2. novembra 1953. 
Zadr VI 165/23 10457 

854. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Bovcu. 
Na občnem zboru 26. II. 1953 su 

bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z o. j. v Bovcu. 
Delež znaša 1000 din, delež dru- 

žinskega člana 100 din. Član odgo- 
varja za obveznosti zadruge s 5- 
kratnim zneskom enkratnega vpi- 
sanega temeljnega oziroma družin- 
skega deleža. Upravni odbor Šteje 
7 do 11 članov. 

Izbrišejo se Kravanja Emil, Cu- 
der Gracjan, Durjava Danilo in 
Kravanja Andrej, vpišejo pa novi 
izvoljeni   člani   upravnega   odbora: 

OBVESTILO 
vsem gospodarskim 

organizacijam 
V »Gospodarskem koledar- 

ju 1954« bo objavljen spisek 
industrijskih, trgovskih, obrt- 
nih in gostinskih podjetij dr- 
žavnega, zadružnega in pri- 
vatnega sektorja z naslednji- 
mi podatki za vsako podjetje 
in obrat: naslov podjetja, po- 
šta, poštni predal, telefon, 
brzojavni naslov, štev. banč- 
nega računa, železniška in na- 
kladalna postaja. 

Vsa podjetja naj takoj poš- 
ljejo te podatke na naslov 
redakcije »Nove proizvod- 
nje«, Ljubljana, poštni predal 
331 in naj nakažejo na tekoči 
račun pri NB Ljubljana 601- 
T-160 po 2000 din. 

Naročite potrebno število 
izvodov »Gospodarskega ko- 
ledarja 1954« po prednaroč- 
niški ceni 300 din. 

JÖ 



Stey. 40 - 19. XL • URADNI LIST fey-Iff 

Sulin Ivan, krojač, Bovec 366, Ko- 
mac Franc, delavec, Bovéc 15$, Zoic 
Kristina, kmetica, Bovec 42, Copi 
*ranc, Koritnica 3, Mlekuž Matija, 
Kal 31, Klavora Andrej, Bovec 12, 
kmetje. 

Zadr IV/30-•• 10546 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga »Branik« v Rihcmberku. 
Na občnem zboru 3. III. 1952 je 

bilo spremenjeno ime zadruge. Se- 
dež je odslej v Braniku. 

Besedilo odslej: Kmetijska ob- 
delovalna zadruga »15. februar 1944« 
v Braniku. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
2 dne 1. III. 1953 se izbrišejo Zgo- 
nik Torca, Kerševan Julij in Be- 
»ednjak Alojz, vpišejo pa novi iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Jogan Maks, Vas 52, Bavčar Maks, 
Cvetrož 24, Piščanc Vilko, Oetrož 
JI. Birsa Justin, Birsi 26, Zerjal An- 
ton, Britof 34/A, Kapelj Anton. 
Birsi 30. 

Zadr VII-52-20 10548 
Gorica, 50. oktobra 1953. 

S55. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Grahovem. 
, Na občnem zboru 15. III. 1953 so 
tola sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j. v Grahovem pri Cerknici. 

Delež znaša 1000 din. Clan odgo- 
••••• za obveznosti zadruge z 10- 
kratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega deleža. Upravni odbor šteje 
< do ti članov. 

Izbriše se Pelan Jernej in vpišejo 
uovi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Jene Franc, Zcrovnica 9, Zabuko- 
••• Jože, Grahovo 53, Otrin Mar- 
jeta, Grahovo 9, Premrov Rudolf, 
M&rtinjak 38, Debevc Mirko, Lip- 
Senj 8. 

Gorica, 4, novembra 1953. 
Zadr VI/31-38 10543 

SÏ6. 
r Besedilo:   Kmetijska   zadruga   v 
v»abrovici. 
.Na občnem zboru 8. III. 1953 so 

lig sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

8a t o. j. v Gabrovici. 
».Delež znaša 500 din, delež dru- 
«nskega člana 130 din. Clan odgo- 
. arJa  za  obveznosti  zadruge  s  5- 

ratnira zneskom vpisanega enkiat- 
£e|&  deleža. Upravni  odbor šteje 

», «brišejo se Makovec Alojz. Luin 
••^•, Gabrovica 33, Luin Franc, 
CoVrOVAica 26, Bandelj Avguštin, 
Ba Alojz in Jerič Alojz, vpišejo 
odb °Vl izvoHeni člani upravnega 

ie?xtrič Danilo, Gabrovica 1, Ba- 
di^ .Mar,Ja. Gabrovica 26, Luin Vla- 
ko o Gab*ovica 17. BandeK Slav- 
CvS. Gabrovica 43, Colja Danica. 
vjca

ja
5
v

2
a °.   Kavčič   Albin,   Gabro- 

Zadr VII/61-16 1056? 

Zavod za statistiko in evidenco URS je izdal: 

»KMETIJSTVO  LR   SLOVENIJE   V   LUCI STATISTIKE« 
Delo obsega 265 strani ter ima 40 tabel in 54 grafikonov, 

obravnava vse važnejše panoge kmetijstva, kolikor so dostopne 
statističnemu opazovanju: površine zemljiških kategorij, kultur- 
nih skupin In posameznih kultur; hektarske donose in proizvod- 
njo; vremenske razmere; socialno strukturo: sektorje lastništva; 
vinogradništvo; sadjarstvo in živinorejo. 

Zbrano gradivo je analizirano In prikazano z lahko razum- 
ljivimi statističnimi prijemi z agroekonomskega In deloma tudi 
iz agrotehničnega vidika. 

Številne primerjave z državnim povprečjem, z drugimi našimi 
republikami in drugimi državami ter nakazovanje zgodovinskega 
razvoja in tendenc pa omogoča vsestransko orientacijo in presoja- 
aje našega kmetijstva; in zato bo to delo nepogrešljiv priročnik 
vsakomur, ki se peča z vprašanji našega kmetijstva. 

Cena 300 din, naklada je amejena, zato si v lastnem intere- 
su takoj nabavite knjigo pri »Uradnem listu LRS«, Ljubljana, 
Erjavčeva 11/a. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v 
Štanjelu. 

Na občnem zboru 15. II. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j. v Štanjelu. 

Delež znaša za kmete 1000, za ne- 
kmete 500 din; delež družinskega 
člana 500 za kmete oziroma 250 din 
za nekmete. Clan odgovarja za ob- 
veznosn zadruge z 2kratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega deleža. 

Upravni odbor šteje 7 do 11 čla- 
nov. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
KZ Štanjel z dne 15. II. 1953 in skle- 
pa občnega zbora KZ v Gornji Bra- 
nici z dne 14. III. 1953 v zvezi z od- 
ločbo OLO Sežana št. 11-290/29-1953 
z dne 1. X. 1953 se Kmetijska za- 
druga v Gornji Branici pridruži tej 
zadrugi. 

Izbrišejo se Svagelj Alojz, Kob- 
dilj 32, kobal Anton, Pavlica Franc, 
Benko Viktor, in Bandelj Franc, 
vpišejo pa novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Jerič Ivan, Štanjel 76, Svagelj 
Angel, Štanjel 33, Svagelj Alojz, 
Štanjel 18, Lozej Mirko, Štanjel — 
postaja, Mrzek Jožef, Lukovec 11, 
Vidrih Jožko, Braniča 1, Fabjan 
Branko, Koboli 5, Kobal Ivana, Do- 
lanci 113. 

Zadr VIII/16-24 10547 
Gorica, 6. novembra 1953. 

85?« 
Besedilo: Zadružna mlekarna 

Kranj-Cirče v Kranju. 
Izbrišeta se Sirk Pavel in Hajdi- 

njak Martin ter vpišeta: 
ing. Kump Pavel, Kranj, Cesta na 

Rupo, upravnik, Ažman Jožica, Zg. 
Dobrava-Podnart, računovodja. 

Ljubljana, 20. oktobra  1953. 
Zadr Vin 7-/3 10271 

858. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Brezje. 
Vpišeta se zadružna obrata: obrat 

Mesarstvo   in   izdelovanje   klobas 

(odprta delavnica) s sedežem v 
Brezju, Dupleška 42, in Trgovina z 
mešanim blagom na drobno v Brez- 
ju, Dupleška 84. 

Maribor, 20. oktobra 1953. 
Zadr VI 139 10274a 

859. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j. v Ortneku. 
Na skupščini 28. II. 1953 so bila 

sprejeta nova pravila. Članski de- 
lež znaša 500, delež družinskega 
člana zadružnika pa 100 din. Cla.ni 
jamčijo za obveznosti zadruge z 10- 
kratnim zneskom vpisanega vpla- 
čanega temeljnega oz. družinskega 
deleža. Upravni odbor sestavlja 7 
do 13 članov. 

, Izbrišejo se Adamič Ivan, Andol- 
šek Franc, Ivane Alojz, Adamič Ja- 
nez, Jamnik Jože, Oblak Franc, Pe- 
terlin Terezija in pooblaščenec za 
sopodpisovanje Kctiš Anton ter 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Adamič Janez, VeL Poljane 26, 
Ivane Alojz, Vel. Poljane 17, kmeta; 
Peterlin Ciril, kmet. sin, Vel. Po- 
ljane 33, Oblak Franc, delavec, Vel. 
Poljane 44, Andolšek Franc, kmet, 
Vel Poljane 9, Levsiik Ivan, kmet. 
sin, Žukovo 2, Pengalj Franc, kmet. 
Vel. Poljane 13, Campa Jože, kmet, 
Vel. Poljane 18, Kósler Oskar, 
uslužbenec, Dule 2, Adamič Ivan, 
kovač, Ortnek 26, Wilqyalld Ale- 
ksander, upokojenec, Vel. Poljane 
42, Ambrožič Janez, delavec, vel. 
Poljane 50. 

Novo mesto, 7. novembra 1953. 
Zädr III 100/2 10588 

Izbr i S J 
860. 

Besedilo:    Kmetijska   zadruga   z 
o. J. v Gornji Branici. 

Zaradi   pridružitve   h   Kmetijski 
zadrugi z o. j. v Štanjelu. 

Gorica, 6. novembra 1953. 
Zadr VI/58-4 10550 
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Oklic o skrbnikih in razpravah 
Postavljeni skrbniki bodo v tožbah ca- 
ftopali tožence, katerih btvaltSCe nI zna- 
no, na njihovo nevarnost/ in stroSke, 
dokler  «e  sami  ne zglasljo  aH  ne  Ime- 

oajejo pooblaščence. 
G 511/53 10589 

Tožba za razvezo zakona: 
Tobias Frančiška, tov. delavka, 

Kranj, Kokrški breg 5, proti To- 
biasu Ivanu, zdaj neznanega biva- 
lišča. Razprava bo 23. decembra 
1953 ob 8. uri pred tem sodiščem, v 
sobi 341/III. Skrbnik je Tratnik 
Alojz, pečar, Kranj, Kokrški breg 
št. 5. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 6. novembra 1953. 

C Razne objave j 
St. 847 10654 

Razpis 
Rektorat univerze v Ljubljani 

razpisuje na pravni fakulteti mesto 
honorarnega predavatelja pri stoli- 
ci za upravno pravo. Rok prijave 
je 15 dni po objavi v »Uradnem 
listu LRS<. 

Rektor: 
Dr. Fran Zwitter 1. r. 

Izgubljene listine 
prekl icnjejo 

Ambrož Jožef, Celje, Pečovnik 44, 
osebno izkaznico, reg. št. 4840, ser. 
št 0656152. 10666 

Apat Vincenc, Šmarje pri Jelšah, 
osebno izkaznico, reg. št. 490, ser. 
št. 0593130. 10665 

Artač Lado, Notranje gorice, 
osebno izkaznico, reg. št. 63340/51, 
ser. številka F-0085650, izdano v 
Ljubljani. 10615 

Arzenšek Leopold, Slivnica, Gori- 
ca 8, osebno izkaznico, reg. št. 4526, 
ser. št. 0655837. 10667 

Balog Ivan, Senkovca, p. Čako- 
vec, osebno izkaznico, reg. št, 15797, 
ser. števika 0341791, izdano v 
Čakovcu. 10638 

Bandelj Marija, Prvačina, Furlan- 
ska 6, osebno izkaznico, reg. štev. 
24852, ser. štev. 0308563, izdano na 
njeno ime, prej Zali hrib, Sak- 
sid 3. 10299 

Batič Franc, Ljubljana, Mikloši- 
čeva 36, osebno izkaznico, reg. št. 
12197/53, ser. št F-0476507.        10578 

Belak Franc, Maribor, Mladinska 
2, osebno izkaznico, reg. št. 49097, 
ser. št. 0049619. 10599 

Bele Matilda, Ljubljana, Zaloškn 
41, osebno izkaznico, reg. Št 712/50. 
ser. št. F-0023022. 10579 

Benkič Irena, Ljubljana, osebno 
izkaznico ser. št. 087966 in sindikal- 
no izkaznico, izdano v* Ljub- 
ljani. 10647 

Bizjak Marija, Ljubljana, Po- 
ljanska 36, osebno izkaznico, reg. št. 
78733/51, ser. št. F-0101043.        10587 

Bogati Jožefa, Slov. Konjice, Str- 
tenik 10, osebno izkaznico, reg. št. 
23162, ser. št. 0788022. 10669 

Božiček Albina, Ljubljana, Ger- 
bičeva 51, osebno izkaznico, reg. št. 
92321/51, ser. št. F-0114631.        10616 

Bračko Štefanija, Maribor, Tru- 
barjeva 7, osebno izkaznico, reg. št. 
42295, ser. št. 0044494. 10578 

Brecl Anica, Celje, Zg. Hudinja 
28, osebno izkaznico, ree. št. 12244, 
ser. št. 0602377, in sindikalno knji- 
žico. 10668 

Breznik Janez, Gmajna 21, Črnu- 
če, osebno izkaznico, reg. št. 11573, 
ser. št. 0169877. 10588 

Ceglar Ana, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 54851/51, ser. štev. 
F-0077161. 10639 

Cicek Terezija roj. Forjan, Ivan- 
ci 51, p. Bogojina, osebno izkaznico, 
reg. št. 4364, ser. št. 0086074.     10628 

Cimperman Ivan, Ljubljana, Alja- 
ževa 35, vojaško knjižico za kobilo 
»Micac, izdano v Ljubljani       10589 

Ceh Franc, Laško, osebno izkaz- 
nico, reg. številka 55250, ser. številka 
0692594. 10670 

Daks Karel, Gradišče 23 v Slov. 
goricah, osebno izkaznico, reg. št. 
19672, ser. št. 0575250. 10573 

Deisinger Tinca por. Smrekar, 
Domžale, osebno izkaznico, reg. št. 
2115, ser. št. 0421023. 10590 

Deršek Martin, Petrovce, Vrbje 
35, osebno izkaznico, reg. št. 35393, 
ser. št. 0653903. 10672 

Dimnik Andrej, Dobrunje 95, 
spričevalo o izvršenem izpitu mizar- 
ske stroke, izdano leta 1950 v 
Ljubljani. 10617 

Dobršek Milica, Maribor, Tezno, 
Ptujska 141, osebno izkaznico, reg. 
št. 19485, ser. št. 0016831. 10577 

Dolar Rudolf, Laško, Lakomno 4, 
osebno izkaznico, reg. št. 17079, ser. 
št. 0645991. ' 10671 

Dolenc Marija, Maribor, Poštelska 
18, osebno izkaznico, reg. št. 33568, 
ser. št. 0029398. 10561 

Drglin Kati, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št 30186/51, ser. štev. 
F-0052496. 10591 

Fele Justina, Tepe 34, p. Sava pri 
Litiji, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 7700. izdano od OLO Ljub- 
ljana okolica. 10448 

Ferjančič Ivanka, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 51365-51, ser. št. 
F-0073675. 10649 

Franko Anton, Volčkova vas 2, 
p. Šentjernej, osebno izkaznico, ser. 
št. 0312806. 10601 

Fras Franc, Maribor, Splavarski 
prehod 7, osebno izkaznico, reg. št. 
40713, ser. št. 0038684. 10583 

Gaie Janez.    Ljubljana,   Zaloška 
. 69, osebno  izkaznico,   reg.  številka 

87812/51, ser. št. F-0110122, in orož- 

ni list za lovsko puško št. 540, izdan 
v Ljubljani. 10640 

Golež Franc, Šmarje pri Jelšah, 
osebno izkaznico, reg. št. 4230, ser. 
št. 0786580. 10674 

Golubič Jože, roj. 19. II. 1905, oseb- 
no izkaznico, reg. štev. 14705, ser. 
številka M-0237915, izdano v Varaž- 
dinu. 10674 

Goričan Marija, Gabernik 1 pri 
Zg. Polskavi, osebno izkaznico, reg- 
st. 6721, ser. št. 0566506. 10560 

Grajže Franc, Celje, Tomšičev 
trg 14, osebno izkaznico, reg. štev. 
53716, ser. št. 0681834. 10673 

Habula Lovro, Ljubljana, Smar- 
tinska 21, osebno izkaznico, reg. št. 
10007, ser. št. G-0012757, izdano V 
Prelogu. 10580 

Herman Stefan, Podčetrtek. Sla- 
ke 3, osebno izkaznico, reg. št. 7619» 
ser. št 0778088. 1067? 

Hernčič Ivan, Ljubljana, Malga- 
jeva 2, osebno izkaznico, reg. štev. 
34316, ser. številka 0036250, izdano 
v Mariboru. 10618 

Hohkraut Draga, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 90329/51, ser- 
št. F-0112639. 10592 

Holcer Alojz, Laško, Lakovno 26, 
osebno izkaznico, reg. št. 58496, ser. 
št. 0659756. 10678 

Horvat Ludvik, Moravci 143, po- 
šta Martjanci, osebno izkaznico, reg- 
st 8726, ser. št. 0090436. 10449 

Hriberšek Alojz, Prebold 5, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 41665, ser. st. 
038575. 1,0675 

Hvala Anton, Mali Lipoglav 20, 
osebno izkaznico, reg. št. 20984, ser- 
št 0789844. 10670 

Jerič Stefan. Šmartno ob Savi 16> 
vojaško knjižico, izdano od voj. od- 
seka Murska Sobota. 10650 

Joschöpp Viktor, Vojnik 32, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 51185, ser. št. 
0670301. 10679 

Klančnik Stanislav, Celje, Višnja 
vas, osebno izkaznico, reg. št. 53583> 
ser. št. 06811701. 10682 

Klanjšek Marija, Grobelno •>< 
osebno izkaznico, reg. Št. 36816, ser- 
št. 0671326. I»681 

Kmetijska delovna zadruga, Gro- 
suplje-Gatina, dovoljenje za V1?*0* 
s traktorjem in prikolico, reg. štev 
traktorja Lj-0-23, reg. št. prikolic 
Lj-0-41 i*»81 

Kociper Martin, Celje. Na D°br^' 
vo, osebno izkaznico, reg. št 678*» 
ser. št. 0602065. 1°°8* 

Komočar Slavko, Čatež 7, p. &e' 
žice, vojaško knjižico, osebno '•*• 
nico, reg. štev.  13398, ser. ŠtevUK» 
F-0378708, vojaško šofersko ^4IZL 
co   in   ribiško   izkaznico   za   •»> 
1953. . I0% 

Konda   Ivanka    roj. Crešnjova*- 
Črnomelj, osebno isskaznico, reg-   ' 
76829/71, ser. štev. 0099139, i^ano 
Ljubljani. 10

u
61" 

Koroša Ignac, Mostje 87. osebno 
izkaznico, reg. št. 6048. ser. steyn* 
G-0228758. .IT

0?_. 
Košnik Janko, Pristava 5 pn W^# 

tomeru, osebno izkaznico, reg. ° ..{, 
4878, ser. št. 0229188. 1W 
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Košnik Matija, Pristava pri Lju- 
tomeru, šofersko izkaznico št. 290 za 
tovorni avto, izdano v Ljuto- 
meru. 10516 

Kovač Anton, Celje, Dečkova 47, 
Vozniško knjižico kategorije »D«, 
«t. 528. 10686 

Kovačič Anton, Zg. Sušica 43, po- 
sta Bizeljsko, šofersko knjižico ka- 
tegorije >D« in osebno izkaznico 
st. 06363. 10226 

Krajne Zofka, Maribor, Tezno, 
Strekljeva, VI. blok, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 15902, ser. številka 
0012812. 10572 

Kranjec Angela, Domanjšovci 
152, M. Sobota, osebno izkaznico, 
reg. št. 47867, ser. št. 0129577.     10644 

Križan Jožefa, Rogatec, osebno iz- 
kaznico, reg. Štev. 15824, ser. števil- 
ka 060530. . 10685 

Križe Avgust, Nova gora 77, pošfa 
Dol. Toplice, osebno izkaznico ser. 
ät. 0338730. 10605 

Kuhelj Albina, Kitni vrh 8,. p. Za- 
gtadec, osebno izkaznico, ser. štev. 
0011927. 10600 

Kukovič Ivan, Celje, Košnica 19, 
osebno izkaznico, reg. št. 16868, ser. 
št. 0606971. 10683 

Kupec Marta, Šmarje pri Jelšah, 
?sebno izkaznico, reg. št. 4700, ser. 
3t 0787051. 10680 

Laurič Ljudmila, Ljubljana, Zgor- 
nja Šiška, osebno izkaznico, reg. št. 
28934/51, ser. št. F-0051244.        10706 

Leskovšek Jože, 2alec, Zg. Ložni- 
ca, osebno izkaznico, reg. št. 33481, 
ser. št. 0653991. 10687 

Limoni Božo, Dob pri Domžalah,, 
osebno izkaznico, reg. št. 21293, ser. 
St- 0467203. 10641 
T Lorbek Stanko, Maribor, Brezje, 
Jarčeva 4, osebno izkaznico, reg. št. 
«17, ser. 51. 0015636. 105£8 

Maček Ana, Ljubljana, Ambrožev 
«S 8, osebno izkaznico, reg. štev. 

'ai478, ser. št. 0222678, izdano v Kra- 
nju. 10620 

Majoranc Ivan, Sv. Lovrenc, oseb- 
nP izkaznico, reg. št. 42453, ser. št. 
0690595. 10691 

Mali Jože, Novo mesto, Glavni 
J*8 22, osebno izkaznico, ser. štev. 
0322895. 10603 

Maričnik Jožef. Celje, Tomšičev 
î*8 ?, osebno izkaznico, reg. števil- 
**. 14145. ser. št. 0604451. 10689 

Marks Rudolf, Maribor, Meljska 
**> osebno izkaznico, reg. št. 47658, 
Se*. št. 0045106. 10575 

Maroh Marija, Muretinci, p. Go- 
ÏVjnica, osebno izkaznico, reg. štev. 
{•Wo, ser. št. 0278172, in mladinsko 
«ojižico. 10325 
, Maršnak Marija, Frankolovo, Lo- 
fi^ 37, osebno izkaznico, reg. štev. 
47837, ser. št. 0657949. 10688 

Medved Cvetko, Morava 26, po- 
uVdriJa. osebno izkaznico, reg. št. 

$.\ser- št- 0534186. 10656 
, Milačič Nada, Ljubljana, osebno 
Paznico, reg. št. 9531/50.        10582 

Mraz Angela, osebno izkaznico. 
te8- št. 14820. ser. št. 0638732.     10690 

Nagovnak Frančiška, Nova cerkev 
17, osebno izkaznico, reg. št. 28720, 
ser. št. 0686583. 10692 

Novak Jožef, Jablance 20, Slov. 
gorice, osebno izkaznico, reg. štev. 
3369, ser. št. 0589879. k 5349 

Obidič Vinko, Snežatno 74, Koj- 
sko, osebno izkaznico, reg. št. 4774, 
ser. št. 031576. 10393 

Ocvirk Ivanka, osebno izkaznico, 
reg. št. 57262, ser. št. 0694589.     10695 

OZZ Celje okolica, evid. tablico 
št. S-5043. 10693 

Oset-Čepin Stanko, Maribor, Po- 
brežje, Istrska 4, potrdilo o stalni 
nesposobnosti štev. 2231, izdano od 
nabavne komisije vojaškega odse- 
ka Celje okolica, pod št. 21.     10567 

Oter Terezija, Skofja Loka, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 30980, izdano 
od OLO Kranj okolica. 10707 

Otorepec Matilda, Celje, Slandrov 
trg 1, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 43489, ser. št. 0640599. 10694 

Pajer Konrad, Maribor, Koroška 
31, osebno izkaznico, reg. št. 8983, 
ser. št. 0010193. 10364 

Pauman Zofka, Podova 49 pri Ra- 
cah, osebno izkaznico, reg. št. 4533, 
ser. št. 0589543. 10565 

Pavcc Katarina, Gerečja vas pri 
Ptuju, osebno izkaznico, reg. šlev. 
32572, ser. št. 0275032. 10562 

Pavlic Marija, Maribor, Ruška 39, 
osebno izkaznico, reg. št. 13617, ser. 
št. 0020301. 10580 

Pegam Pavla, Sv. Lenart 4, p. Sel- 
ca nad Skofjo Loko, osebno izkaz- 
nico reg. št. 39161. 10399 

Pegan Elvira, Celje, Cača vas 9, 
osebno izkaznico, reg. št. 58298, ser. 
št. 0695558. 10696 

Perpar Jože, Gornji vrh, p. Do- 
brnič, osebno izkaznico ser. številka 
0515989. 10604 

Petek Anton, Jelenče pri Pesnici, 
osebno izkaznico, reg. št. 24887, ser. 
št. G-0164005. 10585 

Petrovič Janez, Pragersko 55, 
osebno izkaznico, reg. št. 241, ser. 
št. 0567551. 10574 

Pipan Anton, Komen 57, osebno 
izkaznico, reg. št. 1427, izdano v Se- 
žani. , 10519 

Pliberšek Lojzka, Ljubljana, Mo- 
ste, osebno izkaznico, reg. številka 
26982, ser. štev. 0472892, izdano od 
OLO Ljubljana okolica. 10593 

Pohorec Terezija, Maribor, Preč- 
na 3, osebno izkaznico, reg. številka 
28048, ser. št. 0271358. 10582 

Poravne Stanislav, Nožice 14 pri 
Kamniku, osebno izkaznico, reg. št. 
7303, ser. št. 0453615. 10583 

Prostovoljno gasilno4 društvo Go- 
tovlje, prometno knjižico. 10697 

Pšeničnik Jožef, Kapela 36, Krško, 
osebno izkaznico, reg. št. 3549, ser. 
št. F-0369859. 10631 

Ralevič Marko, Ljubljana, Zaloška 
167, spričevalo o veliki maturi na 
Ivangradski gimnaziji, Crna gora, 
izdano leta 194/42. 10651 

Ramšak Ferdinand. Celje, Lava 2, 
osebno izkaznico, reg. št. 16221, ser. 
št. 0606525. 10698 

Raščan Jože, Murska Sobota, 
osebno izkaznico, reg. številka 
20693. 10594 

Repič Marija, Celje, Miklošičeva 
9, osebno izkaznico, reg. štev. 2394, 
ser. št. 0595730. 10700 

Rojko Franc, roj. 27. IX. 1906 v 
Bringovi, Cerkvenjak, Gornja Rad- 
gona, zaposlen pri »Gradisu IMM<, 
gradbišče Ravne na Koroškem, 
osebno izkaznico. 10653 

Rozman Jože, Laško, St. Lenart, 
osebno -izkaznico, reg. št. 14444, ser. 
št. 0638354. ' 10699 

Rubin Danica, Melinci 36, p. Bel- 
tinci, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 5297, ser. št. 0010008. 10632 

Sajovic Josepina, Postojna, Jen- 
kova 6, osebno izkaznico, reg. štev. 
13645, ser. št. F-0623955. 10662 

Salamon Iva, Pivka na Krasu, 
osebno izkaznico, reg. št. 18910, ser. 
št. F-0629220. 10708 

Santi Alojz, Maribor, Vrbanska 
56, osebno izkaznico, reg. št. 31668, 
ser. št. 0038776. 10586 

Saunig Bruno, Bilje 37 pri Novi 
Gorici, osebno izkaznico, reg. štev. 
16023, izdano v Novi Gorici.      10633 

Sijarto Viljem, Dol. Slaveči 46, p. 
Grad, osebno izkaznico, reg. štev. 
23264, ser. št. 0104974. 10634 

Simčič Vojko, Šmartno 172, pošta 
Kojsko, osebno izkaznico, reg. štev. 
16691, ser. št. 0333351. 10394 

Skok Marija, Škofije 40, p. Vrem- 
ski Britof, osebno izkaznico, reg. št. 
15913, izdano v Sežani. 10645 

Smodò Franc, Dravograd 26, oseb- 
no izkaznico, reg št. 015407, ser. št. 
0276717. 10504 

Smolnik Jožefa, " Ljubljana, oseb- 
no izkaznico za tujega državljana 
št. 650/51, ser. št. K-0112O0.       10642 

Srebrnjak Martin, Gaberje 2, p. 
Brusnice, osebno izkaznico, ser. št. 
0325320. 10602 

Stare Venceslav, Srednje Arto 4, 
p. Krško, osebno izkaznico, reg. št. 
36450, ser. št. 0380760. 10635 

Strah Alojz, Ljubljana, Vodniko- 
va 5, osebno izkaznico, reg. št. 6628, 
izdano v Grosupljem. 10709 

Sture Franja, Ljubljana, Cesta v 
Mestni log 5, osebno izkaznico, reg. 
št. 78224/51, ser. št. F-0110534.    10621 

Skaper Ivan, Gornji Petrovci 49, 
osebno izkaznico, reg. št. 41384, ser. 
št. S-0123094. 10309 

Sprogar Marija, SI. Konjice, Do- 
brniš 7, osebno izkaznico, reg. štev. 
23651, ser. št. 0785511. 10701 

Stale Marija, Martini vrh 5, p. 
Železniki, invalidsko izplačilno knji- 
žico št. 076364. 10424 

Stubljer Stanko, Malo Lešče 15, 
p. Suhor, osebno izkaznico, reg. št. 
1907, ser. št. 0485217. 10328 

Stusej Gusta, Trbovlje, Keršiče- 
va 28, osebno izkaznico, reg. štev. 
8773, ser. št. F-0722083. 10646 

Subašič Hasin, Laze. osebno iz- 
kaznico, reg. št. 17176, ser. številka 
F-0154218, izdano od OLO Ljub- 
ljana okolica. 10584 
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V založbi Uradnega lista LRS so izšli doslej ti-le učbeniki; 

Dr. Jurij štempihar: 
aVILNO PRAVO, OSNUTEK POSEBNEGA DELA 
OBVEZNOSTI 
(124 strani) Cena 270 fin 

Dr. Jurij štempihar! 
UVOD V MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 

Cena 280 din 

Dr. 

Cena 270 din 

Cena 310 din 

(96 strani) 

Alojz Finžgar: 
CIVILNO PRAVO, STVARNO PRAVO 
(144 srani) 

Dr. Alojzij Finžgar: 
DEDNO PRAVO (116 strani) 

Dr. Stojan Pretnari 
ORIS PRIMERJALNEGA TRGOVINSKEGA PRAVA 
I. DEL: PODJETJE   (164 strani) Cena 280 din 

bilverij Pakiž: 
PARTIZANSKO SODNO PRAVO Cena 60 din 

Dr. Jože Pokorn: 
UVOD V FINANCE   (152 srani) Cena 370 din 

Dr. Viktor Korošec: 
OČRT RIMSKEGA PRAVA H. DEL (160 strani) Cena 390 din 

Dr. Joži; Goričar: 
UVOD V DRUŽBENE VEDE I. del - Temeljni pojmi pred- 

kapitalistične družbene formacije (127 strani)     Cena 330 din 

Razen tega opozarjamo Se na knjige 
SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1952 
(340 strani) Cena 310 din 

in knjige Zavoda za statistiko in evidenco LRS: 

Marijan Blejec: 
TEORIJA STATISTIKE (343 strani) Cena 350 din 

Dr. 2ivko Sifrer: 
DEMOGRAFSKA STATISTIKA (198 srani)      Cena 240 din 

D. Vogelnik in M. Blejec: 
STATISTIČNI REPERTOR1J Cena 100 din 

Frank Yates-V. Gorupova: 
METODE VZORČEVANJA ZA STATISTIČNE POPISE IN 
OPAZOVANJA (260 strani) Cena 400 din 

Marijan Blejec: 
KONTROLA TOČNOSTI ZBRANIH PODATKOV ŠTETJA 

31. MARCA 1933 V SLOVENIJI (14 strani) Cena 25 din 

Knjige se dobe pri založbi Uradni list LRS, Ljubljana, Erjavčevo 
11/a in v vseh knjigarnah 

Trainar Franc, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 28597, ser. Števil- 
ka 0313897, izdano v Novem 
mestu. 10652 

Turin Teodor, Maribor, osebno 
obmejno izkaznico, reg. številka 
11952. 10595 

Tuš Jožef, Gačnik 43 pri Jarenini, 
osebno izkaznico, reg. St. 35085, ser. 
št. 019155. 10571 

Umek Slavko-Alojz, Ljubljana, 
Robova 2, osebno izkaznico, reg. žt. 
67228/51, ser. št. 0089538. 10596 

Uprava za ceste OLO Ptuj, pro- 
metno dovoljenje za tovorni avto- 
mobil znamke >Opel-Blitz«, reg. St. 
S-5766. 10502 

Urlep Ivan, Pekre i pri Mariboru, 
osebno izkaznico, reg. št. 41484, ser. 
št. F-0876400. 10570 

Vajdetič Anica, Celje, Muzejski 
trg 3, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 13550, ser. št. 0603856. 10705 

Vaupotič Avgust, Maribor, Engel- 
sova 68, osebno izkaznico, reg. »t. 
27389, ser. št. 0034088. 10565 

Verbič Mara, Ljubljana, osebno 
Izkaznico, reg. št. 25628/51, ser. St. 
F-0047938. 10585 

Vcrhovčak Marija, Ruše 54, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 16238, ser. et. 
0573693. 10584 

Vičič Anka, Celje, Učiteljišče 4b, 
osebno izkaznico, reg. št. 21216, ser. 
št. 0444526. • 10597 

Viher Angela, Maribor, Vatova 5, 
osebno izkaznico, reg. št. 15223, ser. 
številka 0239533, izdano v Ljuto- 
meru. 10566 

Vinkler Stanko, Ptuj, Lackova 2. 
izkaznico ZKJ. 10166 

Vraničar Stanko, Curile št. 7. Me- 
tlika, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 3258, ser. št. 0486568. 10401 

Vuga Bruno, Solkan, Šolska 35, 
osebno izkaznico, reg. št. 42271, ser. 
št. .0307034. IO«? 

Zadnik Ivan, Notranje gorice, 
osebno izkaznico, reg. št. 12928, ser. 
številka 0360238, izdano v Ilirski Oj- 
strici. 10597 

Zajec Ivan, Maribor, Leningraj- 
ska 27a, osebno izkaznico, reg. štev- 
35501, ser. št. 0044872. 10?81 

Zalar dr. Vladimir. Celje, osebno 
izkaznico, reg. štev. 11005/50, ser. 
štev F-0033315, izdano v Ljuö- 
ljani. 10598 

Zorger Štefka, Maribor, Belo- 
kranjska 27, osebno izkaznico, reg- 
st. 34758, ser. št. 0036694. I05'0 

Zorko Franc, Sv. Anton, p. Bian- 
ca, osnovna šola, osebno izkaznic . 
reg. št. 27107, ser. št, 0405417.    106"° 

Zabkar Jakob,   Polje 15,  P- **• 
-   - . ——     gl* 

10441 Bistrica, osebno izkaznico, ••*«• 

Šuštar Anton, Novokračine 52, po- Trabe Mihael, Selnica ob Dravi, 
šta Jelšane, osebno izkaznico, reg. Janževa  gora  136, prometno knii- 
št. 5643, ser. št. F-0352953.        10663 žico za osebni avtomobil, znamke 

Taurer Marija, Maribor, Krekova >Skoda«,   izdano od OLO Maribor 14Qos  cor  *t nsnyso? 
19, osebno izkaznico, reg. št. 39323, okolica                                         10579 15*.',S *•':< •   i   »   •  w» e  Črno- 
ser.  št.  0081633,   izdano  od  MLO Trček Ana, Hleviše 15, p. Rovte. Zmdaršič Andrej, Lokve 8, w •. 
Ljubljana mesto.                      10369 osebno izkaznico št. 44024, ser. štev. •••- „°lebno 1*ka^°?„,reg'    10426 

Tekavc Zdravko, Tabor. Loke 2, F-0152034.                                   10643 ka 13379, ser. št. 04966S9.         w 
delovno knjižico.                       10703 Trobovc Mihael, Šentjur, Gorici- Zučko Jože, Brezovec 29, p. »r- - 

Tišler Jože, Poljčane, Ločna go- ca 11, osebno izkaznico, reg. števil- osebno    izkaznico,    ree.    sten 
ra 38, vojaško knjižico.            10702 ka 12877, ser. št. 0687131.          1070J 13636. 

reg. rilk* 
'10345 

izdaja  »Uradni  Ust  LRS« - Direktor  In  odgovorni   urednik:  dr. Bastko  Močnik  -  Uska  tiskarna  »Toneta  TomB*»' 
t Ljubljani 
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Obrtni obrati: 

Avtomehanična delavnica, Medvode 
Mehanična delavnica, Dol. Logatec 
Mestna mehanična delavnica, Domžale 
Karoserijska delavnica, Vir 
Elektrostrojno podjetje, Grosuplje 

Stopnja 
AS 

60 
60 
60 
60- 
55 

»Kalcit«, podjetje za pridobivanje kamenin, 
Stahovica 65 ' 
Mestno remontno podjetje, Litija 60 
>Remontc, Medvode 60 
Mestno remontno podjetje, Domžale 60 
Krajevna mizarska in kolarska delavnica, DcJ 60 
Krajevno mizarsko podjetje, Grosuplje 55 
'Krajevna mizarska delavnica. Stična 60 
Krajevno obrtno podjetje >Lesni obrate, Borov- 

nica 55 
Mestno splošno mizarstvo, Litija 60 
Krajevno splošno mizarsko podjetje, Mengeš 55 
Krajevna žaga, Medvode 60 
Krajevna mizarska delavnica, Medvode 60 
Tapetniška delavnica, Logatec 60 
Občinsko strojno pletilstvo, St. Vid pri Stični 75 
Krajevna klavnica, Vrhnika 60 
Mestna mesarija, Domžale 60 
Krajevna mesarija, Mengeš • 60 
Krajevna mesarija, Moravče 60 
Krajevna mesarija, Brezovica 60 
Krajevna klavnica, Dvor 60 
Mestna mesarija, Litija 60 
Krajevna mesarija, Kresnice 60 
Krajevna mesarija, Šmartno pri Litiji 60 
Krajevna mesarija, Ig 60 
Krajevna mesarija, Medvode 60 
Krajevna mesarija, Škofljica 60 
Krajevna mesarija, Črnuče 60 
Krajevna mesarija. Dol pri Ljubljani 60 
Krajevna mesarija, Dol. Logatca. 60 

i    Krajevna mesarija, Podpeč 60 
Krajevna mesarija, Horjulj 60 
Krajevna mesarija, Grosuplje 60 
Krajevna mesarija, Šmarje 60 

• v Krajevna mesarija, Vače 60 
Krajevna mesarija, Komenda 60, 
Krajevna mesarija, Lukovica 60 
Parna pekarna, Dol. Logatec 55 
Krajevna pekarna, Šmartno pri Litiji 55 
•sa druga obrtna podjetja 50 

Razlika med stopnjo AS, s katero se zajamčijo 
zvezni in republiški skladi, i» stopnjo.AS po družbe- 
nem planu OLO Ljubljana okolica se deli na tale 
način: 

Podj. OLO 
46 »Donit«, tovarna tesnil Medvode (rep. 

stop. 593) " 68          32 

'19 »Jambor<,     tovarna     elektrostrojnih 
konstrukcij,   Črnuče   (rep.   stop. 287) 55          45 

122 Lesno   industrijsko   podjetje   »LIP«, 
Ljubljana (rep. stop. 140) 50 

»Sora«, tovarna specialnih mizarskih 
izdelkov,.Medvode (rep. stop. 110) 60 

125 Tovarna papirja, kartona in lepenke, 
Količevo (rep. stop. 961) 

6li 
do 

,   6l? Trgovsko podjetje »Vino«, Ljubljana 
okolica (rep. stop. 60) * 

40 

45 

70 

40 

60 

Za podjetja na območju mestne občine Kamnik 
se stopnje AS določijo z družbenim planom mestne 
občine. 

Podjetjem, ki imajo svoje sedeže izven uprave 
območja okraja Ljubljana okolica, so določili stopnjo 
AS pristojni ljudski odbori ter jih s tem planom na- 
vajamo le evidenčno. 

Zbor proizvajalcev okraja Ljubljana okolica je 
pooblaščen, da po potrebi menja stopnje akumula- 
cije in skladov za podjetja s sedežem na območju 
okraja Ljubljana okolica, razen na območju mestne 
občine Kamnik. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«, uporablja pa se od 1. 1. 1953. 
St. 816/2-53 
Ljubljana, dne 31. oktobra 1953. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

476. 

Okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica je na 
seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 31. 
oktobra 1953 na podlagi 3. točke 64. člena v zvezi s 
96. členom zakona o okrajnih ljudskih odborih sprejel 

ODLOK 
o potrditvi zaključnega računa okrajnega ljudskega 

odbora Ljubljana okolica za leto 1952 

l.člen 
Potrdi se zaključni  račun okrajnega ljudskega 

odbora Ljubljana okolica za leto 1952, sestavljen po 
predpisih 37. člena temeljnega zakona o proračunu 
in 39. člena uredbe o izvajanju proračuna. 

2. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali 

po zaključnem računu: 
dohodki " 208,668.821 din 
izdatki 208,668.821 din 

3.člen 
Zaključni   račun   okrajnega   ljudskega   odbora 

Ljubljana okolica je sestavni del tega odloka. 

4. člen 
Ta odlok vélja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS< 
St. 8384/1-53 
Ljubljana, dne 31. oktobra 1953. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič I. r. 

477. 

Na podlagi 117. člena zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbornikov 
ljudskih odborov (Uradni list LRS, št 31/53) je 

•mestni ljudski odbor Celje na X. skupni seji mestne- 
ga zbora in zbora proizvajalcev dne 22. oktobra 1953 
sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev v 12. volilni enoti 

mesta Celja 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v  12. volilni 

enoti (Cret) za volitve za mestni zbor MLO Celje. 
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2. člen 
Ker se je odbornik mestnega zbora Horvat Izidor 

v 12. volilni enoti (Cret) za stalno preselil na novo 
službeno mesto izven območja MLO Celje in se je 
odpovedal mandatu, mu je mandat po sklepu mestne- 
ga zbora prenehal. 

3. člen 
Nadomestne volitve v 12. volilni enoti (Cret) bodo 

dne 20. decembra 1053. 
4. Člen 

Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in na 
krajevno običajni način v 12. volilni enoti (Čret). 

Odlok začne veljati v dnem objave. 
St 7700/53-11 
Celje, dne 22. oktobra 1953. 

Predsednik MLO: 
Riko Jerman 1. r. 

478. 
Na podlagi 17. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih in v zvezi z 28. členom zakona o pro- 
računih je okrajni ljudski odbor Celje okolica na 
skupni seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 13. februarja 1933 sprejel * 

•ODLOK 
o proračunu okraja Celje okolica za leto 1953 

1. člen 
Okrajni proračun za leto 1953 s posebnimi pri- 

logami obsega: 
1. okrajni proračun din 

z dohodki v znesku      .    .   ,. 284,531.000 
in izdatki v znesku     .. ,.   .   '.   .   .   .  284,531.000 

II. predračune ustanov s samostojnim finansiranjem : 
z dohodki v znesku       38,967.900 
in. izdatki v znesku       (,- ..    38,967.900 
s presežki dohodkov nad izdatki    .  f., t.      1,860.000 
s primanjkljajem   • T.i ,.      1,860.000 

2. člen 
Primanjkljaji v predračunih ustanov s samostoj- 

nim finansiranjem, ki znašajo  skupaj   1,860.000 din. 
se krijejo z dotacijami iz okrajnega proračuna. Pre 
sežki teh ustanov v  skupnem znesku   1,860.000 din 
gredo v okrajni proračun. 

3. člen 
Da se uravnovesijo občinski proračuni v okraju 

Celje okolica, so udeležene občine na okrajnih do- 
hodkih, ki se zberejo v njih območjih, v tehle od- 
stotkih: 

Občina 
• 
< 

5 o 
5° O • 

a   > 

2 e E 

°sa 

Braslovče 
Breze 
Dobrna 
Drami j e 
Frankolovo 
Gomilsko 
Griže 
Jurklošter 
Kozje 
Laško 
Lesiono 

v  odstotki! 
18        18 

30 

20 

40 
80 
49 
77 
20 
40 
68 
77 
39 
66 

40 
80 
49 
77 
20 
40 
68 
77 
39 
66 

•aö 
o 6. 

18 
40 ' 
80 
49 
77 
20 
40 
68 
77 
39 
66 

Občina 

Loče 
Petrovce 
Planina 
Podčetrtek 
Polje ob Sotli 
Polzela 
Ponikva 
Prebold 
Pristava 
Rečica 
Rimske Toplice 
Rogaška Slatina 
Rogatec 
Slivnica 
Slov. Konjice 
Strmec 
Šentjur pri Celju 
Šempeter v Savinjski dolini 
Skofja vas 
Šmarje pri Jelšah 
Šmartno 
Store 
Tabor 
Vitanje 
Vojnik 
Vransko 
Zreče 
Žalec 
Zusem 

V •• 

m •°o < O tu 
v   o ds 

90 
30 

30 

5 

90 
30 
90 

30 

90 
10 
30 

90 
90 

30 
20 

40 
17 
35 
33 
55 
19 
21 
22 
44 
45 
56 
34 
64 
33 
28 
40 
28 
10 
16 
37 
32 
42 
26 
43 
44 
43 
42 
27 
95 

a   > 
•a~ i» oo; 
Se o 'OP, 
geo 

totkll 
40 
17 
55 
33 
55 
19 
21 
22 
44 
45 
56 
34 
64 
35 
28 
40 
28 
10 
16 
37 
32 
42 

•26 
43 
44 
43 
42 
27 
95 

fi 
•ag' 

40 
17 
35 
33 
55 
19 
21 
22 
44 
45 
56 
34 
64 
35 
28 
40 
28 
10 
16 
37 
32 
42 
26 
43 
44 
43 
42 
27 
95 

4. člen 
Izdatki za državno upravo se ne morejo .povečati 

iz zneskov, ki so dovoljeni za finansiranje prosvete, 
ljudske kulture in socialnozdravstvenega varstva 
ljudstva. 

5. člen 
Prenose (virmane) dovoljuje med proračunskimi 

deli, razdelki, poglavji in pozicijami odredbodajalec 
(32. in 35. člen zakona o proračunu, Uradni list 
FLRJ, št. 58/51). O prenosu (virmanu) odloči odredbo- 
dajalec s posebno odločbo. Za izvrševanje okrajnega 
proračuna lahko odredbodajalec pooblasti uslužbenca 
okrajnega ljudskega odbora. 

6*. člen 
Kolikor še ni dokončno izvršena sistemizacija, se sme 

število službenih mest v okrajnih organih in ustano- 
*vah ustanavljati samo s pritrditvijo državnega se- 
kretariata LRS za proračun in državno administra- 
cijo. Nove nastavitve so dopustne samo v mejah^ po- 
trjene sistemizacije, če so v ta namen zagotovljena 
v proračunu potrebna finančna sredstva in po Prl" 
volitvi republiškega organa, pristojnega za proračun- 
ske zadeve (3. člen uredbe o spremembah in dopolnit- 
vah temeljne uredbe o nazivih in plačah uslužbencev 
državnih organov, Uradni list FLRJ. št. 60/52). 

7. člen 
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna, lahko 

ustavi izplačevanje osebnih izdatkov, ki niso v skladu 
z zakonitimi predpisi; če se pristojni odredbodajalec 
ne strinja z ustavitvijo, odloči o tèm računsko 
komisija. 
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8. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«, uporablja pa se od 1. januarja   1953. 
St. 1/1-1586/2 
Celje, dne 13. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Miran Cvenk 1. r. 

4X9. 
Na podlagi 16. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) je 
okrajni ljudski odbor Ljutomer na 5. skupni seji obeh 
zborov okrajnega ljudskega odbora dne 13. septem- 
bra 1953 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o družbenem planu okraja 

Ljutomer za leto 1953 

1. člen 
Stopnja akumulacije in  družbenih  skladov,  do- 

ločena  v  VI. poglavju  odloka  o  družbenem  planu 
okrajnega ljudskega odbora Ljutomer za leto  1953, 
št. 280/12-53 z dne 16. II. 1953, se spremeni, in sicer: 

Stroka 125 — Industrija usnja in obutve 
Tovarna usnja Ljutomer 
od dosedanjih 1200 na 828^ 

2. člen 
Sprememba stopnje akumulacije in družbenih 

skladov za Tovarno usnja Ljutomer velja od 1. janu- 
arja 1953. 

3. člen 
Ta  odlok   velja  od  dneva  objave   v   »Uradnem 

listu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1953. 
St. 5204/25 
Ljutomer, dne 13. septembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Bogo Verdev 1. r. 

480. 
Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah 

in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31-102/53) 
v zvezi z 12. točko 64. člena zakona o okrajnih ljud- 
skih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) sta okraj- 
ni zbor in zbor proizvajalcev okrajnega ljudskega 
odbora Radovljica na seji dne 30. oktobra 1953 sprejela 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
V 40. volilni enoti za volitve v okrajni zbor okraj- 

nega ljudskega odbora Radovljica, ki obsega naselja 
Stara Fužina, Studor in Ukane, se razpišejo nadomest- 
ke volitve, ker se je Gaäperin Anton, izvoljen v tej 
volilni enoti za odbornika okrajnega zbora, odpove- 
dal mandatu in je okrajni zbor na seji dne 30. X. 1953 
njegovo odpoved sprejel. 

II 
Volitve bodo v nedeljo, dne 20. decembra 1955. 

III 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS< • tako 

kakor je v navadi v občini Srednja vas v Bohinju. 
St. 4652/1-53 
Radovljica, dno 31. oktobra 1953. 

Predsednik OLO,: 
Milan Kristan L r, 

481. 

Na podlagi 3. točke 65. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 
19-90/52) in 28., 32. in 33. člena zakona o proračunih 
(Uradni list FLRJ, št. 58-570/51 izdaja mestni ljudski 
odbor Maribor na XIX. seji obeh zborov z dne 2•. ok- 
tobra 1953 

ODLOK 
o dodatnem proračunu mestnega ljudskega odbora 

Maribor za leto 1953 

1. člen 
Dodatni   proračun   mestnega ljudskega   odbora 

Maribor za leto 1953 obsega: din 
dohodke v višini 95,000.000 
izdatke v višini 95,000.000 

2. člen 
Dohodki po dodatnem proračunu se ne smejo 

uporabljati za proračunske izdatke, ki v dodatnem 
proračunu niso predvideni. 

3. člen 
Virmane med partijami po dodatnem proračunu 

odobrava predsednik mestnega ljudskega odbora v 
sporazumu s svetom za gospodarstvo. 

4. člen 
Odlok   velja  od  dneva   sprejetja   po   mestnem 

ljudskem odboru, izvaja pa se od 1. oktobra 1953. 
St. P-10830/2-53 
Maribor, dne 27. oktobra 1953. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledinek 1. r. 

482. 

Na podlagi 23. in 2. točke 78. člena zakona o ljud- 
skih odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, 
št. 19/90-52) ter 8. člena temeljnega zakona ö prekr- 
ških (Uradni list FLRJ, št. 46-428/51) je ljudski odbor 
mestne občine Ptuj na seji dne 25. junija 1953 sprejel 

ODLOK 
o obratovalnem času za gospodarska podjetja na 

območju mestne občine Ptnj 

A. OBRATOVALNI CAS 

I. Ob delavnikih 

Trgovske obratovalnice 
1. člen 

a) Trgovine so odprte v poletnem času od 7. do 
13.30 in od 16. do 18. ure (od 18. do 18.30 ure notranje 
delo), v zimskem času od 7.30 do 12. in od 14. do 17. 
ure (od 17. do 17.30 ure notranje delo). 

Poletni obratovalni čas je od 1. aprila do 30. sep- 
tembra, zimski obratovalni čas je od 1. oktobra do 
31. marca. 

Ob sobotah popoldne so trgovine zaprte, razen 
ene špecerijske trgovine, ki jo določi Trgovinska 
zbornica v Ptuju. 

b) Prodajalne 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 in mesne izdelke, 
so odprte kakor druge trgovine. 

V poletnem času so prodajalne svežega mesa ob 
nedeljah in od države priznanih praznlkïK odprte od 
6. do 9. ure. 
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c) Slaščičarne so odprte od 7. do 20. ure. 
č) Skladišče piva je odprto v poletnem času od 

6, do 14. ure, v zimskem času od 7. do 15. ure. 
d) Bencinska črpalka posluje v poletnem času od 

7. do 12. in od 14. do 18. ure, v zimskem času od 7. do 
12. in od 14. do 17. ure. V ostalem se opravlja dežurna 
služba T skladišču obratovalnice na sejmišču. 

e) Trafike obratujejo kakor druge trgovine. Trgo- 
vinska zbornica določi dežurno trafiko, ki obratuje 
ob sobotah popoldne. 

f) Lekarni obratujeta: prva lekarna: od 7. do 14. 
ure, v četrtek od 7. do 17. ure, ob sobotah od 7. do 
11. ure, ob nedeljah od 8. do 12. ure; druga lekarna: 
od 8. do 12. in od 14. do 17. ure, v četrtek od 8. do 12. 
ure, ob sobotah od 8. do 18. ure, ob nedeljah zaprto. 
Lekarni izmenjata tedensko delovni časi 

V času, ko je lekarna zaprta, mora obratovati 
dežurna lekarna. Naslov dežurne lekarne mora biti 
označen na vidnem mestu in ponoči razsvetljen. 

Ob priznanih praznikih je od 8. do 12. ure odprta 
tista lekarna, ki je dežurna. 

2. člen 
Prodajalne časopisov in revij so odprte od 6. do 

20. ure. V istem času se opravlja tudi kolportaža. 

3. člen 
Za prodajo blaga na trgu veljajo določbe trž- 

nega reda. 

Obrtne delavnice 
4. člen 

a) Vse obrtne delavnice 
obratujejo v poletnem času od 6. do 14. ure, v zim- 
skem času od 7. do IS. ure. Med delovnim časom je 
15 minut odmora. 

Obrtna zbornica določi dežurno avtomehanično 
in kovaško delavnico za popoldanski čas, Če imajo 
obrtne delavnice tudi prodajalnice, obratujejo te pro- 
dajalnice kakor druge trgovine (dežnikar). 

Peki z dvema izmenama obratujejo v zimskem 
času od 4. do 20. ure (razen sobote) in od 2. do 18. ure 
ob sobotah. Pripravljalna dela (kurjenje peči, pri- 
stavljanje kvasa in mešanje testa) se smejo pričeti 
pri navadnih pečeh ob 24. uri ter je v ta namen do- 
voljeno zaposliti le toliko delovne sile, kolikor je 
neizogibno potrebno. 

Peki z eno izmeno obratujejo v letnem in zim- 
skem času od 4. do 12. ure. Pripravljalna dela se 
smejo v teh pekarnah pričeti ob 1. uri ter je v ta 
namen zaposliti le toliko določene sile, kolikor je ne- 
izogibno potrebno. 

b) Storitvene obrti: 
1. Brivci in frizerji obratujejo v letnem Času ob 

ponedeljkih od 8. do 12. ure, ob sobotah od 7. do 12. 
in od 14. do 19. ure, ob drugih delavnikih pa od 7.50 
do 12 in od 14. do 18. ure. V zimskem času obratujejo 
brivci in frizerji ob sobotah od 7. do 12. in od 13, do 
19.30 ure, ob drugih delavnikih pa od 7.30 do 12. in 
od 13. do 19.30 ure. Ob ponedeljkih obratuje samo 1 
dežurni obrat. 

2. Fotografi obratujejo v letnem času od 7. do 
12. in od 16. do 19. ure, v zimskem času pa od 8. do 
12. in od 14. do 18. ure. 

3. Javna tehtnica obratuje od 7. do 12. in od 14. 
do 18. ure. 

Obrtna zbornica določi dežurni delovni čas ob 
nedeljah za brivce ia frizerje ter fotografe po krajev- 
nih potrebah. 

5. člen 
Določbe 1. odstavka 3. člena veljajo tudi za iz- 

vrševanje rokodelskih obhodnih obrti. 

6. člen 
Cez poldne smejo biti odprte podkovnice konj in 

avtomobilske delavnice, če je treba izvršiti neodložno 
in nujno popravilo vozil ali jih oskrbeti s potrebnimi 
nadomestnimi deli. 

Gostinske   obratovalnice 

7. člen 
1. Bifeji so odprti od 6. do 20. ure. 
2. Gostilne in restavracije so odprte ob navadnih 

dneh od 6. do 23. ure, ob sobotah, nedeljah in dnevih 
pred prazniki od 6. do 24. ure. 

3. Kavarne so odprte od 6, ure zjutraj do 2. ure 
ponoči. 

4. Hoteli in nočišča so odprta časovno neomejeno. 
Obratovalni čas gostinskih obratovalnic se deli 

na letni in zimski čas. V letnem času se zapirajo 
obratovalnice 1 uro kasneje. 

II. Ob nedeljah in priznanih državnih praznikih 

8. člen 
Ob nedeljah in priznanih državnih praznikih 

morajo biti vse trgovinske in obrtne delavnice zaprte, 
kolikor niso dovoljene izjeme. 

9. člen 
Ob dnevih, omenjenih v 8. členu, smejo biti 

odprte: prodajalne cvetja od 8. do 12. ure, slaščičarne 
od 7. do 20. ure, fotografske delavnice od 7. do 12. ure, 
brivnice in frizerske delavnice od 6. do 12. ure. 

B. SPLOŠNE DOLOČBE 

10. člen 
Določbe tega odloka se nanašajo na vse trgovske, 

obrtne in gosiinske obrate ne glede na sektor, ki mu 
pripadajo. 

11. člen 
V času, predpisanem za zapiranje obratovalnic, 

se morajo zapreti vsi dohodi v prostore, ki so dolo- 
čeni za promet s strankami. 

Strankam, ki so ob zapiranju v obratnem pro- 
štoru trgovine ali obrtnih obratov, je treba postreči, 
vendar to ne sme trajati dalje kot pol ure po času, 
določenem za zapiranje. 

Imetnikom obrti kakor tudi članom njihovih dru- 
žin je dovoljeno prebivati in delati v lokalu tudi ob 
času, ko je ta za promet z občinstvom zaprt. 

12. člen 
Notranje delo v obratovališčih čez čas, določen za 

njih zapiranje, je dovoljeno, in sicer s pomožnim 
osebjem: 

1. v višji sili, 
2. če je treba kaj storiti, da se ne pokvari blago, 
3. ob sestavljanju inventure, 
4. ob čiščenju in urejanju izložb, 
5. ob selitvah. 
Promet s strankami je tedaj izključen. 
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13. člen 
Delovni čas pomožnega osebja v obratih je ure- 

jen s predpisi za varstvo delavcev. 

14. člen 
Svet za gospodarstvo pri ljudskem odboru mest- 

ne občine Ptuj .je pooblaščen, da sme po potrebi obra- 
tovalni cas za posamezne obrate in vrste obratov za 
določeni čas skra'jšati ali podaljšati. 

C. KAZENSKE DOLOČBE 
15. člen 

Lastniki obratovalnic, ki bi imeli proti predpisom 
tega odloka svoje obratovalnice odprte izven časa, 
določenega za odpiranje in zapiranje obratovalnic, se 
kaznujejo z denarno kaznijo do 2000 din. 

16. člen 
Ta odlok velja od osmega dne potem ko je bil 

razglašen na krajevno običajni način. 
St. 1/1-1201/6-53 
Ptuj. dne 25. junija 1953. 

Predsednik LO MO: 
Janko Vogrinec 1. r. 

483. 

Ljudski odbor mestne občine Skofja Loka je na 
podlagi 1. odstavka 23. člena in 2. točke 78. člena 
zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list FLRJ, št. 19-90/52), in v zvezi z 2. in 8. 
členom temeljnega zakona o prekrških (Uradni list 
FLRJ, št. 46-428/51) sprejel na seji dne i. oktobra 1953 

ODLOK 
o zimskem obratovalnem času trgovskih, gostinskih 

in obrtnih obratov na območju mestne občine 
Škof ja Loka 

A. OBRATOVALNI CAS 

I. Ob delavnikih 

Trgovinske obratovalnice 
1. člen 

1. Trgovinske obratovalnice so odprte, kolikor ni 
v naslednjem drugače določeno, od ponedeljka do 
petka dnevno od 8. do 12. in od 14.'do 18. ure, ob 
sobotah pa samo od 8. do 12. ure; ob eobotah popoldne 
so trgovine zaprte. Pri tem se obvezni osemurni de- 
lovni čas ne skrajša, temveč se preostali čas,- ko so 
trgovine zaprte, uporabi za notranje delo v trgovin- 
skih obratih. 

2. Prodajalne svežega in prekajenega mesa ter 
rib so odprte od ponedeljka do četrtka od 6. do 11. 
in od 14. do 17. ure, ob petkih od 14. do 19. ure, ob 
sobotah pa od 6. do 12, ter od 14. do 17. ure. 

3. Prodajalno kruha so odprte od ponedeljka do 
petka dnevno od 6.30 do 11. in od 13.30 do 17. ure, ob 
sobotah pa- od 6.30 do 11. ter od 13.30 do 19. ure. 

Prodajalne slaščičarskih izdelkov so odprte od 
.  8. do 12. in od 14. do 18. ure. 

5. Prodajalne sadja in zelenjave so odprte vsak 
dan od 7. do 12. in oä 15. do 17. ure. 

6. Prodajalne mleka so' odprte ob delavniki*» od 
7-30 do 12. ter od 13. do 15. ure. •   •      * 

7. Prodajalne tobačnih izdelkov so odprte od 7.30 
do 12. ter od 14. do 17.30 ure, ob nedeljah dežurne 
prodajalne od 7.30 do 10. ure. 

Obrtni obrati • 
2. člen 

1. Obrtni obrati so odprti, če ni v naslednjih 
členih drugače določeno, od ponedeljka do petka od 7. 
do 12. in od 14. do 17.30 ure, ob sobotah od 7. do 
12.30 ure.    p ' 

2. Brivski in frizerski obrati so odprti ob pone- 
deljkih od 7.30 do 11. ure, ob sobotah od 7.30 do 12. 
ure in od 14. do 20. ure, druge dni pa od 7.30 do 12. in 
od 14.30 do 18.30. 

3. Pekarne (delavnice) obratujejo od 4. do 12. ure. 

3. člen 
Za prodajalne obrtnih obratov velja obrato- 

valni Čas, določen za ustrezne trgovinske obratoval- 
nice. » 

Gostinske obratovalnice 
*   4. člen 

Gostinske obratovalnice so odprte: 
1. hoteli, nočišča, penzioni in drugi obrati, kolikor 

gre za oddajanje 'sob, časovno neomejeno; 
2. restavracije in gostilne ter vsa penzionska go- 

stišča do 23. ure, razen restavracije >Kronac, ki je 
ob dnevih pred praznikom, na praznik in ob nede- 
ljah odprta do 1. ure po polnoči; 

3. bifeji do 22. ure; 
4. menze in delavskouslužbenske restavracije le 

v času, ko se izdajajo»redni obroki hrane. 
Ce zgoraj ni drugače določeno, se gostinske obra- 

tovalnice ne smejo odpirati pred 5. uro, morajo pa se 
qdpreti ob 7. nri. 

5. člen 
Gostinske obratovalnice pri železniški postaji v 

Skofji Loki in gostinske obratovalnice s prenočišči 
smejo gostom^ki pridejo z vlakom, postreči tudi po 
času, določenem za zapiranje po prednjem členu, a 
najdalje eno uro po prihodu vlaka. 

»• 
6. člen 

' Po uri, ki je določena za zapiranje, še ne sme 
postreči niti z jedjo niti s pijačo, kolikor ni izrecno 
določena izjema v 5. členu. Najkasneje četrt ure po 
uri, ki je določena za zapiranje, je treba obratne pro- 
store izprazniti in zapreti. 

7. člen 
Dovoljene igre, n. pr. balinanje, kegljanje itd., se 

smejo na prostem igrati do 22. ure. V zaprtih prosto- 
rih; v katerih se ne moti nočni počitek sosedov, in 
kolikor sme biti gostinska • obratovalnica dalj časa 
odprta, ta omejitev ne velja. 

8. člen 
Posameznim obratom in za posamezne dni sme 

načelnik gospodarskega oddelka po izkazani potrebi 
in na prošnjo podaljšati obratovalni čas. 

9. člen 
Gospodarski svet bo po potrebi določil za posa- 

mezne gostinske obrate po en prost delovnik v tednu, 
razen sobote in nedelje, ki naj ga obrati po določe- 
nem turnusu izkoristijo za čiščenje lokalov in zà od- 
počitek strežnega osebja. 
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IL Ob nedeljah in praznikih 

10. člen 
Ob nedeljah in priznanih praznikih morajo biti 

vse trgovinske in obrtne obratovalnice zaprte, kolikor 
r naslednjem niso dovoljene izjeme. 

11. člen 

Ob nedeljah in praznikih morajo obratovati: 
.  1. prodajalne sadja in zelenjave od 8. do 11. ure, 

2. prodajalne mleka od 7.30 do 10.30 ure. 

12. člen" 

Gostinske obratovalnice so ob nedeljah>in praz- 
nikih odprte, kot' je to določeno v 4: členu. 

B. SPLOŠNE DOLOČBE 

» 13. člen 

Določbe tega odloka se nanašajo na vse trgovin- 
ske, gostinske in obrtne obrate, ne glede na to, ali 
pripadajo državnemu, zadružnemu ali zasebnemu 
sektorju ali drugim ustanovam in ali je v njih zapo- 
sleno pomožno osebje. * 

Odlok ne velja za: 
1. pogrebna podjetja, 

.2. žagarska podjetja, , 
3. dimnikarska podjetja, 
4. mlinarska podjetja. 

14. čleh 
Ob času, predpisanem za zapiranje obratovalnic, 

ee morajo zapreti vsi dohodi v poslovne prostore, ki 
so določeni za promet s strankami. 

Strankam, ki so ob zapiranju v obratnem pro- 
storu, je treba postfeči. 

15. člen 

Obrati morajo bit: odprti ves čas, ki je predpi- 
san, ob istem času morajp delati vse delavnice, ki 
spadajo k obratu. 

16. člen 

Obratovalni čas, predpisan s tem odlokom, velja 
samo za zimske mesece, t. j. od 1. oktobra do 30. 
aprila. 

17. člen 

Svet za gospodarstvo ljudskega odbora mestne 
občine Škof ja Loka sme po potrebi in na prošnjo do- 
ločiti za posamezne obratovalnice tudi drugačen 
obratovalni čas. 

18. člen 

Lastniki in odgovorni upravniki in poslovodje 
obratovalnic, ki bi imeli proti predpisom tega odloka 
odprte svoje obratovalnice izven časa, določenega za 
odpiranje in zapiranje, ali bi imeli obratovalnice za- 
prte v času, ki je določen za obratovanje, se kaznu- 
jejo z denarno kaznijo do 2000 din. 

Za prekrške tega odloka vodi upravni kazenski 
postopek in izreka kazni komisija za prekrške pri 
ljudskem odboru mestne občine Skofja Loka. 

z njim raz- 
nasprotju z 

C. KONČNE DOLOČBE 
19. člen 

Ta odlok prične veljati takoj ter se 
veljavijo vsi dosedanji predpisi, k! so v 
določbami tega odloka. 

St. 685/13-53 
Skofja Loka, dne 27. oktobra 1553. 

Predsednik LO MO: 
Ivan Brodar 1. •. 

484. 
Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah 

in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu od- 
bornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, štev. 31- 
102/53), je občinski ljudski odbor Planina na seji dne 
14. oktobra 1953 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 1, ki obsega območje naselja Planina, Kačja vas, 
Maini in Liplje, ker je prenehal mandat Blažonu^ Jo- 
žetu, odborniku občinskega ljudskega odbora, ki je 
bil izvoljen v tej volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo, dne 13. decembra 1953. 

II 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS* in na 

razglasnih deskah občinskega ljudskega odbora V 
volilni enoti št. 1. 

St. 366-182/1-53 
Planina, dne 14. oktobra 1953. 

Predsednik Obč. LO: 
Vinko Šcmcrl 1. r. 

POPRAVEK 

V odredbi o prometnem davku na glavne proiz- 
vode* izkoriščanja gozdov — panoge 313 (Uradni list 
LRS, št. 37-124/53) se v drugi točki 2. člena črta bese- 
dilo »Jamski les iglavcev<, v šesti točki istega člena 
pa črta beseda »listavcev«:1. 

St. 1/1-1575/2-53 
Ljubljana, dne 4. novembra 1953. 

Iz pisarne „ 
Državnega sekretariata za gospodarstvo LK3 

V odloku OLO Krško (Ur. list LRS, št, 38-458/53) 
se prvi stavek 1. člena pravilno glasi: »Uslužbence^ 
in delavcem okrajnega ljudskega odbora Krško •••*• 
v tretji vrsti 4. člena istega odloka beri pravilno: >v 

mejah okraja, ki...<. _ 
V odloku okraja OLO Novo mesto (Ur. list LKa» 

at. 38-460/53) je treba vstaviti izpuščeni del in se VTy 
stavek   drugega   odstavka   3.   člena   pravilno   &aSV 
»Uslužbenci   iz  prvega   odstavka   2.   člena   tega  o 
loka.. .<• , 

V odloku OLO Tolmin (Ur. list LRS, št. 38-462/^ 
se pravilno izpolnjena  prva in druga v.rsta Prvej? 
odstavka 3. člena glasi: »Uslužbencem iz 2. člena teg^ 
odloka, ki opravljajo delo na terenu povprečno na 

14 dni na mesec.c... 
•   Uredništvo^ 

Izdala »Uradni ust LRS«  -  Direktor In odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik   - tiska   iskarna »Toneta TomSlča« -    0 
? LJubljani ~ Naročnina: letno 720 din - Posamezna etevUka* 8 din do 8 strani, vsake nadaljnje i etranl 4 din »*£•,:... 
ooitl 8 din veo — Uredništvo in  uprava!  LJubljana,  Erjavčeva ulica lia. poštni predal 336 - Telefon uprava »-="» 

Čekovni 'nitim •1-»•«-• 
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Poštnina plaćana v gotovini 

URADNI LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE SLOVENIJE 

din 

Leto IX V LJUBLJANI, dne 26. novembra 1953 Sievilka 41 
VSEBINA: 

••. Odlok o spremembi sestave Sveta za prosveto In kulturo 
Ljudske republike Slovenije. 

•. uredba o ustanovitvi Instituta za telesno vzgojo v LJub- 
ljani. 

133. Uredba o ureditvi Javne cestne službe v LRS. 
•. Uredba o varstvu Javnih cest. 
135. Odredba o dopolnitvi odredbe o nagradah za pokonče- 

vanje volkov. 
«6. Odredba o ustanovitvi Mojstrske Sole za oblačilno stroko 

In čevljarstvo v Mariboru. 

137. Objava o umaknltvl kandidature, s katero Je bil Kerin 
F. Franc kandidiran za volitve ljudskih poslancev Re- 
publiškega zbora Ljudske skupščine LKS. 

Odloki ljudskih odborov: 

485. Odlok o višini dnevnic in o pavšalnem povračilu stroškov 
za uradna potovanja v okraju Radovljica. 

486. Odlok o pavšalnem povračilu stroškov za uradna potova- 
nja na območju okraja LJubljana okolica. 

131. 

Na podlagi 6. člena zakona za izvršitev ustavnega 
zakona o temeljih družbene in politične ureditve in 
° organih oblasti Ljudske republike Slovenije je Iz- 
rini svet Ljudske skupščine Ljudske republike Slo- 

žnije izdal 
ODLOK 

o spremembi sestave Sveta za prosveto in 
kulturo LRS 

.  !•   Združenje  prosvetnih   delavcev  Slovenije  je 
. Poklicalo delegiranega člana Sveta za prosveto in 

«Uro Gabrovška Ludvika in namesto njega dele- 
galo  v  Svet  za  prosveto  in  kulturo  kot  svojega 
as'Opnika Ravbarja Mirka, direktorja klasične gim- 

Uazijé-y Ljubljani. 
*L Ta odlok velja takoj. 
S.. U-7/2-53 
Ljubljana, dne 20. novembra 1953. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Miha Marinko 1. r. 

132. 

„ , Na podlagi 1. točke 20. člena zakona za izvršitev 
javnega zakona o temeljih družbene in politične 
^.editvo in o organih oblasti Ljudske repu- 
te Slovenije izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine 

o UREDBO . 
" ustanovitvi instituta za telesno vzgojo v Ljubljani 

1. člen 
s t Ustanovi se Inštitut za telesno vzgojo v Ljubljani 
Ropajo višje strokovne šole (v nadaljnjem besedilu. 
>iil3«tut«). ' 
s.   Inštitut je pod neposrednim vodstvom in nadzor- 
om Sveta za prosveto in kulturo LRS. 

telesno 

2. člen .     „. 
Naloge inštitutu so: ,      •    ..,;,.„ ;

7a
4 

a) izobrazba visokokvalificiranih .vzgojiteljev za 
vzgojo, , , 

b) znanstveno proučevanje vseh vprašanj telesne, 
vzgoje, 

c) skrb za popularizacijo telesne vzgoje in pomoč 
telesnovzgojnim organizacijam pri njihovem na- 
predku. 

3. člen 
Inštitut ima lahko oddelke. Oddelek obsega eno 

ali več sorodstvenih znanstvenih-enot, ki imajo lahko 
kabinete, laboratorije, biblioteke, seminarje, tečaje 
itd. , 

Inštitut za športno medicino se vključi kot odde- 
lek v Inštitut za telesno vzgojo. 

.   , , 4. člen 
Inštitut vodi direktor. Za svoje delo je odgovoren 

Svetu zà prosveto in kulturo LRS. 
Direktorju pomaga svet inštituta; sestavljajo ga 

profesorji in drugo učno osebje. 

5. člen 
Direktorja inštituta in drugo učno, administra- 

tivno in tehnično osebje imenuje Svet za prosveto 
in kulturo LRS. 

6. člen 
Pouk na inštitutu traja tri leta. 

7. člen 
Na inštitut se lahko vpišejo kandidati z gimna- 

zijsko , maturo ali diplomskim izpitom srednje stro- 
kovne šole po uspešno opravljenem sprejemnem iz- 
pitu in zdravniškem pregledu. 

8. člen 
Slušatelji so redni in izredni. 

9. člen 
Izobrazba absolventov inštituta z diplomskim- 

izpitom* ustreza višji šolski izobrazbi. 

10. člen 
Učni načrt in program, predpiše Svet za prosveto 

in kulturo LRS. 
11. člen » 

Inštitut ima svoj predračun dohodkov in izdat- 
kov" v sestavu predračuna' Sveta 'za prosveto in kul- 
turo LRS. 
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Direktor inštituta je odredbodajalec za izvajanje 
predračuna. • 

12. člen 
Natančnejše določbe o organizaciji in delu inšti- 

tuta izda Svet za prosveto in kulturo LRS. 

13. člen 
Ta uredba  velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
St. U 67/1-53 
Ljubljana, dne 20. novembra 1953. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Miha Marinko 1. r. 

133. 
Na podlagi 1. točke 20. člena zakona za izvršitev 

ustavnega zakona o temeljih družbene in politične 
ureditve in o organih oblasti Ljudske republike Slo- 
venije in 5. točke 72. člena ustavnega zakona o teme- 
ljih družbene in politične ureditve in o organih obla- 
sti Ljudske republike Slovenije izdaja Izvršni svet 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

UREDBO 
o ureditvi javne cestne službe v Ljudski republiki 

Sloveniji 

1. člen 
Ustanovi se Uprava za ceste LRS kot samostojen 

republiški organ za javno cestno službo iz republiške 
pristojnosti. 

.2. člen 
Zadeve javne cestne službe iz okrajne pristojno- 

sti opravljajo okrajni (mestni) ljudski odbori po 
cestnih upravah kot samostojnih organih. 

Okrajne (mestne) cestne uprave so pod strokov- 
nim nadzorstvom Uprave za ceste LRS. 

Ureditev in delo Uprave za ceste LRS 

3. člen 
Uprava ža ceste LRS ima vrhovno nadzorstvo nad 

opravljanjem vse javne cestne službe v Ljudski repu- 
bliki Sloveniji. 

Uprava za ceste opravlja zlasti tele naloge: 
1. usmerja celotno cestno službo in sestavlja pro- 

gram graditve cestne mreže v Ljudski republiki Slo- 
veniji, 

2. proučuje cestno mrežo, vlogo in pomen po- 
sameznih cestnih smeri, kolikor se tiče stanja cest 
in intenzivnosti prometa, 

3. zbira in obdeluje podatke o prometni obreme- 
nitvi cest, o izvoru prometa, o stanju cest in cestnih 
objektov, 

. 4. daje predloge oziroma mnenja glede določitve 
cest I. in II. reda, glede spremembe že kategorizira- 
nih cest I. in II. reda in glede uvrstitve že kategori- 
ziranih cest III. reda v višjo kategorijo cest, 

5. sestavlja predlog za graditev novih in obno- 
vitev že obstoječih cest I. in II. reda; 

6. opravlja naloge investitorja v zvezi s priprav- 
ljalnimi deli in z graditvijo in obnovitvijo cest I. in 
II. reda ter naloge projektanta in režiserja pri grad- 
benih delih, ki se opravljajo v režiji Uprave za ceste 
LRS, 

7. sodeluje pri kolavdacijskih in prevzemnih ko- 
misijah,' 

8. pripravlja osnutke republiškjh predpisov s 
področja javne cestne službe, izdaja tehnične pred- 
pise in navodila za opravljanje javne cestne službe, 

9. sodeluje s pristojnim zveznim organom pri pri- 
pravljanju zveznih predpisov s področja javno cest- 
ne službe, 

10. strokovno pomaga okrajnim (mestnim) cest- 
nim upravam, 

11. vodi kataster vseh javnih cest in mostov, 
12. skrbi za vzdrževanje cest I. in II. reda ter 

mostov na njih, 
13. skrbi za opremo cest 1. in II. reda s cestnimi 

znaki, kilometrskimi kamni in podobno, 
14. organizira in skrbi za izvajanje zimske cestne 

službe na cestah I. in II. reda, 
15. skrbi za izpolnjevanje predpisov o varstvu in 

upo'rabi cest in drugih predpisov, ki urejajo javno 
cestno službo,      • 

16. daje soglasje in strokovna mnenja zaradi var- 
stva javnih cest I. in II. reda, če bi bile zaradi gra- 
denj prizadete koristi javne cestne službe, 

17. izdaja dovoljenja o tem, da se sme graditi v 
cestnem varstvenem pasu, in dovoljenja za posebno 
uporabo cestnega zemljišča, 

18. gospodari z materialnimi in finančnimi sred- 
stvi Uprave za ceste LRS, 

19. skrbi za strokovno vzgojo cestarjev in cestnih 
nadzornikov. 

4. člen 
Delo Uprave za ceste LRS vodi direktor. 
Direktorja  imenuje Izvršni svet Ljudske skup- 

ščine Ljudske republike Slovenije. 

5. člen 
Uprava za ceste LRS ima svoj predračun dohod- 

kov in izdatkov v okviru republiškega proračuna. 
Direktor uprave je odredbodajalec za izvrševa- 

nje predračuna. 
6. člen 

Uprava za ceste LRS ima svojo administracijo in 
tehnične sekcije za terensko delo s potrebnim števi- 
lom upravnih, strokovnih in pisarniških uslužbencev. 

Sedež sekcij in njihovo krajevno območje določi 
in spreminja direktor Uprave za ceste LRS. 

7. člen 
Uslužbence administracije Uprave za ceste LRo. 

in tehničnih sekcij imenuje direktor Uprave za ceste 
LRS. 

v 8. člen 
Proti odločbam Uprave za ceste LRS, izdanim * 

upravnem postopku, je dopusten upravni spor. Pr0t| 
odločbam o izdaji ali odklonitvi izjemnih dovoljenj 
za zgradbe v varstvenem pasu javnih cest in za P°j 
sebno uporabo cestnega zemljišča upravni spor n 
dopusten. 

V zadevah, glede katerih upravni spor ni dop 
sten, je mogoča pritožba na Izvršni svet LRS. 

9. člen 
Pri Upravi za ceste je republiški cestni odbo 

kot posvetovalni organ. 
Cestni odbor sestavljajo po en delegirani ?astop 

nik    Državnega   sekretariata   za   notranje   za de   * 
' Državnega sekretariata za gospodarstvo, Jugoslov 

ske ljudske armade, Direkcije jugoslovanskih železni ' 

• 
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lehniške visoke šole, Republiške trgovinske zborni- 
ce, Republiške turistične organizacije, Republiškega 
združenja šoferjev, državljani, ki jih imenuje in raz- 
rešuje Izvršni svet in direktor Uprave za ceste LRS. 

Predsednika cestnega odbora izvolijo člani cest- 
nega odbora izmed sebe. 

Člani cestnega odbora za svoje delo ne prejemajo 
nagrad. Pripada pa jim povrnitev potnih in drugih 
dejanskih stroškov. 

10. člen 
Republiški cestni odbor spremlja delo Uprave za 

ceste LRS, daje priporočila za zboljšanje njenega 
dela, proučuje celotno cestno službo, daje nasvete in 
Predloge za izdelavo programov za graditev novih in 
obnovitev že obstoječih cest. 

Republiški cestni odbor ima pravico, opozoriti 
Izvršni svet, če Uprava za ceste ne sprejme njegovih 
nasvetov, predlogov in priporočil. 

Ureditev in delo okrajnih (mestnih) cestnih uprav 

• 11. člen 
t     Okrajne (mestne) cestne uprave opravljajo pra- 
viloma vse*zadeve javnih cest III. in IV. reda na ob- 
močju okraja oziroma mesta. 

Okrajni (mestni) ljudski • odbor lahko prepusti 
zadeve cestne službe glede cest IV. reda občinskim 
ljudskim odborom oziroma ljudskim odborom mestnih 
občin. Ti opravljajo cestno službo pod splošnim nad- 
zorstvom okrajne (mestne) cestne uprave. 

12. člen 
Okrajna (mestna) cestna uprava ima glede cest 

HI. in IV. reda tele naloge: 
1. sestavlja tehnične predloge za gradbene pro- 

Srame; 
2. gradi nove in obnavlja obstoječe ceste v skladu 

8 predpisi, ki urejajo enotnost cestne službe; 
*   3. zbira in  obdeluje podatke o stanju cest in 

cestnih objektov; 
4. zbira podatke o* prometni obremenitvi cest; 
5. daje ljudskemu odboru predlog za določitev 

cest •. reda in za spremembo že kategoriziranih cest 
**L reda ter predlog za uvrstitev že kategoriziranih 
cest IV. reda v kategorijo cest III. reda, 

6. daje ljudskemu odboru predloge za graditev 
*n obnovitev cest; 

?• opravlja naloge investitorja v zvezi z graditvijo 
i? obnovo cest in naloge režiserja pri gradbenih de- 
•h v reviziji cestne uprave;, 
.. 8. sodeluje v kolavdacijskih in prevzemnih komi- SlJah; 

9. vodi kataster cest in mostov; 
*0. vzdržuje ceste; 
•. skrbi za opremo cest s prometnimi znaki, kilo- 

metrskimi 'kamîn in podobno; 
, 12. organizira zimsko službo in skrbi za njeno l2vajanje; 

t , ,13- skrbi za izvajanje predpisov o varstvu in upo- 
slu\CeSt in druSin Predpisov, ki urejajo javno cestno 

a 14. daje dovoljenja o tem, da se sme graditi v cest- 
ra>? varstvenem pasu, in dovoljenja za posebno upo- 
a°c'cestnega zemljišča; 

stv      gospodari z materialnimi in finančnimi sred- 
171 cestne uprave. ' 

13. člen 
.   Delo okrajne -(mestne) cestne uprave vodi uprav- 
l* cestne uprave. 

Upravnika cestne uprave imenuje okrajni (mest- 
ni) ljudski odbor. Za upravnika cestne uprave je 
lahko imenovan samo gradbeni inženir ali gradbeni 
tehnik, ki ima prakso v cestni službi. 

14. člen 
Okrajna (mestna) cestna uprava ima svoj pred- 

račun dohodkov in izdatkov v okviru okrajnega 
(mestnega) proračuna. 

Odredbodajalec za izvrševanje predračuna cest- 
ne uprave je upravnik cestne uprave, 

15. člen 
Okrajna (mestna) cestna uprava ima svojo admi- 

nistracijo s potrebnim številom strokovnih in pisar- 
niških uslužbencev.. 

Uslužbence administracije cestne uprave in stalne 
cestarje postavlja predsednik okrajnega (mestnega) 
ljudskega odbora po predlogu upravnika cestne 
uprave. 

Pomožne delavce najema upravnik cestne 
uprave. 

16. člen 
Proti odločbam okrajnih' in mestnih cestnih uprav 

je dovoljena pritožba na Upravo za ceste LRS. 

17. člen 
•Pri okrajni (mestni) cestni upravi je okrajni 

(mestni) cestni odbor kot posvetovalni organ. 
Cestni odbor sestavljajo po en delegirani zastop- 

nik sveta za notranje zadeve, sveta za gospodarstvo, 
Jugoslovanske ljudske armade, okrajne trgovinske 
zbornice, okrajne turistične organizacije, okrajne or- 
ganizacije šoferjev, posamezni državljani, ki jih ime- 
nuje in razrešuje okrajni (mestni) ljudski odbor, in 
upravnik okrajne (mestne) cestne uprave. 

Predsednika cestnega odbora izvolijo člani cest- • 
nega odbora izmed sebe. ^ *' 

Člani cestnega odbora za svoje delo ne prejemajo 
nagrad. Pripada pa jim povrnitev potnih in drugiK 
dejanskih stroškov. 

18. člen 
Okrajni (mestni) cestni odbor spremlja delo 

okrajne (mestne) cestne uprave, daje priporočila ža 
zboljšanje njenega dela, proučuje cestno službo glede 
cest III. in IV. reda, daje nasvete in predloge za iz- 
delavo programov za graditev novih in obnovitev že* 
obstoječih cest III. in IV. reda. 

Cestni odbor ima pravico, opozoriti ljudski odbor, 
če cestna uprava ne sprejme njegovih nasvetov, pred- 
logov in priporočil.   • 

Končne določbe 
19. člen 

Natančnejše predpise o ureditvi in poslovanju 
Uprave za ceste LRS izda direktor Uprave za ceste 
LRS po pritrditvi Odbora Izvršnega sveta za gospo- 
darstvo, natančnejše predpise o ureditvi in poslova- 
nju okrajnih (mestnih) cestnih uprav pa pristojni 
okrajni (mestni) ljudski odbor. * 

20. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«., 
' St. U-68/53 

Ljubljana, dne 20. novembra 1953. 
Izvršni svet Ljudske skupščine 

Ljudske republike Slovenije 
Predsednik: 

Miha Marinko 1. r. 
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134. 
Na podlagi 1. točke 20. člena zakona za izvršitev 

ustavnega zakona o temeljih družbene in politične 
ureditve in o organih oblasti Ljudske republike Slo- 
venije izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske 
republike Slovenije 

UREDBO 
o varstvu javnih cest 

i. SPLOšNE: DOLOčBE 

1. člen 
Javne ceste so namenjene samo prometu. Izjemo- 

ma se smejo uporabljati v druge namene le ob pogo- 
jih, ki jih predpisuje ta uredba. Za promet se smejo 
uporabljati tako, da se ne kvarita tehnična zmoglji- 
vost cest in estetsko lice cest in cestne okolice in da 
se ne ovira promet. 

Gradbeni objekti na cestah in ob njih, ki so v 
upravi cestnih organov, cestna zemljišča, prometni 
znaki in druge varnostne cestne naprave so sestavni 
del cest. 

2. člen 
Ob večjih pqpravilih ali gradbah na. javnih ce- 

stah lahko pristojni cestni upravni organ v spora- 
zumu s pristojnim organom za notranje zadeve zapre 
določen del javne ceste in začasno spelje promet na 
sosednje ceste. 

Zaporo javûe ceste in preusmeritev prometa je 
treba označiti na obeh koncih ceste s predpisanimi 
mednarodnimi znaki. 

Odločbo o zapori javne ceste, o preusmeritvi pro- 
meta in o prenehanju zapore je treba objaviti v dnev- 
nem časopisju. 

3. člen 

Na javnih cestah je dovoljen promet z vsemi vo- 
zili, ki ustrezajo predpisom te uredbe glede na skup- 
no težo in širino vozila (vozilo s tovorom) in glede 
na širino platišč. 

Pristojni cestni upravni organ sme prepovedati 
promet na posameznih javnih cestah in delih cest z 
vozili določenih vrst ali z vozili, ki so večja rali težja, 
kot je sicer dovoljeno za tako javno cesto, če bi 
promet s takimi vozili ogrožal cestišče ali cestne ob- 
jekte. 
• Promet z vozili na gosenice, ki niso obložene z 
gumo •• zavarovane z zaščitnimi čevlji, je na vseh 
javnih cestah prepovedan. 

4. člen 
Skupna širina vozil s tovorom vred sme znašati 

največ 2.5 m, višina največ 3,5 m, dolžina pa nai- 
več 22m. _ 

5. člen 
Najmanjša širina platišč pri vprežnih vozilih 

mora znašati: 
a) pri vozilih na štiri kolesa z nosilnostjo 

do 1006 kg 46 mm 
do 1500 kg 60 mm 
do 2000 kg 80 mm 
do 3500 kg 110 mm 

• do 5000 kg 160 mm 
Vozila s nosilnostjo nad 5000 kg morajo biti 

opremljena s pnevmatičnimi polnilnimi gumami, tako 
da pritisk ne presega 150 kg/cm2 platišča. 

Vprežna vozila na štiri kolesa s tovorom vred 
ne smejo biti' težja od 12 ton. 

Pristojni cestni upravni organ sme izjemoma za 
določene dele javnih cest dovoliti uporabo koles * 
ožjimi platišči. 

b) pri vozilih na dve kolesi z nosilnostjo: 
do   750 kg 60 mm 
do 1200 kg 80 mm 

Železni obroči na kolesnih platiščih morajo biti 
gladki ter prikovani z žeblji z ravno glavo. 

6. člen 
Vsa motorna vozila in priklopniki razen goseni- 

čarjev morajo imeti .kolesa s pnevmatičnimi polnil- 
nimi gumami. Uprava za ceste LRS sme za specialna 
vozila izjemoma dovoliti uporabo koles s polnimi 
gumami. 

Skupna teža dvoosnih avtomobilov s tovorom 
vred ne sme biti večja od 19 ton, osni pritisk pa ne 
večji od 10 ton. 

Skupna teža dvoosnega priklopnika sme znašati 
največ   14  ton,   enoosnega   priklopnika   pa  4  tone. 
Skupna  teža triosnega  avtomobila  sme znašati  naj- 
več 26 ton. 

/ Skupna  teža   motornih   vozil  z  gosenicami  sme 
znašati največ 20 ton, vendar pritisk na eno ploščo 
gosenice ne sme znašati več kot 1,5 tone, pritisk 
plošče na površino vozišča pa ne več kot 150 kg/cm2. 
Rebra goseničnih plošč morajo biti zaobljena s pol- 
merom 60 cm. 

Omejitve prejšnjega odstavka in omejitve 4. čle- 
na ne veljajo za vozila JLA. 

7. člen 
Javne ceste in zračni prostor nad njimi se smejo 

uporabljati za druge  namene kakor za  cestni pro- 
met samo s posebnim dovoljenjem pristojnega cest- 
nega upravnega organa.  Ce bi  bil  s  tako posebno - 
uporabo oviran promet, je za izdajo posebnega dovo- 
ljenja potrebno soglasje organa za notranje zadeve. 

Posebna uporaba javnih cest se sme izjemoma 
dovoliti na prošnjo le, če ne -ovira prometa, ogroža • 
javne varnosti ali zdravja, ne zasenčuje javne raz- 
svetljave, ne zakriva varnostnih in prometnih zna- 
kov, če ne kvari estetskega lica okolice in če ne 
jemlje svetlobe in zraka stanovanjem in poslovnim 
prostorom. Cestni upravni organ lahko ob izdaji do- 
voljenja predpiše posebne ukrepe za zavarovanje 
prometa in varnost ljudi. 

Dovoljenje se izda samo do preklica. 
Za posebno uporabo cestnega sveta je treba pi»" 

čati pristojnemu cestnemu upravnemu organu pn* 
znavalnino, ki se predpiše z odločbo o dovolitvi PO" 
sebne uporabe. 

II. VARSTVO IN VZDRŽEVANJE JAVNIH CEST * • 
8. člen   " 

Da se zavarujejo regulacijski interesi in pregle * 
nost javnih cest, varnost prometa, estetsko lice ces 
in  njene  okolice  ter  podobno,  se  določeni  p»s  °, 
javnih cestah _ praviloma ne sme zazidati (varstven 
pas). " 

Ob javnih cestah L in II. reda se ne smejo P°" 
stavljati ograje bliže kakor 3m, telegrafski 'n,.?xe 
dobni drogovi in elelčtrovodi nizke napetosti ne D11 

kakor 10 m, stanovanjske in poslovne zgradbe, vo 
visoke napetosti in podobno ne bliže kakor -i.' 
industrijske in podobne zgradbe pa •• bliže ka ^ 
50 m od cestne mej p. 
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Razglasi in objave 
St. G-8320/53 10.812 

Na podlagi 140. in 141. člena za- 
kona o ljudskih odborih mest in 
mestnih občin (Uradni list LRS, št. 
19-90/52)  in v zvezi s pooblastilom 
E o odloku MLO glavnega mesta 
_ jubljane o uvedbi mestnih taks 
in prometnega davka, je svet za 
gospodarstvo MLO Ljubljana na 
redni seji dne ii. XI. 1953 izdal 

NAVODILA 
za   uporabo   in   izvajanje   odloka 
MEO   glavnega    mesta    Ljubljane 
o uvedbi mestnih taks in promet- 

nega davka z dne 18. IX. 1953 

I. Splošna navodila     ç 

1 
Ker je bil Uradni list LRS, št. 35 

2 dne 15. X. 1953, v katerem je ob- 
javljeno besedilo odloka MLO glav- 
nega mesta Ljubljane o uvedbi 
mestnih taks in prometnega davka, 
dostavljen z zakasnitvijo, se prično 
pobirati takse in prometni davek 
dne  19. oktobra 1953. 

Zä vloge, ki ' so bile vložene 
(osebno ali dostavljene po pošti) do 
vštetega 18. oktobra 195.3, se mest- 
ne takse ne plačajo. Plačajo pa se 
mestne takse za odločbe, potrdila, 
dovoljenja itd., ki bodo izdana 19. 
oktobra 1953 oz. s kasnejšim datu-, 
mom, če tudi bi bile prošnje, vloge 
za izdajo takih odločb, potrdil, do- 

• voljenj predložene do vštetega 18. 
oktobra 1953. 

2 

Dohodki po odloku MLO glavne- 
ga mesta Ljubljana o uvedbi mest- 
nih taks in prometnega davka se 
stekajo* v» »Sklad za komunalne 
«radnje«, ki se vodi v ••• FLRJ, 
Podružnici 601 v Ljubljani, ločeno 
za mestno takse • mestni promet- 
ni davek. Za dohodke po taksni ta- 
rili (A Taksna tarifa) ter dohodke 
turistične takse (B Turistična taksa) 
je vodi tekoči račun štev. 601-3297- 
!«7 z označbo »MLO Ljubljana — 
cestne takse«/z"a dohodke mestne- 
ga prometnega davka (C Tarifa 
Prometnega davka) pa tekoči račun 
°t: 601-3297-106 z označbo »MLO 
Ljubljana — mestni ' prometni da- ' 
vek«. 

3 
Dokler  ne  bodo  dane  v promet 

Posebne taksne znamke za plačeva- 
'     nJe mestnih taks in se bodo te pla- 

čevale v gotovini, so dolžni organi, 
JJradi in ustanove, ki pobirajo mest- 
°e takse, voditi v dvojniku seznam 

• Pobranih  taks;  ta seznam naj  ob- 
^e8a  ime  organa,   tira'da  oz.   usta- 
nove ter  v  ustreznih  stolpcih  tele 

•   Podatke:   zaporedno   številko,   da- 

tum plačila, plačnikov, naslov, šte- 
vilko spisa, po katerem je taksa 
plačana, in znesek takse. 

. Pobrane takse se praviloma dnev- 
no- odvajajo blagajni finančne upra- 
ve MLO (Kresija, soba št. 19/1) ali 
preodkazujejo v korist računa št. 
601-5297-107 z označbo »MLO Ljub- 
ljana — mes'tne takse«; potrdila o 
odvodih naj se priključijo izvirni- 
ku seznama, ki ostane pri organu, 
uradu oz. ustanovi, podpisane dvoj- 
nike pa je treba izročiti finančni 
upravi MLO. 

Plačila mestnih taks je treba ved- 
no potrditi na sami vlogi, prošnji 
in pod. z besedami: »Mestna taksa 
po  tar.  štev v   znesku   din..., 
Elačana* pod štev.... (seznama po- 

ranili taks) dne..., kar podpiše 
in opremi z uradnim pečatom tisti, 
ki pobere takso. 

Kolikor ni v tarifah izrecno do- 
ločeno, se morajo zahtevane prija- 
ve taksnih zavezancev in plačnikov 
mestnefca prometnega davka vla- 
gati v dveh izvodih. En izvod s po- 
trdilom o opravljeni prijavi in pla- 
čilu (če se takse plačajo v goto- 
vini)  se vrne prijavitelju. 

5 
Ne predpišejo, in ne plačujejo se 

za leto 1953 mestne takse in mestni 
prometni davek, ki so v tarifah 
označeni kot letne takse oz. letni 
prometni davek. 

6 
Določbo 4. člena odloka o uvedbi 

mestnih taks in prometnega davka 
glede plačevanja prometnega dav- 
ka in turistične takse v gotovini je 
razMmeti tako, da se ta davek in 
takse ne smejo plačevati y kolkih, 
temveč le v gotovini ali virmansko 
s posredoYanjem banke. 

II. Navodila k taksni tarifi 
in tarifi prometnega davka 

A. Taksna tarifa 
K ter. štev. 1: Takse za vloge po- 

birajo uslužbenci uradov in usta- 
nov MLO Ljubljana, pooblaščeni za 
sprejemanje vlog; ti so tudi oseb- 
no odgovorni za pravilno pobiranje 
taks. Isto velja za takse po tar. štev. 
2 in ••. , ...    . '. 

Kot vloge, zavezane plačilu takse, 
se štejejo tildi pritožbe. 

,   K tar. štev. 2: Takse po 1. in 2. 
točki  pobirajo  organi,  ki  izdajajo 
dovoljenja,    zavezana    plačilu   teh 
taks. 

K tar. štev. 3: Takse po i", tč. po- 
birajo organi, ki izdajajo potrdila. 

Takse • pod .2. in . 3; tč. pobira 
>Klavnica Ljubljana«. 

K tar. štev. 4: Takse za odhod 
uslužbencev  na  teren  na   zahtevo 

strank pobirajo organi, ki spreje- 
majo take prošnje, oz. uslužbenci 
ob službenem opravilu zunaj urada. 

K tar. štev. 5: Takse za dovolje- 
nja za gospodarske delavnosti po- 
birajo organi, ki izdajajo taka do- 
voljenja. 

K tar. štev. 6: Takse za potrje- 
vanje pogodb in drugih listin po 
1., 2., 4., 5. in 6. tč. pobirajo za to 
zadevo pristojni organi, po 3. tč. pa 
finančna uprava MLO. 

K tar. štev. 8: Takse za glasbo 
v javnih lokalih pobira finančna 
uprava MLO na podlagi podatkov 
tajništva za notranje zadeve MLO 
glavnega mesta Ljubljane, 

Kot nestalno oz. občasno glasbo 
v kavarnah, gostilnah in podobnih 
javnih lokalih je šteti tudi posa- 
mezna glasbena izvajanja s plesom 
ali bre plesa, ki se ne ponavljajo. 
Taksa mora biti plačana pred samo 
izvedbo glasbe. 

K tar. štev. 10: Takse za izobeša- 
nje firme pobira finančna uprava 
MLO na podlagi prijav taksnih za- 
vezancev. Z izrazom ' »firma« se 
razumejo tudi napisi registriranih 
poslovalnic, prodajaln, skladišč, za- 
stopstev, agencij  in  podobno. 

K tar. štev. 11: Takse za reklame 
pobira finančna uprava MLO po 
prijavah predpisanih z odlokom. 

K tar. štev. 14: Takse za ^fertal- 
ne licitacije plača vsak licitant pred 
začetkom licitacije, sicer se ne "pri- 
pusti k licitaciji oz. se. njegova.' po- 
nudba ne upošteva.   . 

K tar. štev. iS: Takse za dovolje- 
nje za kopanje peska itd. pobirajo 
organi, ki izdajajo taka .dovoljenja. 

K tar. štev. 16: Zä pobiranje 
takse. na zapitke oskrbi MLO po- 
sebne bloke in jih izda gostinskim 
podjetjem proti reverzu in obra- 
čunu. Ta taksa se plačuje v zne- 
skih, zaokroženih na 5 din, in sicer 
se zneski do 2,5Q din ne upoštevajo 
oz. zaokrožujejo navzdol, zneski 
nad 2,50 din pa se zaokrožujejo 
navzgor. Ta taksa se pobira od za.- 
pitkov, za katere se kasira denar 
v podaljšanem obratovalnem času 
ne glede na to, kdaj je bil gost 
postrežem Gostinska podjetja so 
dolžna "porabljene bloke hraniti 
najmanj 1 leto po izrabi. 

B. Turistična taksa 
Za- glavno sezono se šteje čas od 

16. VI. do 31. VIII., ostali čas leta 
odpade na predsezono in posezono 
(Uradni list LRS, št. 17/53). Gostin- 
ska podjetja, organizacije, zavodi 
in zasebniki, ki so dolžni pobirati 
io takso, jo odvajajo MLO po se- 
znamu v dvojniku; kopija se vrne 
.plačniku s potrdilom o plačilu. Nad 
izvajanjem predpisov o pobiranju 
te takse opravlja občasno kontrolo 
tajništvo za gospodarstvo MLO. 
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Kot turizem je razumeti vsako 
premikanje iz kraja v kraj. Turi- 
stično takso je zato dolžan plačati 
vsak prenočevalec v hotelu ali pre- 
nočišču. 

C. Prometni davek 
K tar. štev. i: Prometni davek 

na potrošnjo alkoholnih pijač obra- 
čunavajo gostinska podjetja po po- 
datkih iz dekadnih pol in ga odva- 
jajo v sklad za komunalne gradnje 
v 3 dneh po izteku vsake petdnev- 
ne dobe. Dekadne pole morajo go- 
stinska podjetja hraniti najmanj 
1 leto. V mesečnih poročilih o obra- 
čunu in plačilu državnega promet- 
nega davka so dolžna gostinska pod- 
jetja ločeno izkazovati tudi davek 
po tej tarifni številki. 

Davčna osnova prometnega dav- 
ka je prodajna cena z vštetim dr- 
žavnu t in mestnim prometnim dav- 
kom. 

K tar. štev. 2: Kinematografska 
podjetja, ki uporabljajo vstopnice 
lastne založbe in plačujejo državni 
prometni davek ob žigosanju vstop- 
nic, plačujejo davek po tej tarifni 
številki istočasno in na isti način 
kot državni davek. Kinematograf- 
ska podjetja in drugi prireditelji, 
ki nabavljajo vstopnice državne iz- 
daje pri Mestni hranilnici ljub- 
ljanski, plačajo ta davek ob na- 
bavi vstopnic Od neprodanih vstop- 
nic se plačani davek vrne priredi- 
telju na prošnjo,- ki se vloži pri 
finančni upravi MLO. 

K tar. štev. 5: Davek na svetlobne 
neonske reklame se plačuje v let- 
nem znesku 500 din ne glede na 
velikost in obseg reklame. 

Temu davku ni zavezana firma v 
svetlobni neonski reklami, nahaja- 
joča se nad glavnim vhodom ^ go- 
spodarske organizacije ali ob njem. 

K tar. štev. 6: Davek na reklame 
v kinematografskih podjetjih se 
plačuje v 5 dneh po preteku vsake 
desetdnevne dobe z izkazom v dvoj- 
niku; kopija se s potrdilom o pla- 
čilu vrne plačniku. 

K tar. štev. ?: Prometni davek na 
oglase se plačuje istočasno in na 
isti način kot državni prometni 
davek. 

Predsednik 
sveta  za  gospodarstvo: 
Mara Dermastia 1. r. 

Ljubljana, dne 14. novembra 1953. 

St IV-5062/1-53 , 10627 

Sprememba rodbinskega imena 
Z odločbo Državnega sekretaria- 

ta za notranje zadeve LRS, štev. 
rV-5062/1 z dne 10. XI. 1953 je bila 
na podlagi 21. člena zakona o oseb- 
nih imenih dovoljena sprememba 
rodbinskega imena Hudečeku Mi- 
haelu, roj. 23. IX. 1908 v Novakih, 
njegovi ženi Viktoriji, roj. 6. ••. 
1908 v Zagorskem sedlu ter mlado- 
stnima  otrokoma Mariji,    roj. 4. 

XII. 1937 v Novakih in Francu, roj. 
16. VI. 1943 v Novakih, v rodbinsko 
ime »B r a č k oc 

Državni sekretariat za notranje 
zadeve LRS 

Register državnih 
gospodarskih podjetij. 

Tajntitva  okrajnih   oziroma  mestnih 
ljudskih   odborov   razglašajo! 

Vpisi 
1592. 

Besedilo: »Standard-Union«, Ljub- 
ljana (zastopniški biro). 

Ustanovitelj biroja: Izvršni svet 
Ljudske skupščine LRS, odločba št. 
435/2-53 z dne 16. V. 1953. 

Zastopniški biro je pod gospodar- 
sko upravo Državnega sekretariata 
za gospodarstvo. 

Delokrog poslovanja: Opravlja- 
nje predhodnih poslov za sklenitev 
kupnih ali prodajnih pogodb o sto- 
ritvah in pa poslov, ki se nanašajo 
na izpolnitev takih pogodb, v ime- 
nu tuje firme in na tuj račun (po- 
sredovanje); opravljanje posredo- 
valnih poslov s pravico sklepanja 
kupnih ali prodajnih pogodb o sto- 
ritvah v imenu tuje firme in na 
njen račun (trgovsko zastopništvo); 
opravljanje poslov trgovskega za- 
stopništva skupaj s servisno službo 
ter tehničnimi in drugimi storitva- 
mi (trgovsko, tehnično predstavni- 
štvo); prodajanje blaga, ki ga tuja 
firma zaupa v konsignacijo (konsi- 
gnacijsko skladišče). 

Posle trgovskega zastopništva ter 
trgovskega   tehničnega  predstavni-" 
štva  lahko   opravlja   biro   tudi  v 
svojem imenu in na svoj račun. 

Za biro podpisujeta: 
Doberlet Milenko, direktor, samo- 

stojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil biroja; Cvar Krista, V. d. 
računovodje, sopodpisuje listine po 
47. členu szdgp.  • 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 27. oktobra 1953. 
St. HI-1075/1-1953 9251 

1593. 
Besedilo: »Moto-Union«, Ljublja- 

na (zastopniški biro). 
Ustanovitelj biroja: Izvršni svet 

Ljudske skupščine LRS, odločba št. 
1133/4-53 z dne 14. X. 1953. 
.Gospodarska uprava: Državni se- 

kretariat za gospodarstvo LR Slo-* 
veni je. 

Delokrog poslovanja: Opravlja- 
nje predhodnih poslov za sklenitev 
kupnih ali prodajnih pogodb o sto- 
ritvah in pa poslov, ki se nanašajo 
•• izpolnitev takih pogodb v imenu 
tuje firme in na tuj načun (posre- 
dovanje); opravljanje posredoval- 
nih poslov s pravico sklepanja kup- 
nih in prodajnih pogodb o storitvah 
v imenu tuie firme in na njen ra- 
čun (trgovsko zastopništvo) ;- oprav- 

ljanje poslov trgovskega zastopni- 
štva _ skupaj s servisno službo ter 
tehničnimi in drugimi storitvami 
(trgovsko-tehnično predstavništvo) ; 
prodajanje blaga, ki ga tuja firma 
zaupa v konsignacijo (konsignacij- 
sko skladišče). Delokrog poslovanja 
se nanaša samo na spredaj nave- 
dene posle za potrebe uvoza avto- 
mobilov in motociklov, rezervnih 
delov in servisnega materiala za 
motorje in avtomobile. 

Posle trgovskega zastopništva in 
trg.-tehničnega predstavništva lahko 
opravlja biro tudi v svojem imenu 
in na svoj račun. 

Za biro podpisujeta: 
Šinkovec I erdmand, direktor, 

samostojno, v obsegu zak. poobla- 
stil in pravil biroja; Kastêlic 
Frančiška, računovodja, sopodpisu- 
ie'listine po 47. členu szdgp. « , 
Državni' sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 3. novembra 1953. 
St. III-1096/1-1953      '  9247 

1594? 
Besedilo: »Celjska tiskarna«, 

Celje (Trg V. kongresa 5). 
Poslovni predmet: Tiskanje knjig, 

časopisov, revij in tiskovin, izvrše- 
vanje vseh knjigoveških del. 

Ustanovitelj: Vlada LRS, odločba 
žt. S-zak 560 z dne 5. VIII. 1949. 

• Gospodarski upravni organ: MLO 
Celje. 

Za podjetje podpis 
Presjnger   Riko,   d 

»sujejo: 
, „ .   direktor,  samo- 

stojno, v okviru zakonitih določil in 
pravil podjetja; Yuga Jure, računo- 
vodja, sopodpisuje vse listine fi- 
nančnega pomena; Kusterle Peter, 
tehnični vodja, podpisuje v odsot- 
nosti direktorja v istem obsegu, 
Skerbec Milan, ki podpisuje v od- 
sotnosti računovodje, v istem ob- 
segu. 

St. II-8449/1-53 9283 
Besedilo: »Etol«, tovarna esenc in 

eteričnih olj, Celje. 
Poslovni predmet: Izdelovanje 

esenc, ekstraktov, arom, naravnm 
in umetnih dišavnih snovi, eteiicnm 
olj in alkoholnih pijač na industrij- 

Ustanovitelj: Vlada LRS, odločba 
št. II-612/1-52 z dne 4. VII. •\„n 

Gospodarski upravni organ: •• 
Celje. • 

Za podjetje podpisujejo: Zaver- 
šek Martin, direkter, samostojno, v 
okviru zakonitih določil in pravu- 
podjetja; Mlakar Slavko, namest- 
nik direktorja, v njegovi odsotnosti. 
v istem obsegu; Munda Franc, gla.V 
ni računovodja, sopodpisuje vse li- 
stine finančnega pomena. 

MLO Celje, 9. novembra  1953- 
St. II-8396/1-53 928b 

1595. '* 
Be'sedilo: Občinsko vrbopletarsko 

podjetje, Mokronog.   . . 
Poslovni predmet: Nabava VIV" 

vih šibic in  drugih predmetov 
izdelavo vrbovih pletarskih_ i*°*. 
kov,   izdelovanje   in   prodaja 
proizvodov. 
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Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: Občinski LO Mokronog, vodja 
Gradišnik Ivan. 

Za podjetje podpisujeta: 
Strel Franc, upravnik in _ Fon 

Slavko, knjigovodja, ki podpisuje 
v odsotnosti upravnika. 

OLO Novo mesto, 4. junija 1953. 
St. 5110/1 4340 

1596. 
Besedilo: Občinsko remontno pod- 

jetje, Mokronog. 
Poslovni predmet: Nakup grad- 

benega materiala, gradbena dela v 
izdelovanju cementnih izdelkov, 
mizarskih stavbnih proizvodov in 
stavbnega pohištva ter tesarska 
dela. 

Ustanovitelj in .gospodarski vodi- 
telj  podjetja:  Obč.  LO Mokronog. 

Za podjetje podpisujeta: 
Strel Franc, upravnik, Fon Slav- 

ko, knjigovodja, ki podpisuje v 
vseh zadevah t. 'Ji v odsotnosti 
upravnika. 
OLO Novo mesto, 5. junija  1953. 

St. II-5112/1-53 4339 
159?. 

Besedilo: Občinska kovačnica, 
Dravograd. 

Poslovni predmet: Vsa dela te 
stroke. 

Ustanovitelj in gospodarski uprav- 
ni voditelj:' Obč. LO Dravograd, 
odločba št. 48/74-1932 z dne 10. VII. 
1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Marošck   Franc,   poslovodja,  ter 

Hudovernik   Albin,   pomočnik,   po 
zakonitih pooblastilih. 
OLO Slov. Gradec. 4. sept. 1952. 

Si II/3-31/305-52 9003 
«98. 

Besedilo: Zadružno posestvo OZZ 
»Dobrovski grad«, Turiška vas. 
jPo sklepu občnega zbora OZZ 
Dravograd se posestvo »Dobrovski 
grad« odcepi od Kmetijskega go- 
spodarstva Radlje ob Dravi ter po- 
stane samostojna enota. 

Poslovni predmet: Pridelava polj- 
skih pridelkov, prodaja teh in živi- 
noreja. 

2a posestvo podpisujejo: 
, Novak Emanuel, upravnik, Cajn- 
f° Tinka, računovodja, Kristl Mir- 
ko, tajnik OZZ. 
°LO Slov. Gradec, 2. oktobra 1953. 

St.  40AV-137/238-53        9237 

«„ Spremembe 
«99. 

Besedilo: Tovarna likerjev in 
saunih sokov, Ajdovščino. 
01 «brise   se   glavni   računovodja 
Skala Franc. 
Travni sekretariat za proračun in 
•••- administracijo LRS, Ljubljana 

dne 14. septembra 1953. 
16       .        St.  1•-870/2-1953        4973 

Predilo: »Triglovfilm«, Ljubljana. 
.«brišejo se Drobež Maks, pomoč- 

"1K direktorja, Cernčec Mjlan, ko- 
mercialni pomočnik direktorja, Ko- 

zak Dana, namestnik glavnega ra- 
čunovodje in vpiše: 

Hojan Anton, namestnik general- 
nega direktorja, ki podpisuje v od- 
sotnosti generalnega direktorja v 
istem obsegu. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 13. oktobra 1953. 
St. IH-716/2-1953       9124 

1601. 
Besedilo: »Gospodarski vestnik«, 

založniško podjetje, Ljubljana. 
Vpiše se 
Pavlica Miro, urednik, ki podpi- 

sotnosti generalnega direktorja, v 
istem obsegu. 
Državni- sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 20. oktobra 1953. 
St.  •-881/2-1953        9254 

1602. 
Besedilo: Podjetje za razdeljeva- 

nje lilmov LRS, Ljubljana. 
Izbriše se Zupane Štefka in vpiše 
Poberaj Alma, v. d. računovodje, 

ki 6opodpisuje listine po 47. členu 
szdgp. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 23. oktobra 1953. 
St III-440/3-1953       9252 

1603. 
Besedilo: Universal Import, Ljub- 

ljana (zastopniški biro). 
Z odločbo Izvršnega sveta Ljud- 

ske skupščine LR Slovenije, st. 326/ 
1-53 z dne 2. IV. 1933 se spremeni 
firma zastopniškega biroja. 

Besedilo odslej: »Atlas-Import«, 
Ljubljana. , 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 2. novembra 1953. 
St. III-1087/1-1953      9248 

1604. 
Besedilo: Trgovsko podjetje z ži- 

vili »Živila«, Ljubljana. 
Z odločbo MLO glavnega mesta 

Ljubljane, št. Tajn 2287/53 z dne 
16. •,•953 se podjetje preimenuje. 

Besedilo odslej: »Mercator«, tr- 
govske podjetje, Ljubljana. 

Poslovni predmet: Trgovina z 
živilifin kolonialnim blagom na de- 
belo1; na podlagi pooblastila Uprave 
za zunanjo trgovino FLRJ v Beo- 
gradu z dne 20. VIII. 1953 OS-OC 
pa opravlja tudi posle uvoza kolo- 
nialnega blaga, južnega sadja in 
prehranbenih maščob. 
MLO'Ljubljana, 3. novembra 1953. 

G-št. 7943/53 9270 
1605. 

Besedilo: Moško in žensko kroja- 
štvo, Celje. 

Izbriše se Koprive Marija in 
vpiše: 

Svetičič Dragica, računovodja, ki 
sopodpisuje listine finančnega po- 
mena. 

MLO Celje, 14. oktobra 1953. 
St. II-5755/4-53 9101 

1606. 
Besedilo: Restavracija »Ojstrica«,- 

Celje. 
Vpise se Maruša Angela, namest- 

nik, ki podpisuje v odsotnosti rav- 
natelja, v istem obsegu. 
MLO Celjç, dne 6. novembra 1953. 

St. 11-8094/12-53 9268 
1607. 

Besedilo: Lesno podjetje, Celje. 
Vpiše se Cater Adolf, namestnik, 

ki podpisuje v odsotnosti ravnate- 
lja, v istem obsegu. 
MLO Celje, dne 7. novembra 1953. 

St.  II-8560/1-53        9285 
1608. 

Besedilo: Javne naprave, Celje. 
Vpiše se Ručigai Ivan, namestnik 

ravnatelja, ki podpisuje v njegovi 
odsotnosti, v istem obsegu. 
MLO Celje, dne 9. novembra 1953. 

St. II-8094/13-53 9284 
1609. " 

Besedilo: »Kovaška delavnica« 
KLO Vomik. 

Besedilo odslej: i Občinska kova- 
ška delavnica«, Vojnik. 

Izbrišeta se Skofir Janko in Kolar 
Mart'n  'n  vpišeta: 

Korošec Vinko, poslovodja in 
Kveder Vili, ki podpisujeta po za- 
konitih pooblastilih m pravilih pod- 
jetja. 
OLO Celje ok., 15. novembra 1953. 

St. 11-3877/19-1952 10784 
1610. 

Besedilo: Pečarski obrat KLO 
Gotovlje. 

Besedilo odslej: »Pečarski obrate 
Gotovlje, Obč. LO Žalec. 

Izbriše se Kruleč Ivanka in vpile: 
Juç Vilko, predsednik u. o., M 

podpisuje po zakonitih pooblastilih 
in pravilih podjetja. 
OLO Celje ok., 19. avgusta 1953. 

St. II-1/315-1953 4762 
1611. 

Besedilo: »Kovaška delavnica« 
Obč. LO Vojnik. 

Izbriše se Kveder Viljem in vpiše: 
Sinigoj Julijan, ki podpisuje po 

zakonitih pooblastilih in pravilih 
podjetja. 
OLO Celje ok., 30. septembra 1953. 

St. II-1/486-1953 9006 
1612. 

Besedilo: Krajevna mesnica, Vi- 
nica pri Črnomlju. 

Vpišejo se novi člani *a podpiso- 
vanje: 

Miketič Franc, upravnik, Malic 
Franc, knjigovodja in Kajin Franc, 
sopodpisnik. 
OLO Črnomelj, 14. oktobra 1953. 

St. 390/52 9612 
1613. 

Besedilo: Trgovsko podjetje s 
kmetijskimi pridelki »Kmetica«, 
Jesenice. 

Ljudski odbor mestne občine Je- 
senice je na seji "J. IX. 1953 sprejel 
sklep o likvidaciji podjetja. V li- 
kvidacijski komisiji so: Koiar Av- 
gust,   predsednik,   Sponda]   Mirko. 
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Ravnik Stanko, Savinšek Alojz in 
Fortuna Stanko, člani. 
LO MO Jesenice, 4. novembra 1953. 

St. II/6-2459/3-53 9258 
1614. 

Besedilo: Splošno mizarsko pod- 
jetje, Gorenja vas. . 

St. 7332/2 9219 
Besedilo: Splošno remontno pod- 

jetje, Gorenja vas. 
St. 7331/2-53 9220 

Pri obeh podjetjih se vpiše 
Miklavčič Silva, ki sopodpisuje 

listine finančnega pomena po 47. 
členu szdgp. 

OLO Kranj, 29. oktobra 1953. 
1615. 

Besedilo: Elektrarna, Senovo. 
Besedilo odslej: Elektrarna, Bre- 

stanica. 
St.  15130/7-53 9273 

Besedilo: Pletilnica v Dobovi. 
Ker se je računovodja Zupančič 

Ivanka poročila, se spremeni njeno 
rodbinsko ime v Kerin Ivanka. 

St. 15938/1-1953 9272 
OLO Krško, 6. novembra  1953. 

1616. 
Besedilo: Mestni obrtni obrat 

»Sčetkarna«, Maribor. 
Izbriše se Zalokar Jože in vpiše 
Platovšek Milan, upravnik. 

MLO Maribor, 29. septembra  1953. 
St. 4/136-53 9199 

1617. 
Besedilo: Avtopromet, Novo me- 

sto. 
Za podjetje podpisujeta: 
Udovif. Alojzij, strugar, in Istinič 

Vinko, računovodja, po danih po- 
oblastilih. 
OLO Novo mesto, 17. oktobra 1953. 

St. 9638/1-53 9138 
1618. 

Besedilo: Gostinstvo »Loška do- 
lina«, Stari trg. 

Izbriše se Terpin Jožef, knjigo- 
vodja in vpiše 

Sterle Alojzij, namestnik, ki bo 
podpisoval v odsotnosti upravnika, 
v istem svojstvu. 
OLO  Postojna,  30.  oktobra  1953. 

UP-št. 96/198 9235 
1619. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »2e- 
leznina«, Ptuj. 

Izbriše se Obran Franjo, glavni 
blagajnik. 

OLO Ptuj, 6. novembra 1953. 
St. 11/12-2218/53 9274 

1620. 
Besedilo:   Gostilna   Malalan,   Se- 

žana. 
Izbriše se Hreščak Jožef in vpiše 
Grča Jožef, upravnik. 
OLO Sežana, 24. oktobra 1953. 

Št.  11-130/101-53 9171 
1621. 

Besedilo: Krajevna pekarna, Dra- 
vograd. 

Izbriše se Vivod Jožica, knjigo- 
vodja, in vpiše 

šelih Majda, blagajnik, . ki pod- 
pisuje v finančnem in obračunskem 

poslovanju    z    Elešovcem    Božom, 
poslovodjo,  po zakon, pooblastilih. 

OLO Slov. Gradec, 22. dec.  1952. 
St. •/3 31/360-52       11646 

1622/23. 
Besedilo: Krajevna čevljarska 

delavnica v Crni. 
Izbriše se Mravljak Franc in vpi- 

še Pečovnik Rudolf, poslovodja. 
OLO Slov. Gradec, 3. aprila 1953. 

St. 13••-137/74-53 1746 
1624. 

Besedilo: »Trgovsko podjetje Ko- 
rotan — Mežica.« 

Z  odločbo  OLO Slovenj  Gradec, 
št. 4778/2 z dne 2. IX. 1953 se usta- 
novi poslovalnica v Crni 41. 
OLO Slov. Gradec, 19. okt.  1953. 

St.  J05/III  —   137/233-53    9240 
1625. 

Besedilo: Mizarska delavnica, Mi- 
slinja. 

Podjetje je prešlo v likvidacijo. 
V likvidacijski komisiji so: Han- 
žek Stefan, predsednik, Dv,orjak 
Cveta in Vivod Ivan, člana. 

OLO Slov. Gradec, 24. okt. 1953. 
St. 152•1 — 137/239-53     9238 

1626. 
Besedilo: Rudnik živega srebra, 

Idrija. 
Izbriše se Koželj ing. Albin in 

vpiše: 
Didič Franc, sekretar podjetja, ki 

podpisuje v odsotnosti direktorja 
v istem obsegu. 

OLO Tolmin, 6. novembra 1953. 
St. II/C-3253/1-53 9281 

Izbrisi: 
1627. 

Besedilo: Posestvo kmetijskega 
znanstvenega zavoda, Lože pri Vi- 
pavi. 

Ker je bilo z odločbo VLRS št. 
II-643/1-52 z dne 4. VI. 1952 prene- 
seno v pristojnost OLO Gorica. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana, 

dne 20. oktobra 1953. « 
St. III-923/3-1953 9253 

1628. V 
Besedilo: Podjetje za cestna vzdr- 

ževalna dela in produkcijo gramoza, 
Ljubljana, skrajšano: »Cegrad — 
Ljubljana«. 

Ker je bilo z odločbo VLRS »št. 
II-370/1-52 z dne 27. III. 1952 uki- 
njeno. 

St. •-1072/1-1953 9250 

Besedilo: Kraške jame Slovenije, 
Postojna. 

Ker je z odločbo VLRS štev. 
II-108/2-53 z dne 30. I. 1953 postalo 
gospodarska ustanova s samostoj- 
nim finansiranjem. 

St. III-1053/2-1953 9249 

Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana, 

dne 29. oktobra 1953, 

1629. 
Besedilo:   »Slovcnija-odkup«, tr- 

govsko podjetje v Ljubljani. 
Ker je likvidacija končana. 

Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana, 

dne 3. novembra 1953. 
St. III-1077/23-53 9255 

1630. 
Besedilo: Okrajna menza in g0' 

stilna, Dolnja Lendava. 
Zaradi  zaključene likvidacije. 

OLO Mur. Sobota, 6. oktobra 1953. 
St. II. 8.159/1-53 9064 

1631. 
Besedilo: Krojaška delavnica, Ra- 

kek. 
Ker je likvidacija končana. 
OLO   Postojna,   14.  julija   1952. 

St. 413/1-52 6744 

1632. ' l 

Besedilo: Mestna tkalnica in bar- 
varna, Ptuj. 

Zaradi  prenehanja  obratovanja. 
OLO Ptuj, 7. avgusta  1953. 

St.  II/12-2729/3-55 4708 

1633. ' 
Besedilo: Kino KLO Strnišce (Ki- 

dričevo). 
Zaradi prevzema po Delavskem 

kulturnem prosvetnem društvu 
»Svoboda«  v  Kidričevem. 

OLO Ptuj, 14. oktobra 1953. 
St. II/12-2784/1-53 9116 

1634. 
Besedilo: Uprava stanovanjskih 

zgradb, Crna. 
Ker se na novo registrira kot Ob- 

činsko   komunalno   podjetje,   Crna' 
St. 110/1-137/223-55 9245 

Besedilo: »Vodovod-Crna«^. 
Ker se vključi v novo usta- 

novljeno »Komunalno podjetje -^ 
Crna«. n„,i 

St.  6/II-137/223-53 92*4 

OLO Slov. Gradec, 8. sept. 1953. 

Register 
invalidskih podjetij 

.Spremembe 
1635' ko 

Besedilo:     Invalidsko    k°vl"?,}e 
podjetje  »Udarnik«,   P^f^U 
metalov,    Vizmarje,    St. vw 
Ljubljano. ' 

Izbriše se Lavrič Josip in vp^ew- 
Krašovec Sonja,  računovodja, 

sopodpisuje listine računovodSK^ 
pomena, in Pavčnik Anton, &t„sti 
brusač,   ki  podpisuje  v  odsotno 
direktorja, v istem obsegu. 

Državni sekretariat za P»raÄ£Jal 
drž. administracijo LRS, Ljubic 

dne 29. oktobra 1955.        • 

St. •-661/2-1953 **", 
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Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

1636. 
Vpisi 

Poslovni predmet: Trgovina z 
mlekom in mlečnimi izdelki na de- 
belo. 

Pooblaščenca za podpisovanje sta: 
eKjuder Ivan, upravnik, Sežana 

?56, in Roje Marija, računovodja, 
Sežana 144. 

Gorica,  13. novembra  1953. 
Zadr VIII/35-4 10724 

Cop Franc, tehnični vodja »Pohfcr- 
ske vzpenjačec, Maribor in Cpp 
Krista, knjigovodja »Pohorske 
vzpenjače«, Maribor. 

Maribor, 7. oktobra 1953. 
Zadr VI 153 10002 

Besedilo: Pokopališče Tržič v 
Tržiču. 

Poslovni predmet: Izkop in zasi- 
pavanje jam, prekopavanje grobov, 
čiščenje • vzdrževanje pokopališča. 

Ustanovitelj: LO mestne občine 
Tržič, odločba št. 855/1 z dne 14. 
VII. 1952. 

Ustanova spada pod ljudski od- 
bor mestne občine Tržič. 

Za ustanovo podpisujeta: 
Zaplotnik Stefan, upravnik, in 

Mozetič Mara, knjigovodja, ki pod- 
pisujeta v obsegu pooblastil in pra- 
vil ustanove. 

OLO  Kranj, 9.  oktobra  1952. 
§t 3374/2 9395 

1637. 
. Besedilo:  Mestni  muzej  v  Idriji. 

Ustanovitelj: LO mestne občine 
Idrija. 

Gospodarski voditelj: Svet za 
prosveto in kulturo pri ljudskem 
odboru mestne občine Idrija. 

Naloge ustanove: Upravlja in 
vzdržuje kulturno spomenike in 
druge razstavne predmete, ki so 

' dani v upravo muzeja in ki jih 
som preskrbi; urejuje in upravlja 
•nuzej s tehnično rudarskim oddel- 
kom, zgodovinskim oddelkom s po- 
sebnim razdelkom NOB, prirodo- 
Pisnim oddelkom. narodopisnim 
(etnografskim) oddelkom; odkriva 
redko floro in predlaga njeno var- 
stvo; zbira zgodovinski in dokazilni 
Material iz zgodovine mesta, rud- 
nika in okolice (bivše območje OLO 
Idrija); pripravlja začasne in stal- 
ne, razstave, ureja in vzdržuje štu- 
dijsko knjižnico v študijske name- 
ne državljanov ter razvija publici- 
stično delavnost. 

Za ustanovo podpisuje: 
Logar Srečko, v. d. ravnatelja. 
OLO Tolmin, 5. novembra 1953. 

St. II/C-1993/3-1953 9280 

Zadružni register 

Okroins   sodisfa   razglasaloi 

Besedilo:   Podjetje   »Mleko«   pri 
u*jZ Sežana. 
, "odje t je se je ustanovilo na pod- 
rv?J, sklepa rednega občnega zbora 
y£Z Sežana z dne 24. IV. 1953 ter 
°dločbe št. 1-502/53 • dne 18. IX. 
o •$  v   zvezi   z   dovoljenjem   OLO 

I953na*  Št'   II_28/6-53   z   °ne   19,  L 

862. 
Besedilo: Kmetijsko posestvo OZZ 

Ljubljana okolica »Cankarjevo«, 
Verd. 

Na podlagi sklepa in pooblastila 
občnega zbora z dne 25. III. 1953 in 
odločbe upravnega odbora Okrajne 
zadružne zveze Ljubljana okolica v 
Ljubljani z dne 2. XI. 1953, št. 200/1 
je bilo podjetje ustanovljeno za ne- 
določen čas. 

Poslovni predmet posestva je pro- 
izvajanje vseh vrst kmetijske pro- 
izvodnje, vnovčevanje proizvodov 
v nepredelanem stanju ter sklepa- 
nje zadev, potrebnih za redno po- 
slovanje. 

Organ  gospodarske   uprave pod- 
i'ptja  je  Okrajna   zadružna  zveza 
jubljana okolica v Ljubljani. 
Upravnika podjetja in računo- 

vodjo imenuje OZZ Ljubljana oko- 
lica v Ljubljani. 

Za podjetje podpisujeta: 
Albreht Maks, upravnik, Bistra, 

Sebenik Anton, računovodja, Vrh- 
nika. 

Ljubljana,   11. novembra   1953. 
Zadr VIII 112/1 10623 

863. ' ,     ' 
Besedilo: Športno, turistični cen- 

ter Pohorje, zadruga z o. j. .»Po- 
horska vzpenjača«, Maribor. 

Ustanovni zbor je bil 20. julija 
1953. Upravni odbor šteje 21 članov. 

Člani upravnega odbora so: 
Stopar Viktor, direktor Tovarne 

dušika, Ruše, predsednik; Goleč 
Mirko, direktor Mariborske teks- 
tilne tovarne, Maribor; Grmek Jože, 
direktor Mariborske livarne, Mari- 
bor; Kožuh Marijan, direktor »Put- 
nika«, Maribor; Weiss Herman, di- 
rektor hotela »Orel«, Maribor; ing. 
Jagodic Pavle, uslužbenec tovarne 
»Impol«, Slov. Bistrica;'Kran je Ka- 
rel, uslužbenec Elektrokovine, Ma- 
ribor; Ban Albin, uslužbenec TAM, 
Maribor; Bole Tone, MLO Maribor; 
Smonkar Jurij, uslužbenec tovarne 
»Svila«, Maribor; Simonič Franc, 
OLO Maribor; Vari Janez, mr., Ma- 
ribor; Majhen Vlado, MLO Mari- 
bor; Zužej Marko, uslužbenec Pre- 
dilnice in tkalnice, Maribor; Puše- 
njak Rado, uslužbenec »Vino-sadje«, 
Maribor; Škof Stane, OLO Maribor 
okolica, Maribor; Tičar Aleš, usluž- 
benec Hidromontaže Maribor; Zalo- 
kar Franc, uslužbenec delavnic 
»Boris Kidrič«,'Maribor; ing. Hren 
Boris, uslužbenec tovarne »Franc 
Leskošek«, Maribor; Biljan Drago, 
uslužbenec TAM, Maribor; Zupan- 
čič Ciril, uslužbenec Mariborske 
tekstilne tovarne, ; Maribor. Kot so- 
podpisovalca za zadrugo se vpišeta: 

Spremembe6 

864. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. Ljubijo. 
Na občnem zboru zadruge 8. III. 

1953 so bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Splošna kmetij- 

ska zadruga z omejenim jamstvom, 
Ljubija. 

Upravni odbor sestavljajo pred- 
sednik, tajnik in 7 članov. Temelj- 
ni delež znaša za kmete 1000, za 
druge poklice 250 din. Družinski 
delež znaša 100 din. Jamstvo za 
vplačane osnovne deleže je deset- 
kratno. 

Izbrišejo se Malavc Alojz, Tajn- 
šek Dominik, Magrič Anton, Atel- 
šek Franc, Verbuč Ivan in vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Goričar Fani, nameščenka, Mo- 
zirje 7, tajnik, Mazej Franc, kmet, 
Ljubija 45, Reberšak Rudolf, kmet, 
Ljubija 43, ••••• Jakob, polj. del., 
Lepa njiva 24, Oblak Janez, kmečki 
sin, Lepa njiva 17, Troger Franc, 
kmet, Lepa njiva 53, Fužir Franc, 
kmečki sin, Lepa njiva 21. 

Celje,   11.   novembra   1953. 
Zadr VII 84/3 10659 

865. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Slivje. '•     , 
• Na občnem zboru 1. III. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila. Delež 
znaša 500 din. Clan odgovarja za 
obveznosti zadruge z lOkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega de- 
leža. Upravni odbor šteje 7 članov. 

Izbrišejo je Renko Anton, Sisko- 
vič Josip, Skočaj Anton, Grk Du- 
šan in Vatovec Stanko, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Kocjančič Jožef, Vel. Loče 5, 
Renko Ivan, Slivje 15, Grk Anton, 
Slivje 12,' Žerjav Jožef, Slivje 24, 
Ivančič Franc, Hotična 18, Lukač 
Ivan, Kovšice 15, Gustinčič Miro, 
Kovšice 9, Družina Jožef, Mrše 13, 
Vatovec Dušan, Orehek 9. 

Gorica, 5. oktobra 1953. 
Zadr IV/15-21 8910 

866. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Vremskem Britofu. 
Na občnem zboru 15. III. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. Sedež 
odslej: Vreme. • , 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j., Vreme. 

Delež znaša 1.000, delež družia- 
skega člana 300 din. Član odgovar- 
ja za. obveznosti zadruge s 5krat- 
n im zneskom vpisanega enkratnega 
deleža. Upravni odbor šteje 9 do 
13 članov. 

Izbrišejo se Prihavec Drago, Cer- 
kvenik Marija, Zrnec Anton in Va- 
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tovec Janko, vpišejo pa novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Požrl Anton, kmet, Gorice 7, 
Matjažič Ivan, delavec, Famlje 33, 
Dekleva Avgust, Vrcmski Britof 2, 
Vatovec Jožef, Zavrhek 6, Trobec 
Ivan, Dolnje Vreme 3, Logar Franc, 
Vremski Britof 26, kmetje; Hreščak 
Franc, delavec, Dolnje Vreme 22, 
Mergon Marija, hišna, Vremski Bri- 
tof 30. 

Gorica, 30. oktobra 1933. 
Zadr VII/38-8 10344 

86?. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Biljah. 
Na občnem zboru 22. II. 1933 so 

bila sprejeta nova pravila. Delež 
znaša 500, delež družinskega "člana 
150 din. Clan odgovarja za obvez- 
nosti zadruge z lOkratnim zneskom 
vpisanega enkratnega deleža. Uprav- 
ni odbor šteje 7 do 13 članov. 

Gorica, 4. novembra  1953. 
Zadr VI/43a-12 10551 

868. 
Besedilo: Zadružno trgovsko pod- 

jetje »Kooperativa«, Idrija. 
Na podlagi odločbe OZZ Tolmin, 

št. 2286/1-53 z dne 26. X. 1953 se 
izbriše Zigon Ivan kot upravnik, 
vpiše, pa Stucin Franc, ^Idrija, Voj- 
kova 26, kot v. d. upravnika, ki pod- 
pisuje samostojno, razen v finanč- 
nih zadevah, v katerih podpisuje 
skupaj z drugimi pooblaščenci. V 
odsotnosti v. d. upravnika pa lahko 
podpisujeta 2igon Ivan in Jemec 
Nežka, vendar v finančnih zadevah 
skupaj z drugimi poooblaščenci. 

Gorica,  12. novembra  1953. 
Zadr VIII/32-16 10658 

869. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga v Stepanji vasi. 
Po sklepu zbora 24. V. 1932 je za- 

druga prešla v likvidacijo. Likvida- 
torji so: Komotar Vid, št. 2, Babšek 
Franc, št. 26, Kregar Alojzij, št. 5, 
vsi kmetovalci na Stepanjski cesti, 
in Sušteršič Jernej, Spodnja Hru- 
šica. Za likvidacijsko firmo podpi- 
sujeta po dva likvidatorja. 

Ljubljana, 26. septembra 1953. 
Zadr VII 90/3 ^8693 

870. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga »Stane Rozman« v Zepov- 
cih. 

Vpišejo se člani reorganizacijske 
komisije: Jud Viljem, Podkrajšek 
Franjo, Stojko Albin, Slavic Alojz, 
uslužbenci, Ljutomer, Čeh Stane 
in Peternelj Valentin, Zepovci, Sta- 
niša Martin, Ziberci, Zagore Jože 
ml., Zepovci in Velel Janez, Jauho- 
va, kmetje, ki podpisujejo po dva 
skupaj. 

Maribor, dne 19. oktobra 1953. 
Zadr II 119 10275 

871. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Stogovci. 
Zadruga temelji odslej na novih 

pravilih, sprejetih na zboru 26. IX. 
1953, 

Izbrišejo se dosedanji člani uprav- 
nega odbora: Rus Jože, Vidmar Jo- 
že, Gerič Stefan, Kogoj Janez in 
Brancelj Janez in vpišejo novi iz- 
voljeni člani upravnega odbora:   , 

Sket Florijan, Kolarič Anton, 
Drobtinci, Puhelt Anton, Zg. Ko- 
njišče, Lamprcht Ciril, Podgorje, 
Zakrajšek Jože, Baligač Alojz in 
Omahen Jože, Stogovci, kmetje. 

Maribor,  20.  oktobra  1953. 
Zadr IV 104 10274 

872. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Videm ob ščavnici. 
Izbrišeta se Kocuvan Feliks in 

Košar Janez ter vpišejo novi izvo- 
ljeni  člani  upravnega odbora: 

Jaušovec Karel, Kupetinci, Mari- 
nič Franc, Slaptinci, Žabot Slavko, 
Jama in Lapi Feliks, Videm, posest- 
niki. Zadružni delež znaša 1000 din. 
Vsak zadružnik jamči z desetkrat- 
nim jamstvom. , 

Maribor. 11. novembra 1953. 
Zadr IV 63/14 10625 

873. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga, Stročja vas. 
Izbrišejo se Kopivnik Florijan, 

Puconja Peter, Znidarič Franc, 
Smodič Slavko, Golob Marta, Skr- 
lec Franc, Lebar Štefan, Trstenjak 
Franc, Jaušovec Janez, Erjavec 
Stefan, Nedok Mihael in Potočnik 
Ferdo in vpišejo novi izvoljeni 
člani  upravnega odbora: 

Plój Janez in Golob Janez, Rinče- 
tova graba, Topličar Janez, Globo- 
ka, Kralj Franc, Nunska graba 35, 
zadrugarji, Habjanič Matija je 
predsednik odbora. 

Maribor, 14. novembra 1953. 
Zadr V 58/11 10725 

874. 
Besedilo: Kmetijska zadruga, Ča- 

tež ob Savi. 
Na občnem zboru 22. III. 1953 so 

se spremenila zadružna pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska za- 

druga z omejenim jamstvom, Ča- 
tež ob Savi. 

Članski delež znaša 500, delež 
družinskega člana zadružnika 50 
din. Člani jamčijo za obveznosti 
zadruge z lOkratnim zneskom vpi- 
sanega enkratnega temeljnega oz. 
družinskega deleža. 

Izbrišejo se Tomše Martin, Jan- 
kovič Jože, Cirnski Andrej, Erjav- 
šek Ferdinand, Horvat Neža in Volk 
Franc ter vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Zevnik Franc, kmet, Čatež 16, 
Veble dr. Andrej, upokojenec, Ča- 
tež 38, Erjavžek Anton, Debeno 8, 
Jankovič Matija, Čatež 51, Oštr- 
benk Martin, Žejno 21, Komočar 
Janez, Soben ja vas 10, kmetje; 
Grubič Franc, zidar, Cerina 28, 
Ozimc Jože, kmet, Prilipe 14, Račič 
Jože, kmet, Čatež 4 in pooblaščenec 
za sopodpisovanje Les Franc, po- 
slovodja, Čatež 53. 

Novo mesto, 6. novembra 1933. 
6 Zadr III 135/3 10586 

875. 
Besedilo: Okrajna zadružna zve- 

za, z. z o. j., Trbovlje. '• 
Na občnem zboru zadruge 25. IV. 

1953 so bila sprejeta nova zadružna 
pravila. 

Besedilo odslej: Okrajna zadruž- 
na zveza z omejenim jamstvom v 
Trbovljah. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 15 
članov. Delež znaša 5000 din. Vsaka 
zadruga članica je dolžna vpisati 
po en delež na vsakih 100 zadruž- 
nikov, najmanj pa 1 delež. Članice 
jamčijo za obveznosti zveze z de- 
setkratnim zneskom vpisanih dele- 
žev. Jamstvo je solidarno. 

Izbrišejo se Vozclj Ivan, Majcen 
Janez, Topole Martin in vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Slak Jože, Radeče, Urbajs Ivan, 
Dol pri Hrastniku. Bravec Franc 
je predsednik, Asič Anton podpred- 
sednik in Kreže Jože, tajnik od- 
bora. 

Novo mesto, 7. novembra 1953. 
Zadr VII 53/13 10566 

I z b • I s1 
876. 

Besedilo: Obnovitvena zadruga z 
o. j. na Vojskem. 

Zaradi končane likvidacije. 
Gorica, 30. oktobra 1953. 

Zadr II/19-8 10552 
877. - 

Besedilo:* Kmetijska   zadruga   z 
o. j. Stara vas in KDZ »Naša mla- 
dina« Gregovca-Stara vns-Bizeljsko. 

Ker sta   se  združili s Kmetijsko 
zadrugo z o. j. Bizeljsko. 

Novo mesto, 4. novembra 1953. 
Zadr IV 51/6 10513 

Razglasi sodišč 

Oklic o skrbnikih in razpravah 
Postavljeni skrbniki bodo v toloan «** 
«topati tožence, katerih blvalUfe nI «*• 
no, na njihovo nevarnost In strott*» 
dokler >e sami ne zelasljo ali ne '»•* 

onjejo pooblaStence- 
G  713/53-2 10800 

Kmetijska zadruga Velika Polana 
proti Zadravcu Ivanu, zdaj nežna- 
nokje v Avstriji zaradi 155.872 dm 
s prip. Skrbnik je Zadravec Franc 
Eoljedelec v Brezovici 45. Razprava 

o 11. XII. 1953 ob 11.15 uri na se- 
dežu tega sodišča." 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 17. novembra 1953. 

G 76/52-17 1W§? 
Združenje    državnih    gostinsK"» 

podjetij, Tolmin (v likvidaciji) VT°{ 
ti    Žagarju   Ferdinandu,   «0S*V°'[ 
carju, Žaga, zdaj neznanega olj 
lišča,   zaradi   plačila   103.713   <Wjj 
Razprava bo 23. decembra 1953 
8. uri pri tem sodišču. Skrbm* ^ 
Žagar Andrej iz Tolmina, Zalo» 

Okrožno sodišče v Novi Gorici 
dne 16. novembra 1953. 
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Tožbe za razvezo zakonar 
G 689/52 ,. 10819 

Gril Marija, delavka, Kranj, Pla- 
nina, blok fV. proti Grilu Silvestru, 
zdaj neznanega bivališča. Razprava 
bo 19. decembra 1953 ob 8. uri pred 
tem sodiščem, v sobi št. 11571. Skrb- 
nik je Frece Stane, električar to- 
varne »Iskra« Kranj. • 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
•• dne 20. novembra 1953. 

G.837/53-4 10820 
'Baboš Elvira iz Murske Sobote, 

Gregorčičeva 9, proti Babošu Ti- 
norju, biv.- uslužbencu v Murski So- 
boti, zdaj neznanega bivališča. Raz- 
prava bo 30. decembra ob 9.30" uri 

f>ri tem sodišču. Skrbnik je.Hakl 
anko, uslužbenec MLO M. Sobota. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 3. novembra 1953. 

Amortizacije 
Cvede (e postopanje sa amortizacijo 
vrednotnic, katerih imetniki se pozivalo, 
o*l v danem roko priglasijo sodlSCn svoje 
oravlce. sicer se bodo vrednotniee Izrekle 

ss neveljavne. 
IR 25/52-5   . 10775 

Križanko Terezija roj. Ivanič, 
poljedelka v Martjancih 9, Murska 
Sobota, prosi za amortizacijo izgub- 
ljenih hranilnih knjižic bivše Hra- 
nilnice in posojilnice v Bogojini št. 
501, v valoriziranom znesku 1107 
"in, in bivše Ljudske hranilnice in 
Posojilnice v Dobrovniku št. 45/53, 
v valoriziranem znesku 2698 din, 
obe na ime Ivanič Terezija, Filovci. 
"riglasitveni rok: tri mesece od te 
pojave. 
okrajno sodišče v Dolnji Lendavi. 

dne 31. oktobra 1953. 

I 333/53-12 10758 
Dražba 

Dne 14. I. 1954 ob 8. uri bo pri 
tera sodišču, v sobi Št. 1 javna draž- 
ba nepremičnin, zemljiška knjiga 
k. o. Zagorci, vi. št. 355 in Vi vložka 
'56. Cenilna vrednost 44.474, naj- 

manjši ponudek 29.648 in varščina 
4-*47 din. 
, Pravice, ki bi öe pripuščale draž- 
bi je treba priglasiti sodišču naj- 
pozneje pri dražbenem naroku 
Pred začetkom dražbe, sicer bi se 
ne mogle več uveljavljati glede ne- 
premičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. Sicer se opo- 
zarja na dražbeni oklic na uradni 
de$ki sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, 
dne 14. novembra 1953.  -   . 

• 

Poziv upnikom in dolžnikom 
•*>4 »   dannn   rokn   priglasijo   terjatve 
B*!f?m»  poravnajo svoje obveznost) .do u°«JetlJ    *   likvidaciji,   sicer   se   bode 

» dolgovi sodno (»terjali 
10420 

e,
podjetje »Mestno brivstvo-frizer- 

ftv°< Lendava je z odločbo LO MO 
^endava, št. 1828/1-53 z dne 19. X. 
'•V*3 Prešlo v likvidacijo. Prigla- 
šeni rok: 30 dni po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 

• Razne objave 

St. 8747 10S0S 
Razpis 

Rektorat  Univerze   v   Ljubljani 
razpisuje dve mesti laborantov na 
kemijskem oddelku Prirodoslovno- 
matematične fakultete. Rok za pri- 
javo prošenj je 14 dni po objavi v 
>Uradnem listu LRSt.       « 

Rektor: 
Dr. Fran Zwitter I. r. 

St. 644/53 '    . 10715 
Objava 

Dr. Stanko Jug je bil dne 7. no- 
vembra 1953 vpisan v Odvetniško 
zbornico v Ljubljani kot odvetnik 
s sedežem svoje pisarne v Ljub- 
ljani. 

Izvršilni odbor Odvetniške zbor- 
nice v Ljubljani. 

(zgubljene (istine 
prekli ca jejo 

Arhar Viktor, Kranj, Jezerska 8, 
osebno izkaznico, serijska številka 
0176335. 10762 

Arih Alojz, Gradiš HC, Vuzenica, 
osebno izkaznico, reg. št. 13713, ser. 
št. G-366423, izdano v Slovenjem 
Gradcu. 10826 

Bajt Ivan, Maribor, zdaj Nova 
Gorica, osebno izkaznico, reg. št. 
44928, ser. št. 47480. 10754 

Belšak Franc, Ptuj, Sp. Breg 78, 
osebno izkaznico, reg. št. 4904, ser. 
št. 0247217. 10716 

, Bencina Lojze, Ljubljana, osebno 
Izkaznico, reg. št. 15714/50, ser. št. 
F-0038024. ••• 10710 

Bizjak Marija, Trbovlje, osebno 
izkaznico, reg. štev. 2034, ser. štev. 
F-0715344. 10496 

Blatnik Janez, Trbovlje, Majce- 
nova 12, evid. št. motornega dvo- 
kolesa S-4449. 10592 

Boštanj Slavko, Gorenje, Blago- 
vica, osebno/ izkaznico, reg. štev. 
16663, ser. št. 0462573. 10711 

Bovec Stanko, Vrh št. 3, Stari trg, 
izkaznico rezervnega, oficirja, reg. 
št. PU-00018, št. 6909, izdano 1.1949 
od voj. okrožja Ljubljana.     10813 

Breznikar* Franc, Trbovlje, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 24261, ser. št. 
F-0736571. 10712 

Bukovnik Hedvika, Ljubljana, 
Celovška, Novi blok V, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 104362, ser. štev. 
F-0478672, in železniško tedensko 
vozno karto za smer Ljubljana- 
Jarše, št. 1568. 10763 

Burkeljc Ljudmila, Maribor, Lin- 
hartova 16, osebno izkaznico, rog. 
št. 50232, ser. štv 

v"iV752. 10745 
Cesar Marija, Ljublja.-.e, Svabi- 

čeva 7, spričevalo o III. letniku Go- 

stinske šole v Ljubljani, izdano leta 
1953. 10713 

Colja Vladimir, Kojsko, Brda, 
osebno izkaznico, rcg. št. 17630, ser. 
št. 0334355. . 10607 

Čoha Andrej, Ajdovščina, Slom- 
škova 48, osebno izkaznico štev. 
0326744, izdano v Gorici. 10555 

Dolinar-Ivančič   Irena,   Trbovlje, 
' Trg revolucije 7, osebno izkaznico, 

reg.   štev.   60478/51,   ser.   številka 
0082788. 10593 

Drobnič Aleksander, Hudi vrh 5, 
Bloke, osebno izkaznico, leg. štev. 
4412, ser. št. F-0614722, izdano v Po- 
stojni. . 10788 

Furlan   Marija,   Slap   pri   Vipavi 
92, osebno izkaznico, reg. št. 27795, 
ser. št. 0316489. 10729 

Gec  Franc,  Tomačevica   19,  Ko- 
men,   osebno   izkaznico,   reg.   štev. 
823, ser. št. 0201533.                  10791 

Godina Gizcla,    Gornji Petrovci 
33, osebno izkaznico, reg. št 41258, 
ser. št. 012296S.                           10247 

Goštej Karolina, osebno izkaznico, 
ser. št. 0641970.                           10814 

Grašič Pavel, Strahinj  3, Naklo, 
roj.    31.    V.    1929,    vojaško    knji- 
žico.                 .                           10249 

Gutman   Bldnka,   Rogašovci   69, 
osebno izkaznico, reg. št. 26214, ser. 
št. 0107794.                   o              10594 

Hat Jože, Dol. Lakovnice   4, p. 
Smih^l,  osebno   izkaznico,  ser.  št. 
0204537.                                          10783 

Holy Pavla roj. Svoljšak, Kranj, 
Kalvarija 84, osebno izkaznico, reg. 
št. 6711, ser. št. 0183Ò21.              10792 

Horvat Janez, Zitkovci 6, p.* Du- 
brovnik, osebno  izkaznico,  reg. žt 
4493,  ser. št.  17139. 8854 

Jager Vinla«,   Ljubljana,   Galje- 
vica 266, osebao izkaznico, reg. št. 
12156, ser. št. 0329369, izdano v Sol- 
kanu.                                           10801 

Jankovič Anton, Vihre 13, p. Cer- 
klje ób Krki, 'osebno izkaznico, reg. 
št. 28674, ser. št. 0406984.         Ì0738 

Jonekar   Franc,   Zg.   Radvanje, 
Opekarska 8 pri Mariboru, osebno 
izkaznico,  reg." št. 26371, ser. štev. 
00240S0.       •                                 10753 

Juder  Mira,   Maribor,   Studenci, 
Jocova.40, osebno izkaznico, reg. št. 
37101, ser. št. 32613.                   10742 . 

Juhtman Leon, Zagorje ob Savi, 
Kopališka 3, osebno izkaznico, reg. 
št. 21115, ser. št. F-0734425. 10499 

Klobasa.Leopold, Razvanje 40 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. žt. 
9815, ser. št. 0585400. 10749 

Kmet Franc, Britof 12 pri Kranju, 
osebno izkaznico, reg. ši 12655, ser. 
št. 018S965. 10793 

Kmetijska zadrura Sv. Ana, svojo 
štampiljko z istim besedilom. 10629 

Komloš Mar/*a roj. Kočar, Mur- 
ska Sobota, Trimlini 22, p. Lendava, 
osebno izkaznico, rcg. št. 6366, ser. 
št. G 0229076. 10609 

Košir Fran" ,f7auje gorice 70, 
osebno ióka?nìcc- Teg. št. 17177, ser. 
št. F-0134S19, izdano od OLO Ljub- 
ljana   okolica   in   sindikalno   knji 



Stran 388 URADNI LIST Štev. 41 - 26. XI. 

žico, izdano od sindikalne podruž- 
nice Litostroj. 10789 

»Koteksc, Avtopromet, Ljubljana, 
Poljanska 91, prometno knjižico za 
tovorni avto >Mercedes«, evid. št. 
S-872.     " 10730 

Koudila Vilma, Murska Sobota, 
Poljska 18, osebno Izkaznico, reg. 
št. 4S965, ser. št. 0130675 in sindi- 
kalno izkaznico št. 212950.        10573 

Kovač Ignac, Ljubljana, St. Vid, 
delavsko naselje, osebno izkaznico, 
reg. št. 8531, ser. št. 010181, izdano 
v  Prelogu. 10815 

Kozjek Terezija, Gaberje 15, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 20552, ser. št. 
F-0143662, izdano od OLO Ljublja- 
na okolica. 10816 

Koželj Franc, Loka 24, p. Šent- 
jernej, osebno izkaznico, ser. št. 
0066012. 10784 

Krajne Jože, Ljubljana, Smartin- 
ska 2\, osebno izkaznico, reg. štev. 
17688/52, ser. št. 0274616, izdano v 
Ptuju. 10764 

Kraljic Jože, Iška Loka 25, po- 
močniško spričevalo za mehanika 
kovinske stroke, izdano 1. 1951 v 
Ljubljani. 10802 

Kugovnič Franc, Lepa njiva 94, 
p. Mozirje, osebno izkaznico, reg. 
št. 18640, ser. št. F-0441951.       10517 

Kuplen Ivan, OZZ Ljutomer, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 15511, ser. št. 
0239821. 7383 

Lampret Ivan, Dobrova 11, Slo- 
venj Gradec, osebno izkaznico, reg. 
št, 25709. 10804 

Lazar Albert, Ljubljana, Alešev- 
čeva 50a, osebno izkaznico, reg. št. 
96412/51, ser.  št. F-0118722.       10731 

Lenarčič Matija", Strezetina 11, 
osebno izkaznico,. reg. št. 2175, ser. 
št. 226485. 10720 

Likar Benedikta roj. Krapež, Otli- 
ca 255, p. Ajdovščina, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 48795, ser. • štev. 
0323380. 10414 

Lučovnik Justina, Mežica, osebno 
izkaznico, reg. št. 30397, ser. štev. 
0373107. 10761 

Majcek Stanislav, Ljubljana, Po- 
ljanski nasip 40, delovno knjižico 
št. 2190/109922. 10732 

Marinko Jernej, Ljubljana; Polje, 
osebno izkaznico, reg. št. 40104/51, 
ser. št. F-0062414. 10733 

Mejaš Jože, Trbovlje, Vodenska 
35, osebno izkaznico, reg. št. 6527, 
ser. št. F-0719837.      • 10595 

Mežnar Vida, Grahovo ob Bači 64, 
osebno izkaznico, reg. št. 2032, ser. 
št. C-0254742. 10760 

Muha Anton, Vel. Bukovca 19, 
II. Bistrica,- osebno izkaznico, reg. 
št. 6804, ser. št. 0354114. 10721 

Najdič Herta, Maribor, Krekova 
14, osebno izkaznico, reg. št. 10051, 
ser. št. 0014261. 10744 

Napret Jožefa, Dol pri Hrastniku, 
osebno izkaznico, reg. št. 29946, 
ser. št. 0743256. 8885 

Nuncija Anton, Bač 58, p. Knežak, 
osebno izkaznico, reg. št. 4657-, ser. 
št. F-Ö351967. 10827 

Opelka Krista, Muribor, Gregor- 
čičeva 24, preklic o izgubljeni oseb- 
ni izkaznici, reg. št. 2401, ser. št. 
0014713, objavljen v Ur. listu LRS, 
ker se je našla. 10743 

Pavlinek Jože, St. Vid pri Ljub- 
ljani, šofersko izkaznico II. razre- 
da, izdano 23. X. 1951 v Ljub- 
ljani. ' 10752 

Per.-o cHenrik, Primča vas 4, p. 
Zagradec, osebno izkaznico, ser. št. 
0012714. 10785 

Perko Marjan, Tržič, Glavni trg 
31, osebno izkaznico za obmejni 
pas, reg. številka 4657, ser. številka 
S-0139367. 10423 

Polak Matija, Ptuj, Trg svobode, 
osebno izkaznico, reg. št. 682, ser. 
številka 0242696, izkaznico OF in 
tovarniško izkaznico, izdano v Ki- 
dričevem. 10186 

Pozzetto Marko, Grado, Gorica, 
spričevalo o veliki maturi, izdano 
leta 1943/44 na državni gimnaziji v 
Ljubljani, Vegova 8. 10803 

Prašnikar Drago, Trbovlje, Glo- 
bovšak I, osebno izkaznico, reg. št. 
1513, ser. št. 0714623. 10613 

Prigl Jožef, Prešetinci 14, Tomaž 
pri Ormožu, osebno izkaznico, reg. 
št. 2244, ser. št. 0227254, izdano v 
Ljutomeru, in prometno knjižico za 
kolo znamke »Stadion«, št. D-47185, 
izdano od OLO Ljutomer.        10756 

Prostovoljno gasilno društvo, 
Mengeš, reg. tablico S-2058 gasilske- 
ga avtomobila. 10734 

Pungartnik Sonja, Ljubno, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 21120, ser. št. 
F-0444431.        ' 10537 

Rajgelj Anton, Javornik na Gor., 
osebno, izkaznico, reg. št. 6776, ser. 
št. 351480. 10576* 

Rešetič Maks, Groblje 43, p. Šent- 
jernej, osebno izkaznico, ser. šte- 
vilka 0346992. ' 10786 

Rožnik Rafael, Podpeč 30, Crni 
kal, osebno izkaznico št. 9941, izda- 
no v Sežani. 10806 

Sedevčič Anton, Banjšice 53, Gr- 
gar, osebno izkaznico, reg. številka 
13825, ser. št. 0330236." 10807 

Sgerm Hubert, Šentjur pri Celju, 
Bezovje ,50, osebno izkaznico, reg. 
št. 31401, ser, št. 0374113. 10798 

Silič Jožef, Orehovlje 1, Miren, 
roj. 18. IX. 1921, osebno izkaznico 
št. 19331. 10769 

Sinkule Rudolf, Ljubljana, Lepo- 
dvorska 3, osebno izkaznico, reg. 
št. 9934/51, ser. št. F-0032244..    10735 

Sova Terezija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št/ 14147/51, ser. št. 
F-0036457. 10790 

Simnic Marija, Maribor, Trg 
Rdeče armade 4, osebno izkaznico, 
reg. številka 17197, ser. številka 
0018212. 10750 

Simonka Ana, Lendava, Partizan- 
ska 17, osebno izkaznico, reg. štev. 
9939,  ser.  št.  Gr0232649. 10611 

Slaus Majda, Lovrenc na Pohor- 
ju, osebno izkaznico, reg. št. 51044, 
ser. št. 0481152, 10755 

Smigoc Maks, Ptuj, Rajšpova 3, 
osebno izkaznico, reg. št. 14576, ser. 
št. 0276358. 10505 

Stifter Angela,' Vukovski doj 55 
pri Jarenini, osebno izkaznico, reg.' 
št.  17823, ser.  št. 0173455.     -   1074S 

Tement Angela, Zlatoličje, zdaj 
Brezje, Dupleška 98 pri. Mariboru, 
osebno izkaznico, reg. št. 36422, ser. 
št. 0261659, izdano.v_ Ptuju.      10747 

»Titan« Kamnik, evidenčno tabli- 
co tovornega avtomobila znamke 
»TAM« Pionir, št. S-575. 10817 

Tot Irena, Ljubljana,-indeks, ke- 
mične fakultete TVS v Ljub- 
ljani. 10818 

Vajngerl Anton, Ljubljana, služ- 
beno izkaznico št. 30468, izdano • 
Ljubljani in izkaznico ZK Sloveni- 
je, številka 262611, .izdano v Kovi- 
nu, Banrtt. 10765 

Vičič Marjan, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št, 89717/51, ser.-štev. 
F-0112027. 10766 

Vindišar Marija, Srednje Bitnje 
7, p. Zabnica, osebno izkaznico reg. 
št. 18204. 10725 

.k Marija, Dreženj vrh št._ 49 
pri Zg. Sčavnici, osebno izkaznico, 
reg. št. 6917, ser. št. 0063617, izdano 
v Radgoni. 10746 

Vodopivec Neža, Družinska vas 
39, p. Bela cerkev, osebno izkazni- 
co ser. št. 0322030. 10787 

Vogrin Ferdinand, Okrajno grad- 
beno podjetje Trbovlje, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 11371, ser. šte- 
vilka 0068381, izdano od OLO "Ma- 
ribor okolica. 10538 

Vozelj Majda roj. Majer, Zagor- 
je, Kisovec 35, osebno izkaznico st 
21847. iWl* 

Vrlinšek Valentin, Ljubljana, 
Parmova 40, osebno izkaznico, reg- 
st 33043/51, ser. št. F-0055353.   10767 

Zadružno trgovsko podjetje A?°* 
savje«, Krško, evidenčno .tablico 

•S-4102. . 10598 
Zadružno trgovsko podjetje »v1* 

not, Slov. Bistrica, tablico tovorne- 
ga avtomobila, reg. številka JJ* 
6011.. - 10577 

Zlodej Gregor, Kozji vrh.*4- P0' 
šta Podvelka, osebno izkaznico, 'reg; 
št. 24346, ser. št. 0161436.      f   

im* 
Zibert Ivan, Dom učencev Dupli- 

ca, preklic o izgubljeni osebna» 
.kàznici   št.   04602042,    objavljen  ? 
Uradnem    listu    LRS,   ker   se. J« 
našla. 

10637, 

Žižek Neža, Maribor, Tyrseva 20, 

osebno izkaznico, reg. št. 9932',nT*i 
št. 0014142. 

10751 

Izdaje   »uradni   Ust   LES» - Direkte; lo   odgovorni    i redni k;   dr. Raetko   Moćnik 
* LJubljani 

Uska   tiskaro«   »Tonet»   TomW**' 
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Ob-drugih javnih cestah se ne smejo postavljati 
ograje bliže kakor 3m, telegrafski in podobni dro- 
govi in elektrovodi nizke napetosti ne bliže kakor 
5 m, stanovanjske in poslovne zgradbe, vodi visoke 
napetosti in podobno ne bliže kakor 10 m, industrij- 
ske in podobne zgradbe pa ne bliže kakor 30 m od 
cestno meje. 

Gradbena dovoljenja v varstvenem pasu se smejo 
izdajati le po poprejšnji pritrditvi cestnega uprav- 

.nega organa. To pritrditev sme dati cestni upravni 
organ 'samo izjemoma. 

Zgradbe, ki še grade brez gradbenega dovolje- 
nja in poprejšnje pritrditve cestnega upravnega or- 
gana, se porušijo na investitorjeve stroške, zgradbe 
Pa, ki se grade na podlagi gradbenega dovoljenja, à 
brez poprejšnje pritrditve cestnega upravnega or- 
gana, se porušijo na stroške organa, ki je izdal grad- 
beno dovoljenje. 

Predpisi tega člena se ne nanašajo na kraje s 
potrjenimi regulacijskimi načrti in na sektorje jav- 
nih cest, kjer se gradbeni red predpiše s posebnimi 
Predpisi po 26. členu te uredbe. 

9. člen 
" Živa meja, drevje in drugi nasadi ob javnih 

cestah ne smejo ovirati preglednosti ceste in kvariti 
estetskega lica cestne okolice. Veje obcestnega drevja 

.ne  smejo  segati  niže   kot   4,5 m  nad   cestnim   vo- 
• «iščem. 

Prepovedano je skladati les, opeko in drug ma- 
terial bliže, kot 3m od cestne meje. 

Material za popravljanje cest in cestnih objek- 
tov se sme zlagati samo na eni strani ceste, na ovin- 
kih pa na zunanji strani. 

10. člen 
Pristojni cestni upravni organ lahko z odločbo 

odredi, da morajo lastniki in upravniki gozdov, skozi 
katere pelje javna cesta, posekati v razdalji do 4 m 
°d cestne meje drevje in grmovje, če je to potrebno 
2a osušitev in preglednost javne ceste. Lastniki in 
uPravniki zaradi, ,tega ukrepa nimajo pravice do odr 

,škodnine. Za odiočbo za posekan je gozdnih "dreves 
ie potrebno soglasje pristojnega gozdarskega or- 
gana. ' » 

11. člen 
V razdalji'4 m od meje cestnega zemljišča se ne 

sn»e orati v smeri proti cestišču, marveč samo vzpo- 
redno z javno cesto, zemljišče v širini 1 ni od cestne 
^eje se sploh ne sme orati, lahko pa se* ročno ob- 
deluje. 

12. člen     " 
Gnojišča in gnojne jame smejo biti v cestnem 

Varstvenem pasu napravljene samo za poslopjiv 
Gnojnica, odplake in meteorna voda, s streh ali 

zasebnih zemljišč se ne smejo odvajati na cestno 
zemljišče., 

Cestni organi so dolžni izvrševati cestna dela 
£jk°, da se z odtekanjem vode na obcestna žemlji- 
ca •• deja prekomerna ^koda. 

Lastniki ali posestniki zemljišč ob javnih cestah 
*»••   smejo   snmolastno   ovirati   naravnega   odtekanja 

Vode z javne ceste ali iz javnih cestnih jarkov na 
' osebno zemljišče. ... 

•   13. člen    „ 
• Posebno dovoljenje pristojnega cestnega uprav-. 

ega organa je potrebno: • ' 
1. za stalno prekomerno obremenitev cestisca; 

2. za prevoz konstrukcij ali drugih težkih ali 
velikih predmetov; 

3. za dela, ki utegnejo zaradi bližine poškodo- 
vati cestišče ali posredno oziroma neposredno ogro- 
žati cestni promet ali kvariti estetsko lice cestne 
okolice. 

Cestni organ lahko ob izdaji takega dovoljenja 
predpiše posebne pogoje. 

«, 14. člen 
Dovozni priključki na javne ceste se smejo na- 

praviti samo z dovoljenjem pristojnega cestnega 
upravnega organa. ' 

Dovozni priključki na ceste z modernim voziščem 
morajo biti tlakovani v dolžini, ki jo določi cestni 
organ ob izdaji dovoljenja. 

15. člen 
Pristojni cestni upravni organ lahko predpiše za 

posamezne mostove najvišjo dovoljeno obremenitev. 

16. člen 
Za območje, na katerem je nameravana graditev 

ali rekonstrukcija pomembnejše ceste, lahko Izvršni 
svet s posebnim predpisom začasno prepove vsako 
graditev v določenem pasu. 

» 
17. člen 

' Javne ceste morajo vzdrževati pristojni organi 
cestne uprave v takem stanju, da je zagotovljen 
reden in varen promet na njih. 

18. člen 
V naseljih, ki so vsaj na eni strani strnjeno 

zazidana, morajo posestniki, katerih zemljišča me- 
jijo na javno cesto,, skidati sneg s cestnega "hodnika 
ter iz odvodnih jarkov in jaškov ob hodniku ob vsej, 
dolžini svojega posestva. Snežne'plazove s streh mo- 
rajo odstraniti z javnih cest. Ob poledici morajo 
posuti hodnik z žaganjem, pepelom ali peskom. 

Z dvorišč spravljeni sneg ali led se ne sme od- 
lagati na cestno zemljišče. 

19. člen 
Ce sé na javni cesti prekine promet zaradi ele- 

mentarnih nezgod (snežni zameti, lavine, povodenj), 
mora občinski ljudski odbor, na katerega območju 
se to zgodi, ukreniti vse potrebno, da se vzpostavi 
javni promet, in sicer ne glede na to, za kakšno 
javno cesto gre. 

20. člen 
Pristojni cestni upravni organ sme -izvršiti var- 

stvena in vzdrževalna .dela na stroške tistega, ki bi 
jih po tej uredbi moral izvršiti, pa jih ne izvrši v 
roku, ki mu ga za to določi cestni upravni organ. 

•III. PREHODNE DOLOČBE 

21. člen 
Lastniki in upravni organi obcestnih zemljišč in 

poslopij ob javnih cestah I. in II. reda in ob pomemb- 
nejših cestah III.. reda morajo odstraniti ovire in 
pomanjkljivosti, ki kakor koli ogrožajo varnost cest- 
nega prometa ali kvarijo estetsko lice cestne okolice, 
tako,,da se obstoječe''stanje ob javnih cestah spravi 
v sklad z določbami te uredbe. 
' Stanje zemljišč in poslopij ob cestah I. reda mora 
biti urejeno najpozneje v enem Jetu, ob cestah II. 
in III. reda pa najpozneje v poldrugem letu po uve- 
ljavitvi te uredbe.'  • 
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Uprava za ceste LRS določi, ob katerih cestah 
•. reda se morajo ovire in pomanjkljivosti odstra- 
niti po prejšnjih dveh odstavkih. 

22. člen 
Uprava za ceste LRS postavi komisijo, ki skrbi 

za to, da se uredi stanje zemljišč in poslopij ob 
cestah I. in II. reda po 21. členu te uredbe. Ta komi- 
sija pritegne k svojemu delu po enega zastopnika 
ljudskega odbora tistega okraja in tiste občine, kjer 
komisija dela. 

Vsak okrajni in mestni ljudski odbor, na kate- 
rega območju so ceste III. reda, ob katerih je treba 
urediti stanje po^l. členu te uredbe, postavi komi- 
sijo, ki skrbi za to, da se uredi stanje zemljišč in 
poslopij ob teh cestah. Komisija pritegne, k svojemu 
delu po enega zastopnika ljudskega odbora občine, 
kjer komisija dela. 

23. člen 
Komisije iz 22. člena te uredbe določijo, katere 

ovire in pomanjkljivosti je treba odstraniti, v kakš- 
nem roku in kako. O tem izda komisija za območje 
vsake občine skupno odločbo. Na podlagi te odločbe 
obvesti občinski ljudski odbor vse prizadete last- 
nike in upravne organe obcestnih zemljišč in po- 
slopij. " 

Zoper odločbo okrajne oziroma mestne komi- 
sije je v 15 dneh po prejemu obvestihv o pomanjklji- 
vostih in ovirah, ki jih je treba odstraniti, dovoljena 
pritožba na Upravo za ceste • LRS, zoper odločbo 
republiške komisije pa pritožba na Izvršni svet 
Ljudske skupščine LRS. 

Občinski ljudski odbori skrbijo za to, da se na 
njihovem območju izvršijo odločbe komisij iz pr- 
vega odstavka tega člena, in poročajo komisiji, ki 
je odločbo izdala, o izvršitvi njene odločbe. 

24. člen 
Cestarske hiše z vsemi' pripadajočimi zgradba- 

mi in zemljišči se smejo uporabljati samo za potrebe 
javne cestne službe. Kolikor se sedaj uporabljajo za 
druge namene, jih je treba v treh mesecih po uve- 
ljavitvi te uredbe vrniti pristojnemu cestnemu uprav- 
nemu organu. 

IV. KAZENSKE DOLOČBE 

25. člen 
Kolikor prekršitvc določb te uredbe niso kaznive* 

po strožjih p'redpisih, se kaznuje za prekršek: 
I. z denarno kaznijo do 10,000 din ali z zaporom 

do 30 dni: 
1. kdor uporablja na javnih cestah in mostovih 

vozila v nasprotju z določbami 3. do 6. in 15. člena; 
2. kdor brez dovoljenja uporablja "javno cesto 

za kakšen drug namen kot za cestni promet, kdor 
brez dovoljenja uporablja zračni prostor nad javno 
cesto in tudi kdor se ne drži pogojev, ob katerih je 
dobil tako dovoljenje; 

3. kdor brez dovoljenja cestnega upravnega or- 
gana gradi, postavi ograjo, drogove ali elektrovode 
v varstvenem pasu (8. člen) ali ne izpolni pogojev, 
ob katerih je izdano dovoljenje za graditve v 'var- 
stvenem, pasu; 

4. kdor kakorkoli namenoma ali iz malomarnosti 
poškoduje javno cesto ali cestni objekt (13. člen) ali 
ravna tako, da se utegne javna cesta poškodovati; 

5, kdor brez dovoljenja napravi dovozni priklju- 
ček na javno cesto ali se ne drži pogojev, ob katerih 
mu je bilo dano tako dovoljenje (14. člen); 

6. kdor ne odstrani ovir ali pomanjkljivosti po 
določbah 21. in 23*. člena te uredbe. ' 

II. z denarno kaznijo do 5.000 din: 
1. kdor ima ob javni cesti živo mejo, drevje ali 

druge nasade, les, kamenje, opeko ali drug material 
v nasprotju z določbami 9. člena, pa na zahtevo cest- 
nega upravnega organa ne odpravi take pomanjk- * 
ljivosti; 

2. kdor na zahtevo cestnega upravnega organa 
ne poseka v gozdu drevja ali grmovja (10. člen);. 

3. kdor or je ob javnih cestah v nasprotju z do- 
ločbami 11. člena; 

4. kdor v nasprotju z -določbami 12. člena ob 
javni cesti napravi, gnojišče ali gnojno jamo, odvaja 
na cestno zemljišče ali v cestni jarek vodo ali- ovira 
odtekanje vode s cestnega zemljišča ali iz cestnega 
jarka na zasebno zemljišče; 

5. kdor ponesnaži javno cesto in je takoj ne 
očisti; 

6. kdor stori karkoli, s čimer se' na javni cesti 
ovira ali ogroža promet, ali se ne drži pogojev, ob 
katerih je dobil dovoljenje po 14. členu; 

. 7. kdor pelje po cesti, ki je zaprta za javni prb-, 
met (2. člen) ; 

8. kdor v nasprotju z 18. členom ne skida snega 
s cestnega hodnika, jarkov, jaškov oziroma s ceste, 
ne posuje ob poledici hodnika ali odlaga led ali sneg • 
na cestno zemljišče. 

Pravna oseba se kaznuje za prekršek iz I. točke- 

prvega odstavka z denarno kaznijo do 100.000 dinar- 
jev, za prekršek iz II. točke prvega odstavka pä z 
denarno kaznijo do 50.000 dinarjev. Poleg pravne 
osebe se kaznuje s kaznijo, predpisano po I. oziroma 
II. točki prvega odstavka, tudi ravnatelj oziroma 
odgovorni uslužbenec pravne osebe. 

V. KONČNE DOLOČBE 

26. člen 
Izvršni  svet. lahko  izda  na  predlog Uprave za 

, ceste posebne predpise o graditvi, varstvenem pasu 
in prometnem redu na posameznih sektorjih pomemb- 
nih javnih cest. . 

.27. člen' 
Odbor Izvršnega sveta za gospodarstvo bo i^dal 

po potrebi natančnejše predpise za izvrševanje te 
uredbe. 

28. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRSc   . 
St. U-69/53 
Ljubljana, dne 20. novembra 1933. 

Izvršni svet Ljudske skupščine '••• f 
Ljudske republike Slovenije 

ê 

Predsednik: 
Miha Marinko 1. ,r. 
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135. 

Na podlagi drugega odstavka 46. člena zakona o 
lovu (Uradni list LRS, št. 16-91/49) v zvezi s 4. točko 
12. člena zakona za izvršitev ustavnega zakona o te- 
meljih družbene in politične ureditve in o organih 
oblasti Ljudske republike Slovenije (Uradni list LRS, 
št. 3-14/53) izdaja državni sekretar za gospodarstvo 
LRS 

ODREDBO 
o dopolnitvi odredbe o nagradah za pokončevanje 

volkov 

1. Besedilo odredbe o nagradah za pokončevanje 
volkov (Uradni list LRS, št. 26-154/50) se dopolni ta- 
ko, da se na ustreznih mestih za besedo »volka« ozi- 
roma za besedo >volk« dostavi še >ali šakala« oziro- 
ma >ali šakal«. Sam naslov odredbe pa se dopolni z 
dostavkom >in šakalov«. 

2. Ta odredba velja od dneva objave v »Urad- 
nem listu LRS«. 

St. 1/1-1307/2-53 
Ljubljana, dne 13. novembra 1953. 

Državni „sekretar 
za gospodarstvo LRS: 

Ing. Marjan Tepina 1. r. 

136. 
Na podlagi drugega odstavka 8. in 30. člena, prve- 

ga odstavka 31. člena in 32. člena, v zvezi s 15. čle- 
nom uredbe o strokovnih šolah (Uradni list FLRJ, 
St. -39-479/52) ter glede na drugi odstavek 13. člena 
zakona za izvršitev ustavnega zakona o temeljih 
družbene in politične ureditve in o organih oblasti 
Ljudske republike Slovenije izdaja Svet za prosveto 
m kulturo LRS v sporazumu z državnim sekretarjem 
2a gospodarstvo 

ODREDBO 
o ustanovitvi mojstrske šole za oblačilno stroko in 

čevljarstvo v Maribora 

1 
Zaradi vzgoje novih obrtnih mojstrov se ustano- 

vi mojstrska šola v Mariboru. Sola ima tçle oddelke: 
a) oblačilni oddelek za obrti: krojaštvo moških 

°blek, krojaštvo ženskih oblek, krojaštvo perila; 
b) čevljarski oddelek za obrt čevljarstva. 

2 
V mojstrsko šolo se lahko vpišejo tisti, ki so naj- 

manj tri leta delali kot kvalificirani dela vcL ali kot 
°ortni pomočniki v ustrezni obrti, ki je navedena 
v Prejšnji točki. 

3 
Šolanje na vseh oddelkih mojstrske šole za obla- 

čno stroko in čevljarstvo traja lieto. 
Pouk je teoretičen in praktičen. 
Predmetnik in učni načrt potrdi Svet za prosveto 

ln kulturo Ljudske republike Slovenije. 

4 
Tisti, ki uspešno končajo mojstrsko šolo, delajq 

fiključni izpit, ki je na vsakem oddelku teoretičen 
1• praktičen. 

Zaključni izpit se opravlja po veljavnih pred- 
pisih. 

Spričevalo o zaključnem izpitu daje kvalifikacijo 
obrtnega mojstra v obrti, v kateri se je absolvent 
izučil. 

Priznanje kvalifikacije po prejšnjem odstavku 
zapiše mojstrska šola na izdano spričevalo o zaključ- 
nem izpitu. 

6 
Mojstrska šola v Mariboru je pod neposrednim 

vodstvom in nadzorstvom mestnega ljudskega odbora 
Maribor. 

7 
Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati odloč- 

ba o ustanovitvi mojstrske šole za oblačilno stroko v 
Mariboru (Uradni list LRS, št. 15-82/51). 

8 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
St. 1997/6 
Ljubljana, dne 20. oktobra 1953. 

Predsednik 
Sveta za prosveto in kulturo LRS: 

Dr. Anton Melik 1. r. 
Državni  sekretar za gospodarstvo 

LRS: 
Ing. Marjan Tepina 1. r. 

137. 

OBJAVA 
Republiške volilne komisije LRS o nmaknitvi kandi- 
dature, s katero je bil Kerin F. Franc kandidiran za 

volitve ljudskih poslancev Republiškega zbora 
Ljudske skupščine LRS 

Na podlagi prvega odstavka 83. člena zakona o 
pravicah in dolžnostih ter o volitvah in odpoklicu 
ljudskih ppslancev Ljudske skupščine., LRS Republi- 
ška volilna komisija LRS 

objavlja, 

da je okrajna volilna komisija za okraj Krško s svojo 
odločbo z dne 18. novembra 1953 pod št. 16-257/92 na 
podlagi 80. člena zakona o pravicah in dolž-ostih ter 
o volitvah in odpoklicu ljudskih poslancev Ljudske 
skupščine LRS ugotovila, da je kandidatura Kerina F. 
Franca, kmeta iz Podbočja št. 43, ki je bila potrjena 
kot kandidatura skupine državljanov za volilno enoto 
št. 33 za volitve ljudskih poslancev Republiškega 
zbora Ljudske skupščine LRS, umaknjena; ker je po- 
trjeno kandidaturo umaknilo potrebno število pod- 
pisnikov kandidature. 

St. 18/244-53 
Ljubljana, dne 19. novembra 1953. 

Republiška volilna komisija 
Ljudske republike Slovenije 

Tajnik: 
Dr. Jože Globevnik 1. r. 

Predsednik: 
Dr. Franc Hočevar 1. 
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Odloki ljudskih odborov 
485. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, St. 19-89/52) 
v zvezi s 7. in 28. členom uredbe o potnih in selitve- 
nih stroških (Uradni list FLRJ, št. 59-693/52) je okrajni 
ljudski odbor Radovljica na skupni seji obeh zborov 
«ine 15. novembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o višini dnevnic in o pavšalnem povračilu stroškov 

za službena potovanja v okraju  Radovljica 

1. člen 

Za službena potovanja, ki jih v mejah okraja 
Radovljica opravljajo delavci in uslužbenci uradov 
in zavodov, katerih službeno mesto je v okraju in 
je njihova delavnost omejena na območje okraja, 
znašajo dnevnice: 

a) če traja potovanje 8 do 12 ur, 75% od polo- 
vice dnevnic, 

b) če traja potovanje nad 12 ur, pa 90% od 
dnevnic iz 7. člena uredbe o potnih in selitve- 
nih stroških. 

2. člen 

Pri okrajnem ljudskem odboru Radovljica ter 
njegovih uradih in zavodih se poleg del iz 26. člena 
uredbe o potnih in selitvenih stroških šteje za te- 
rensko delo tudi delo okrajnih in področnih gozdar- 
jev, davčnih izterjevalcev, inšpektorjev (prosvetnih, 
trgovinskih, gradbenih, sanitarnih in inšpektorjev 
dela), cestnih nadzornikov in šoferjev. 

Za delavce in uslužbence, ki opravljajo dela iz 
1. odstavka, se zâ službena potovanja v mejah okraja 
določi pavšalno povračilo stroškov (potni pavšal). 

Potni pavšal se lahko določi tudi drugim usluž- 
bencem, če njihova opravila terjajo povprečno več 
kot 15 dni zunanjega dela na mesec. 

3. člen 

Potni pavšal se določi do višine 6.700 din mesečno 
in se plačuje vnaprej. Pavšal določa uslužbencem in 
delavcem iz 2. člena tega odloka za urejanje služ- 
benih razmerij pristojni starešina. 

Delavci in uslužbenci, ki prejemajo potni pavšal, 
morajo mesečno za nazaj predložiti opis uradnih 
potovanj in del, ki so jih opravili. 

4. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS«. Z uveljavitvijo tega odloka preneha ve- 
ljati odlok o pavšalnem povračilu stroškov za uradna 

potovanja  z  dne  24.  julija  1953   (Uradni  Hst LRS, 
Št. 28-339/53). 

St. 4583/4-53 
Radovljica, dne 15. novembra 1953. 

Predsednik   OLO: 
Milan Kristan L r. 

4S6. 

Okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica je na 
seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 21. 
oktobra 1955 na podlagi 2. odstavka, 15. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih v zvezi s 4. členom 
uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o pot- 
nih in selitvenih stroških (Uradni list FLRJ, štev. 
29-233/53) sprejel 

ODLOK 
o pavšalnem povračilu stroškov za uradna potovanja 

na območju okraja Ljubljana okolica 

1. člen 
Poleg terenskega dela iz 26. člena uredbe o pot- 

nih in selitvenih stroških se štejejo za terensko delo 
tudi uradna potovanja cestnih nadzornikov, okrajnih 
eksponiranih veterinarjev, veterinarskih bolničarjev, 
gozdarjev, logarjev, davčnih izterjevalcev, ' inšpek- 
torjev vseh vrst služb ter uslužbencev potronažne 
in šoferske službe. 

Za uslužbence, ki opravljajo dela iz 1. odstavka, 
se za uradna potovanja v mejah okraja določi pav- 
šalno povračilo stroškov (potni pavšal), če njihova 
opravila terjajo povprečno več kot 10 dni zunanjega 
dela na mesec. 

Potni pavšal se ob pogojih iz 2. odstavka lahko 
določi tudi tajniku okrajnega ljudskega odbora, na- 
čelnikom tajništev okrajnega ljudskega odbora, nji- 
hovim pomočnikom, šefu uprave za dohodke in admi- 
nistrativnemu inšpektorju. 

2. člen 

Potni pavšal se določi s posebno odločbo in sme 
znašati največ 5000 din ter se plačuje mesečno 
vnaprej. 

Uslužbenci, ki prejemajo potni pavšal, morajo 
mesečno za nazaj predložiti opis uradnih potovanj 
in zadev, ki so jih opravili. 

3. člen 

Ta odlok velja takoj. 
•      St. 8788/2-53 x 

Ljubljana, dne 31. oktobra 1953. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

Izdaja »uradni list LRS« — Direktor In odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik - tiska tiskarna »Toneta Tomšiča« -- vn 
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ooštl s din  vec — Uredništvo •  uprava:  LJubljana,  Erjavčeva ulica Ha, postni predal • — Telefon uprave 23-57» 
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LJUDSKE   REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto IX V UUBUANl dne 7. decembra 1953 Številka 42 

138. Poročilo o izidu volitev ljudskih poslancev za Republiški 
zbor Ljudske skupščine LRS. 

139. Poročilo o izidu volitev ljudskih poslancev za Zbor pro- 
izvajalcev Ljudske skupščine LRS. 

140. Odlok o sklicanju ljudskih poslancev Republiškega zbora 
in Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS na prvi 
sestanek. 

VSEBINA: 

Odloki ljudskih odborov: 

487. Odlok o raztegnitvi veljavnosti pravnih predpisov na na- 
selja, priključena k mestu Mariboru. 

483. Odlok   o   razpisu   nadomestnih   volitev   v  občini   Velika 
Polana. 

138. 

POROČILO 

o izidu volitev ljudskih poslancev za Republiški zbor Ljudske skupščine LRS 

Republiška volilna komisija LRS daje po 119. členu zakona o pravicah in dolžnostih ter o volitvah 

in odpoklicu ljudskih poslancev Ljudske skupščine LRS Republiškemu zboru Ljudske skupščine LRS tole 

poročilo: 

Za volitve ljudskih poslancev Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS, ki so bile dne 22. novem- 

bra 1953, je Izvršni svet Ljudske skupščine LRS s svojim odlokom z dne 17. septembra 1953 pod 

£tev. U-53/53 določil skupno število poslancev tega Zbora na 122 in s svojim odlokom z dne 17. sep- 

tembra 1953 pod št. U-58/53 razdelil ozemlje Ljudske republike Slovenije na  122 volilnih enot. 

Razen v 27. volilni enoti, v kateri je bila potrjena samo kandidatura skupine državljanov, je bila 

v vseh volilnih enotah potrjena po ena ali več kandidatur zborov volivcev. V 120. in 121. volilni enoti 

je bila potrjena tudi po ena kandidatura skupin državljanov. V 33. volilni enoti sta bili poleg kandi- 

dature zborov volilcev potrjeni dve kandidaturi skupin državljanov, od katerih pa je bila ena še pred 

dnevom volitev umaknjena. 

Republiška volilna komisija LRS je na podlagi volilnih spisov, ki jih je po opravljenih volitvah 

Prevzela od okrajnih in mestnih volilnih komisij, preizkusila zakonitost volitev v posameznih volilnih 

enotah. Ugotovila je, da so se post<Wj£k za določitev kandidatov in volitve izvršili v skladu z zakonitimi 

Predpisi, razen v 33. volilni enoti, kjer pa je še v teku postopek, da se ugotovi, če so nepravilnosti 

takšnega značaja, da so lahko bistveno vplivale na kandidature oziroma na ugotovitev volilnega izida. 

Poizvedbe o zatrjevanih nepravilnostih v navedeni volilni enoti vrši pristojno javno tožilstvo. Repu- 

bliška volilna komisija bo o uspehu teh poizvedb poslala Republiškemu zboru Ljudske skupščine LRS 

dodatno poročilo. 
Po ugotovitvah volilnih izidov od strani pristojnih okrajnih oziroma mestnih volilnih komisij so 

bili izmed kandidatov, ki so bili potrjeni v posameznih volilnih enotah, izvoljeni tile kandidati, ki so 

dobili  največ  glasov,  kot  je  razvidno  iz   razpredelnice: 

Vol. 
enota 

Izvoljeni 
kandidat 

Kandidirali 
so: 

Število 
volilnih 
upravi- 
čencev 

Glasovalo 
skupaj 

Za   kandidata Neveljavnih 
prvega      drugega      tretjega    glasovnic 

I. Mesto Celje 

1.    Medved  Albin 

2.    Vrabič Orga 

I. kandidat: 
Medved Albin 

II. kandidat: 
Jezernik Stanko 

I. kandidat: 
Vrabič Olga 

• 
II. kandidat: 

Božič Stanko   , 

8.678 

8.869 

7.754 

7.967 

5.150 

4.021 

2.301 

3.689 

303 

257 
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Vol. 
enota 

Izvoljeni 
kandidat 

Kandidirali 
60: 

Število 
volilnih     Glasovalo 
upravi-        «kupaj 
čencev 

Za  kandidata Neveljavnih 
prvega      drugega      tretjega    glasovnic 

3.    Sotlar Stane 

4. Cvenk Miran 

5. Rančigaj Ivan 

6. Sumrada Vinko 

7. Pokom Nina 

8. Avbelj Viktor 

9. Lubej Franc 

10. Krivec Alojz 

11. Marinko Mica 

12. Vodovnik Ivan 

13. šnšteršič Anton 

14. Zugelj Martin 

1?. Remec Mirko 

16. Vižintin Bogomil 

17. Greil Marfin 

18. Vodopivec Cvetka 

19. Remškar Tine 

20. Kraigher Boris 

I. kandidat: 
Sotlar Stane 
II. kandidat: 

Pešak Jože 

7.294 6.319 

•. Okraj Celje okolica 
kandidat: 
Cvenk Miran 9.228 

I. kandidat: 
Natek Norbert 
II. kandidat: 

Kotnik Anton 
III. kandidat: 
Rančigaj Ivan 9.550 
kandidat: 
Sumrada Vinko 7.687 

I. kandidat: 
Pokorn Nina 9.370 
II. kandidat: 

Mraz Gvidon 
III. kandidat: 
Skrbiš Stane 

I. kandidat: 
Avbelj Viktor 8.289 
II. kandidat: 

Lesjak Stanko 
kandidat: 
Lubej Franc 8.607 
kandidat: 
Krivec Alojz 7.019 
kandidat: 
Marinko Mica 8.316 

I. kandidat: 
Vodovnik Ivan 7.484 
II. kandidat: 

Grešak Ivan 

7.429 

7.808 

6.117 

7.770 

III. Okraj Črnomelj 
kandidat: 7.346 
Sušteršič Anton 
kandidat: 
Zugelj Martin 8.529 

IV. Okraj Gorica 
kandidat: 
Remec Mirko 8.542 
kandidat: 
Vižintin  Bogomil 10.083 
kandidat: 
Greif Martin 6.730 
kandidat: 
Vodopivec Cvetka '   8.248 
kandidat: 
Remškar Tine 4.550 • 
kandjdat: 
Kraigher Boris 9.016 

6.519 

7.322 

5.601 

6.500 

5.701 

5.818 

6.556 

7.227 

8.621 

5.668 

7.143 

3.787 

7.599 

4.044 

6.806 

6.076 

6.915 

8.323 

5.115 

6.609 

3.517 

7.211 

1.949 

3.646   2.636 

7.231 

5.451 

6.324 

3.253 2.048 

326 

623 

1.372   2.374   3.760   302 

5.890 227 

3.896   1.084   2.400   390 

237 

91 

150 

176 

400 

370 

480 

312 

298 

553 

534 

270 

388 
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Število 
VoL Izvoljeni Kandidirali volilnih Glasovalo Za kandid a t a         Neveljavnih 

tretjega   glasovalo enota                 kandidat MI opravi» 
čencev 

ikupaj prvega drugega 

V. Okraj Kočevje 
21. Maček Ivan kandidat: 

Maček Ivan 8.090 7.370 7.246 124 
22. Maležič Matija I. kandidat: 

Maležič Matija 7.841 6.821 4.603 1.825 393 
II. kandidat: 

Fa j diga Ivan 
23. Pirnat Janez L kandidat: 

Pirnat Janez 6.079 5.015 2.8S6 1.797 332 
II. kandidat: 

Mikuž dr. Metod 
VI. Okraj Kranj 

24. Hafner Vinko kandidat: 
Hafner Vinko 5.660- 5.080 4.860 220 

23. Svetina Ivo kandidat: 
Svetina Iv.o 9.531 8.449 7.936 513 

26. Cerar Lovro L kandidat: 
Cerar Lovro 7.831 7.144 4.772 1.920 452 
II. kandidat: 

Košir Martin 
27. Popit Franc kandidat: 

Popit Franc 9.085 6.828 5.839 989 
28. Svetina Mira kandidat: 

Svetina Mira 8.779 7.541 7.133 403 
29. Košmelj Miran kandidat: 

Košmelj Miran 4.802 3.970 5.746 224 
30. Peternelj Anton kandidat: 

Peternelj Anton 7.170 5.876 5.563 313 
VII . Okraj Krško 

31. Nunčič Stane L kandidat: 
Nunčič Stane 7.890 5.982 3436 2.230 516 
II. kandidat: 
Dernač Jakob 

32. Mlakar Alojz L kandidat: 
Mlakar Alojz 9.481 6.940 4.498 2.015 427 
II. kandidat: 

Bobine Rozika 
33. Baje Martin I. kandidat: 

Baje Martin 7.321 3.508 2.256 750 502 
II. kandidat: 

Jordan Janko 

54. Colarič Alojz L kandidat: 
Colarič Alojz 839 4.763 3.141 1514 308 
II. kandidat: 

Rihter Alojz 
35. Zupančif Anton I. kandidat: 

Zupančič Anton 7407 6.014 4.271 1.467 276 
IL kandidat: 

Večko.faiojz 
56. Štrukelj Karel L kanjjidat: 

Štrukelj Karel 8.567 6.622 4.540 1.847 235 
II. kandjdat: 

Mejak Rudolf 
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Število 
VoL Izvoljeni Kandidirali volilnih Glasovalo 

skupaj 
Za kandid a t a         Neveljavnih 

eaotft                  kandidat so: npravi* 
iencev 

prvega drugega tretjega    glasovnio 

VIII. Mesto LJubljana 
37. Brecelj dr. Marijan kandidat: 

Brecelj dr. Marijan 9.601 8.597 8.279 318 

58. Melik dr. Anton L kandidat: 
Melik dr. Anton 8.074 7.284 5.014 1.982 238 

II. kandidat: 
Kukovec-Vemič dr. Sonji 1 

39. Kozak dr. Ferdo L kandidat: 
Kozak dr. Ferdo 8.890 8.038 6.186 1.473 379 

IL kandidat: 
Miklavc Angela 

40. Bole Dušan ,   L kandidat: 
Bole Dušan 8.565 7.722 4.972 2.373 377 
II. kandidat: 

Klajnšek Ada 
4A. Dennastia Mihaela L kandidat: 

Dermastia Mihaela 8.568 7.828 4.091 3.381 356 
IL kandidat: 

Kogej Yasja 
42. Modic dr.Heli I. kandidat: 

Modic dr.Heli 9.731 8.777 6.520 1.810 447 
II. kandidat: 

Vršnik Alojz 
45. Krivic Vlado kandidat: 

Krivic Vlado 11.575 10.331 9.785 546 
44. Oeepek Angela kandidat: 

Ocepjk Angela 11.434 10.230 9.572 658 
45. Vidmar Josip kandidat: 

Vidmar Josip 10.310 9.296 8.898 398 

46. Babnik Andrej L kandidat: 
Zupet Avguat 
H. kandidat: 

Babnik Andrej 9.004 8.086 2.707 4.589 790 

47. Maček Leopold kandidat: * 

Maček Leopold 8.930 7.982 7.534 448 

IX. Okraj Ljubljana okolica 

48. Volje Ignac kandidat: 
Voljč Ignac 7.855 6.465 5.812 653 

49. Kavči« Stane kandidat: 
Kavčič Stane 9.182 7.492 6.781 711 

30. Molek Jože kaadidat: 
Molek Joie 5.601 4.806 4.527 279 

51. Muha ing. Gašper kandidat: 
Muha ing. GaSper 8.036 6.688 6.282 406 

58. Leajak Janec kandidat: 
Lesjak Janez 6.250 4.830 4.446 384 

53. Berete MIha kandidat: 
Bercio Miha 7.603 6.538 6.163 375 

54. Bobnar Stane kandidat: 
Bobnar Stane 8.254 6.851 -   5.728 1.123 

», Novak Ivan kandidat: 
Novak Ivan 9.016 7.714 6.870 844 
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Število ————— 

VoL Izvoljeni Kandidirali volilnih Glasovalo Za kandidi ' t a _      Neveljavnih 
enota                 kandidat WS opravi- 

čencev 
skupaj prvega drugega tretjega    glasovnic 

56. Janko Alfred 1. kandidat: 
Janko Alfred 9.471 8.113 5.030 2.564 519 
II. kandidat: 

Zore Franc 
57. Blejc Anton L kandidat: 

Semen Ivan 
II. kandidat: 

Blejc Anton 8.138 6.909 2.820 2.933 1.156 

X. Okraj Ljutomer 
58. Pavlica Zlato kandidat: 

Pavlica Zlato 7.903 6.663 6.104 559 
59. Pirher  Aleksander I. kandidat: 

Pirher  Aleksander 6.817 .5.796 3.375 1.788 633 
II. kandidat: 

Levar Marija 
60. Gričar Jože kandidat: 

Gričar Jože 8.492 7.458 6.677 781 
61. Verdev Bogomir I. kandidat: 

Verdev Bogomir 7.421 6.150 3.093 2.493 564 
II. kandidat: 

Joha Stefan 

XI. Mesto Maribor 
62. Petejan Jože kandidat: 

Petejan Jože 7.769 7.416 6.969 • 
63. Bole Tone kandidat: 

Bole Tone 7.584 7.118 6.870 248 
64. Globačnik Ančka kandidat: 

Globačnik Ančka 7.882 7.367 6.899 468 
65. Rant Franc kandidat: 

Rant Franc 8.936 8.473 8.203 270 

66. Janhuba Rndi kandidat: 
Janhuba Rudi 9.832 9.416 8.937 4•• 

67. Majhen   Vlado I. kandidat: 
Majhen "Vlado 9.653 9.207 4.698 2.788 1.260        461 

« IL kandidat: 
Kobal Slavko 
IIL kandidat: 
Kuntaer Jože 

XII. Okraj Maribor okolica 

68. Zalaznik Franc kandidat: 
J Zalaznik Franc 7.414 6.640 6.300 440 

69. Cerne Franc kandidat: 
Cerne Franc 7.651 6.806 6.143 663 

70. Božičnik Zalka 1. kandidat: 
Božičnik Zalka 7.896 6.813 3.226 3.046 541 
II. kandidat: 

Kolarič Draga 
71. Polič Zoran kandidat: 

Polič Zoran 7.738 6.4T1 5.692 m 
72. Kropnšek Tone I. kandidat: 

Plevnik Vinko \ II. kandidat: 
Kropušek Tone 8.414 7.563 3.377 3.970 246 
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VoL 
enoia 

Irrolfenl 
kandidat 

Kandidirali 
«o: 

Stello 
volilnih    Glasovalo 
upravi-       »kupaj 
čenccv 

Za kandidata        Neveljavnih 
prvega     drugega     tretjega   glatovoie 

73. Vrhovšek Gabrijela      kandidat: 
Vrhovšek Gabrijela 7.104        6.524 

74. Hojnik Franc I. kandidat: 
Hojnik Franc 8.030        6534 
IL kandidat: 

Bezjak Anton 
73.    Budihna ing. Kannelo   L kandidat: 

Budihna ing. Karmelo      6.276        5.239 
II. kandidat: 

Brumec Stefan 

5.942 582 

3.591        2.470 473 

2.638        2.270 331 

76. škof Stane kandidat: 
Škof Stane 6.710    , 5.972 5.659 313 

•1•. Okraj Murska Sobota 

77. Brglez Bela kandidat: 
Brglez Bela 6.801 5.821 5.503 318 

78. Ficko Franc kandidat: 
Ficko Franc 6.520 5.926 5.767 159 

79. Kocijančič Boris kandidat: 
Kocijančič Boris 9.126 8.040 7.899 141 

80. Kimovec Franc kandidat: 
Kimovec Franc 8.970 7.916 7.452 464 

81. Benko Alojz kandidat: 
Benko Alojz 8.263 6.942 6.558 384 

82. Fram Vilko I. kandidat: 
Fram Vilko 8.288 7.173 5.354         1.607 212 
IL kandidat: 

Török Aleksander 
83. Sabjan Stefan kandidat: 

Sabjan Stefan 6.201 5.748 5.516 232 
84. Ahčin dr. Marjan kandidat: J 

Ahčin dr. Marjan 8344 7.173 7.015 158 

XIV. Okraj Novo mesto 
85. Mura Alojz L kandidat; 

Počrvina Miha 
•. kandidat: 

* 

Murn Alojz 8.484 7.517 3.151        3.275 801        290 
III. kandidat: 
Musar Erna 

86. Pirkovič Franc kandidat: 
• Pirkovič Franc 8.619 6.160 5.658 502 

87. Krese Franc kandidat:   - 
Krese Franc 5.560 4.315 3.988 327 

88. Zupančič Viktor kandidat: 
Zupančič Viktor 5.837 5.044 4.627 417 

89. Krivic Ada kandidat: 
Krivic Ada 5.564 4.421 3.981 440 

90. Šilih Niko kandidat: 
Šilih Niko 8.577 6.816 6.576 240 
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VoL 
enota 

lztoljenl 
kandidat 

Kandidirali 
«o: 

Število 
volilnih     Glasovalo 
upravi-        ikupaj 

čencev 

XV. Okraj Postojna 

Za   kaudidata Neveljavnih 
prvega       drugega       tretjega    gla»ovnic 

91. Hace Malevž kandidat: 
Hace Matevž 8.021 6.772 6.282 

92. Dolgan Anion kandidat: 
Dolgan  Anton 7.829 6.864 6.371 

93. Babic Branko kandidat: 
Babic Branko 9.012 8.102 7.798 

94. Borštnar Jože kandidat: 
Borštnar Jože 7.170 6.239 5.791 

XVI. Okraj Ptuj 

95. Goršič Milko I. kandidat:' 
Goršič Milko 6.803 5.986 3.008 
II. kandidat: 

Kojc Mihael 
96. Belšak Franc I. kandidat: 

Belšak Franc 7.478 6.867 4.484 
II. kandidat: 

Prime Franc 
97. Bratko Ivan I. kandidat: 

Bratko Ivan 7.544 6.454 3.894 
II. kandidat: 

Vogrinec  Janko 
93. Stropnik  Lojzka I. kandidat: 

Stropnik  Lojzka 7.518 7.089 4.362 
II. kandidat: 

Holobar Anica 
99. Petrovič Janez I. kandidat: 

Petrovič  Janez 7.469 6.717 4.884 
II. kandidat: ' 

Frangež Alojz 
100. Tramšek Jože I.'kandidat: 

Tramšek Jože 6.088 5358 3.666 
II. kandidat: 

Sardinšek  Maksimilijan 
101. Bračič Vladimir I. kandidat: 

Bračič Vladimir 6.518 6.029 4.446 
II. kandidat: 

Križančič Jožef 

XVII. Okraj Radovljica 

102. Zlatnar Mirko kandidat: 
Zlatnar Mirko 10.747 9.979 9.417 

103. Potočnik dr. Miha kandidat: 
Potočnik dr. Miha t               7.052 6.353 5.606 

104. Bertoncelj Ivan kandidat: 
Bertoncelj Ivan 7.188 6.399 5.777 

103. Jenstcrle Albin kandidat: 
Jensterle Albin 7.254 6.547 6.082 

2.381 

1.701 

2.121 

2.258 

1.477 

1.638 

1.292 

490 

493 

304 

448 

597 

682 

439 

469 

356 

254 

291 

562 

747 

622 

465 
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Vol 
enota 

Izvoljeni 
kandidat 

Število 
Kandidirali                   volilnih 

eo:                           upravi- 
čencev 

Glasovalo 
skupaj 

Za   kandidata          Neveljavnih 
prvega      drugega      tretjega    glasovnic 

106. Grmck Alfonz 

107. Dolgan Ervin 

108. Ovčarič Anton 

109. Koprivnikar Stane 

110. Skerlovnik   Ivo 

lit. Janžrkovič Ivan 

112. Vipotnik  Janez 

113. Turnšek Jože 

114. Pod', ratfik  Franc 

lir Žen Jakob 

XVIII. Okraj Sežana 

kandidat: 

116. Jakopič Albert 

117. Du je Albin 

118. Skok Franc 

119. Marinko  Miha 

120. Lukač  Alojz 

Grmek  Alfonz 5.722 5.290 5.239 51 

kandidat: 
Dolgan  Ervin 7.460 7.016 6.947 69 

kandidat: 
Ovčarič Anton 9.185 8.496 8.405 91 

XIX. Ok raj Slovenj Grar er 

I. kandidat: 
Ankon  Adolf 

II. kandidat: 
Koprivnikar  Stane 9.153 7.516 3.465 3.626 425 

I. kandidat: 
Skerlovnik   Ivo 5.967 5.378 3.143 2.003 230 

II. kandidat: 
Mravljak Anton 

I. kandidat: 
Janžekovič  Ivan 7 590 6.672 3.772 2.429 471 

II. kandidat: 
Vilic  Alojz 

kandidat: 8.566 7.537 6.864 673 

Vipotnik   Janez 
* 

XX ••rnj Šoštanj 

I. kandid.it: 
Ulrih  Tone 

H. kandidat: 
Turnšek Jože 5.658 4.896 2.274 2.389 233 

I. kandidat: 

Tckavec Jože 

II. kandidat: 
Podvratnik  Franc 3.318 •.•51 2.975 3.434 342 

I. kandidat: 

Zen Jakob 8.292 6.306 3.083 2.8<< 4 379 

II. kandidat: 
Zupan  Anton 

XXI. Okraj Tolmin 

kandidat: 
Jakopič Albert 7.295 6.290 5.973 317 

kandidat: 
Dujc Albin 10.137 8.600 8.019 581 

kandidat: 
Skok Franc 10.538 9.287 8.4^2 815 

XXII. Okraj Trbovlje 

kandidat: 
Marinko Miha 11.198 10.608 10.538 70 

I. kandidat: 
Ludoviko Franc 
II. kandidat: 

Lukač Alojz 9.557 8.681 2.949 5.302 
450 



Letnik X 

URADNI LIST 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Priloga k 42. kosu z dne 7. decembra 1958 Štev.;42 

Opozarjamo na zbirko knjižic, ki je Se v tisku, in sicer: 
ZBIRKA PREDPISOV O HIGIENI 2IVIL 
Oddelek za higieno in prehrano pri Higienskem zarodu v 

Ljubljani je v lei priročni knjižici zbral vse pomembne pravne 
predpise in navodila, ki so doslej izšli na področju zdravstvenih 
in sanitarnih ukrepov. Knjižici je dodan tudi redko dostopen 
pravilnik o pregledovanju klavnih živali in mesa ter o veteri- 
narskem nadzorstvu nad živili živalskega izvora, v slovenskem 
prevodu, uvrSčeno je tudi več tabelaričnih pregledov o fizikalnih 
lastnostih in higienski kvaliteti živil ter bo koristen pripomoček 
veterinarjem in vsem, ki imajo opravka v prometu z živili. 

PREDPISI O IZDAJANJU ZDRAVIL 
Namen knjižice je, da se vsak zdravnik v ambulanti in 

bolnični službi iu vsak farmacevt v lekarniški službi seznani s 
svojimi dolžnostmi pri predpisovanju oziroma izdajanju zdravil. 
V knjižici so poleg »Navodil o predpisovanju in izdajanju zdra- 
vil, obveznega in drugega sanitetnega materiala v javnih zdrav- 
stvenih zavodih«, ki jih je izdal Svet za zdravstvo in socialno 
politiko LRS, zbrani vsi doslej veljavni pravni predpiši s tega 
področja. Knjižica ne bo koristila le zdravnikom in lekarnarjem, 
temveč tudi upravičencem do brezplačne zdravstvene oskrbe, ki 
predpisi, 
dostikrat  zahtevajo  od  zdravnikov   več   kot  dopuščajo   pravni 

NAJEMNINE IN VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH POSLO- 
PIJ - DODATEK 
Avtor Tone Klemenčič fe s tem dodatkom izpopolnil v za- 

ključeno celoto in obrazložil s komentarjem vse nove pravne 
predpise, ki so izšli po izdaji prve knjižice, tako da bodo imeli 
ljudski odbori, uprave zgradb in hišni lastniki celoten pregled 
nad vsem pravnim gradivom glede najcmuin, ustanovitve, vzdr- 
ževanja in razdeljevanja stanovanjskega sklada ter odprodaje 
hišic, ki so last splošnega ljudskega premoženja. O teh pravnih 
predpisih se pojavlja v dnevnem življenju mnogo vprašanj, ki 
zahtevajo pojasnila. V uvodnem delu dodatka daje avtor obširno 
obrazložitev in pojasnila na vso to snov, razčlenjeno na tri ob- 
dobja pravnega razvoja. 

Razglasi in objave 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Tajništva  okrajnih   otiroma   mestnlb 
IJndcklb   odborov   rarelâ'ajoi 

1638. 
Vpisi 

Besedilo: Tovarna emajlirane po- 
sode, Celje (Delavska 26). 

., Poslovni predmet: Izdelovanje na 
industrijski način emajlirane, po- 
cinkane, pokositrene, nrusene in 
aluminijaste posode, pločevinastih 
radiatorjev in kotlov za centralno 
kurjavo, sanitarnih in higienskih 
artiklov, kopalnih kadi, senčnikov 
•• električno razsvetljavo, trans- 
portne embalaže, jeklenk, odpre- 
»kor, cestnoprometnih znakov, raz- 
nih emajliranih napisnih tablic m 
Pod. , 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, 
odločba št. S-zak 35 z dne 26. X. 
1946. 

Gospodarski upravni organ: MLO 
Celje. 

Za podjetje podpisujejo: 
Vcber Vladimir, direktor, samo- 

stojno, v okviru zakonitih določil 
in pravil podjetja; Pilih Viktor, 
glavni računovodja, sopodpisuje vse 
listine finančnega pomena; ing. 
Pompe Rihard in Zupanek Milan, 
pom. direktorja, ki podpisujeta v 
odsotnosti direktorja v istem ob- 
segu, in Todorovič Miroslav, vodja 
finančnega knjigovodstva, ki sopod- 
pisuje v odsotnosti glavnega računo- 
vodje, v istem obsegu. 

MLO Celje, 12. novembra  1953. 
St. II-8478/1-53 9300 

16». „   , A    .,  . 
Besedilo: Cinkarna, topilnica In 

valjarna cinka, Celje. 
Poslovni predmet: Predelovanje 

cinkovoga koncentrata (rude); pri- 
dobivanje surovega cinka in zve- 
plene kisline iz cinkovega koncen- 
trata (rude); pridobivanje finega in 

St. IV-1463/2-53 3900 
Sprememba rodbinskega imena 

Z odločbo Državnega sekretaria- 
ta za notranje zadeve LRS, Žt IV- 
1463/2-53 z dne 23. IV. 1953 je bila 
na podlagi 21. člena zakona o oseb- 
nih imenih dovoljena sprememba 
imena nedol. Kolariču Jožefu, roj. 
7. III. 1948 v Ormožu, v rojstno ime 
>Alo jz<. 

Državni sekretariat 
za notranje zadeve LRS 

rafiniranoga cinka, cinkovega pra- 
ha, cinkovega belila, cinkane plo- 
čevine in cinkografskih plošč iz su- 
rovega cinka. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada 
FLRJ, odločba Po št. 462/46/3 z dne 
31. X. 1946. 

Gospodarski upravni organ: MLO 
Celje. 

Za podjetje podpisujejo: 
Hilbert Kamilo, direktor, samo- 

stojno, v okviru zakonitih določil 
in pravil podjetja; ing. Stegenšek 
Klemen, glavni inženir, v odsotnosti 
direktorja, v istem obsegu; ing. Pi- 
puš Iskren, upravnik metalurških 
obratov, v odsotnosti direktorja in 
flavnega inženirja, v istem obsegu; 
'elicijan Justin, glavni računo- 

vodja, sopodpisuje vse listine fi- 
nančnega pomena, in Pečar Ludvik, 
knjigovodja, sopodpisuje v odsotno- 
sti glavnega računovodje, v istem 
obsegu. 

MLO Celje, 13. novembra 1953. 
Št 11-8411/1-53 9297 

1640. 
Besedilo: Tovarna za proizvodnjo 

kemičnih izdelkov, Celje. 
Poslovni predmet: Proizvodnja 

modre galice, umetnih gnojil in dru- 
gih kemičnih proizvodov. 

Ustanovitelj: Vlada FLR], odloč- 
ba Po št. 2065/6 z dne 31. XII. 1946. 

Gospodarski upravni organ: MLO 
Celje. 

Za podjetje podpisujeta: 
' Robič Anton, direktor, samostoj- 

no, v okviru zakonitih določil in 
pravil podjetja; Podpečan Štefka, 
glavni računovodja, ki sopodpisuje 
listine finančnega pomena. 

MLO Celje, 17. novembra  1933. 
St. II-8755/1-53 9322 

1641. 
Besedilo: Državno gospodarsko 

podjetje »Elektro-Celje«, Celje 
(Mariborska 2). 

Poslovni predmet: Nakup, razde- 
ljevanje in prodaja električne ener- 
gije; vzdrževanje elektrovodov vi- 
soke in nizke napetosti, razdelilnih 
ter napajalnih transformatorskih 
postaj in gradnja teli naprav; izvr- 
ševanje hišnih inštalacij in priklju- 
čkov  ter popravila  električnih na- 
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prav in aparatov na račun strank; 
projektiranje napajalnih daljnovo- 
dov in transformatorskih postaj, 
nizko napetostnega omrežja ter in- 
štalacij. 

Podružnice oziroma obrati: Teh- 
niške izpostave: Celje mesto, Celje; 
Celje bližnja okolica, Celje; Šem- 
peter v Savinjski dolini, Doberteša 
vas in Rogaška Slatina, Rog. Sla- 
tina; Montažna grupa Šempeter v 
Sav. dolini — z betonarne za izde- 
lovanje betonskih klešč za drogove, 
Doberteša vas; Razdelilna trans- 
formatorska postaja Laško, Debro 
pri Laškem; Servisna elektromeha- 
nička delavnica Laško, Debro pri 
Laškem in Âvtopark s sedežem pri 
upravi podjetja v Celju. 

Podjetniška skupina: Elektro- 
energetski sistem Slovenije. 

Za podjetje podpisujejo: 
Rajn Srečko, direktor, samostoj- 

no, v okviru zakonitih določb in 
pravil podjetja; Zupane Mirko, glav- 
ni inženir in Krašovic Srečko, vodja 
splošnih in pravnih poslov, v odsot- 
nosti direktorja, v istem obsegu; 
Lavrenčič Stanko, glavni računo- 
vodja, sopodpisuje vse listine fi- 
nančnega pomena, in Jug Ivan, 
knjigovodja, sopodpisuje v odsot- 
nosti glavnega računovodje, v istem 
obsegu. 

MLO Celje, 18. novembra 1953. 
St. II-8212/6-53 9321 

1642. 
Besedilo: Opekarna, St. Lovrenc 

(št. 83).. 
Poslovni predmet: Izdelava zidne 

in strešne opeke. 
Ustanovitelj in gospodarski uprav- 

ni organ podjetja: Obč. LO Prebold, 
odločba št. 357/1 z dne 12. IV. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Tržan Ivan, upravnik, in Zlobko 

Stanislava, po zakonitih pooblasti- 
lih in pravilih podjetja. 

OLO Celje ok., 7. maja 1953. 
St. II-1/236-1953 4050 

1643. 
Besedilo: »Avto-trgovina Krško«, 

Videm-Krško  (Hočevarjev trg 5). 
Poslovni predmet: Nakup in pro- 

daja na drobno — avtomobilskih, 
motorskih ter kolesnih nadomestnih 
delov. Glede na povpraševanje 
lahko nakupuje in prodaja tudi av- 
tomobile, motorje in kolesa. Pri na- 
domestnih delih so mišljeni vsi ar- 
tikli, ki se rabijo pri vozilih, n. pr. 
pripadajoči elektrotehnični mate- 
rial za vsa vozila, laki za lakiranje, 
olje, platno za avtomobilske strehe 
itd. 

Ustanovitelj in gospodarski uprav- 
ni organ podjetja: LO mestne ob- 
čine Videm-Krško, odločba štev. 
2.174/53 z dne 19. X. 1953. 

Za podjetje podpisuje: 
Strle Ivan, poslovodja, samostoj- 

no, v vseh finančnih zadevah pa 
skupaj s knjigovodjo Marolt Ma- 
rico ali pa tajnikom obč. LO Videm- 
Krško, Hribarjem Valentinom. 

OLO Krško, 3. novembra  1955. 
St. 15.355/1-1953 9256 

1644. 
Besedilo: Jugoslovanski kombinat 

gume i obutve, Borovo, prodajalna 
Gor. Radgona. 

Poslovni predmet: Prodaja obutve, 
nogavic in raznih drobnih in gumi- 
jastih predmetov, kakor tudi igračk, 
na drobno. 

Ustanovitelj: LO mestne občine 
Vukovar, odsek za gospodarstvo. 

Odgovorni poslovodja je Slatinek 
Anton. 
OLO Ljutomer, 24. oktobra 1953. 

St. II-3569/4-53 9180 
1645. 

Besedilo: Splošno krojaštvo »Uni- 
forma«, Maribor (Partizanska 17). 

Poslovni predmet: Opravljanje 
splošne krojaške obrti. 

Ustanovitelj: MLO Maribor, od- 
ločba št. 235/56-1953 z dne 25. VI. 
1953. 

Gospodarski upravni organ: Svet 
za gospodarstvo MLO Maribor. 

Za podjetje podpisujejo: 
Fabjan Stane, v. d. upravnika, ki 

podpisuje samostojno, v okviru za- 
konitih določil in pravil podjetja, 
Lekš Jerica, računovodja, ki podpi- 
suje vse listine denarnega, material- 
nega, obračunskega in. kreditnega 
pomena, poleg upravnika. 

MLO  Maribor.  31.  julija   1953. 
St. Pov 4/97 9807 

1646. 
Besedilo:   Občinski   mlin,  Hodoš. 
Delovni predmet: Mletje žita. 
Ustanovitelj in gospodarski uprav- 

ni voditelj: Obč. LO Salovci, od- 
ločba  št.  506/53 z dne 24. V.  1953. 

Podjetje upravlja in zanj podpi- 
suje: 

Zavec Ludvik, poslovodja, listine 
finančnega pomena sopodpisuje 
Kerec Zina, računovodja. 

OLO Mur. Sobota, 24. jun. 1953. 
St. H-5339/2-53 4471 

1647. 
Besedilo: Elektro Sežana (Sežana). 
Podjetje je prešlo iz republiške 

v okrajno pristojnost. 
Poslovni predmet: Vzdrževanje, 

rekonstrukcija in gradnja daljno- 
vodov, transformatorskih postaj, 
mrež in instalacij ter inkaso za pro- 
dano električno energijo. 

Za podjetje podpisujeta: 
Metljak Maks, samostojno, Valo- 

več Franc, računovodja, sopodpisu- 
je listine po 27. členu szdgp. 

OLO Sežana, 29. oktobra 1953. 
St. 130/103-1953 9230 

1648. 
Besedilo: Občinsko komunalno 

podjetje, Črna. 
Poslovni predmet: Vzdrževanje 

vodovoda, kanalizacije, stanovanj- 
skih zgradb itd na območju občine 
Crna. 

Ustanovitelj: Obč. LO Crna, od- 
ločba št. 1101/2-53 z dne 29. VIII. 
1953. 

Za podjetje podpisujejo: 
Stakne Franc, predsednik GS, 

Hercog Ivan, član GS,   Počivalnik 

Jože, tajnik Obč. LO, Merva Lud- 
vik, upravnik podjetja. 

OLO Slov. Gradec, 8. sept. 1953. 
St. 439ßV-137/223-S3       9243 

Spremembe 
1649. 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Cin- 
tale«, Ljubljana. 

Izbriše se Neil Fani, upravnica in 
vpiše: 

Hočevar Franc, upravnik, ki pod- 
pisuje samostojno, v obsegu zako- 
nitih pooblastil in pravil podjetja. 

G-št. 8203/53 9315 
Besedilo: Splošno stavbno podjetje 

»Tehnlkac, Ljubljana. 
Z odločbo MLO Ljubljane, štev. 

Tain 2269/1 z dne 16. X. 1953 se 
podjetje preimenuje. 

Besedilo odslej: Gradbeno pod- 
jetje »Tehnika«, Ljubljana. 

Poslovni predmet odslej: Gradnja 
in projektiranje vseh inženirskih 
zgradb. 

G-št. 8180/53 9331 
Besedilo: Državno gospodarsko 

podjetje za promet z zobarskimi 
potrebščinami, Ljubljana. 

Izbriše se Udovič Anica in vpišeta: 
Grafenauer Vlasta, glavni računo- 

vodja, ki sopodpisuje vse listinepo 
47. členu szdgp, in Weibl Majda, 
knjigovodja, ki sopodpisuje v od- 
sotnosti glavnega računovodje, v 
istem obsegu. 

G-št. 8115/53 9312 
MLO Ljubljana, 13. novembra 1953. 
1650. 

Besedilo: »Cevljarna«, Ljubljana, 
Kolodvorska 12. 

Izbriše se Zebre Ciril, knjigo- 
vodja. Pri že registrirani Nevecny 
Majdi se spremeni naziv v »knjigo- 
vodja«, ki sopodpisuje listine po 
47. členu szdgp. 

Vpiše se Butinar Radica, pomožni 
knjigovodja, ki podpisuje v odsot- 
nosti knjigovodje, v istem obsegu. 

G-št. 8291/53 9330 
Besedilo: »Žičnica«, podjetje za 

izdelavo žičnih transportnih in dru- 
gih strojnih naprav, Ljubljana. 

K dosedanjemu poslovnemu Pre'J- 
metu se doda: Projektiranje gozd- 
nih, industrijskih in turističnih žič- 
nic in jeklenih konstrukcij. 

G-št 8197/53 9»9 
MLO Ljubljana, 18. novembra 1953. 

Besedilo:    Državno   gospodarsko 

1631. 
podjetje »Elektroinštalacije«, Celle' 

Vpiše se: .. 
Srabotnik Herman, namestnik, *' 

podpisuje v odsotnosti ravnatelja 
v istem obsegu. 

MLO Celje, 29. oktobra 1953- ._ 
St. H-8094/6-53 9317 

1652. „ 
Besedilo: Ljudski magazin, Celje. 
Vpišeta se: , 
Vizjak Karel, namestnik, ki Po- 

pisuje listine v odsotnosti ravna- 
telja, v istem obsegu; Kocmur raj/ 
la, namestnik, ki sopodpisuje v °a' 
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sotnosti  računovodje,  v istem ob- 
segu. 

MLO Celje, 11. novembra 1953. 
St. 11-8094/11-53 9299 

Besedilo: Državno gospodarsko 
podjetje »Žitar«, Celje. 

Izbrišeta se Hren Vinko in Do- 
bravcc Jože ter vpišeta: 

Dobravec Jože, kot v. d. ravna- 
telja, ki podpisuje samostojno, v 
okviru zakonitih določil in pravil 
podjetja; Povalec Milena, komer- 
cialist, ki podpisuje v odsotnosti v. 
d. ravnatelja, v istem obsegu. 

MLO Celje, 17. novembra 1953. 
St. H-7838/4-53 9319 

1654. 
Besedilo: »Celeia«, veletrgovina 

z vinom, žganjem, likerji, pivom in 
mineralnimi vodami, Celje. 

Vpiše se: 
Zaje Ivan, namestnik, ki podpi- 

suje v odsotnosti ravnatelja, v istem 
obsegu. 

MLO Celje, 18. novembra 1953. 
St. II-520/4-53 9323 

1655. 
Besedilo: Podjetje »2agax, Me- 

tlika. 
Izbriše se Bremec Ludvik in vpiše: 
Plut Anton, upravnik, ki podpi- 

suje po zakonitih določilih in pra- 
vilih podjetja. 
OLO Črnomelj, 16. novembra 1953. 

Št. 11-2216/15-1953 9305 
1656. 

Besedilo: Gostilna na »Grajšku« 
— Lokavec 

Izbrišeta se Bolko Savo in Cibej 
Pavla ter vpišeta: 

Kovač Benica, upravnik, in Fur- 
lan Danilo, knjigovodja. 

OLO Gorica, 31. oktobra  1953. 
St. II/2-105/112-53 9266 

1657. 
Beesdilo: Krajevna mesnica, Ka- 

nal. 
Podjetje je prešlo v likvidacijo. 

V likvidacijski komisiji so: Boltar 
Pavel, Kanal, predsednik, Manfreda 
Albina, knjigovodja in Suligoj Ivan, 
Kanal, člana. 

OLO Gorica, 17. novembra 1953. 
St. II/2-105/122-53 9325 

1658. 
Besedilo: Obrtno kovinsko pod- 

jetje, Skofja Loka. 
Izbriše se Franko Anton in vpi- 

Seta: 
Carman Lovjo, upravnik, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zako- 
nitih pooblastil in pravil podjetja; 
Franko Anton, ki podpisuje v od- 
sotnosti upravnika, v istem obsegu. 

St 7557/3 9293 
Besedilo:  »Odeja«,  Skofja Loka. 
Izbriše se Okorn Lojzka in vpiše: 
Sifrer Andreja, knjigovodja, ki 

sopodpisuje listine finančnega po- 
mena po 47. členu szdgp. 

St. 7592/2 9294 
. Besedilo: Tovarna klobukov, Skofja 
Loka. 

Vpiše se Sturh Krista, računo- 
vodja,   ki   podpisuje  v  odsotnosti 

vodje   komercialnega   sektorja,   v 
istem obsegu. 

St. 7218/4-53 9292 
OLO Kranj, 11. novembra 1953. 

1659. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Pre- 

skrba«, Senovo. 
Izbriše se računovodja Zupančič 

Marija in vpiše: 
Vehovar Branko, knjigovodja, z 

istimi pooblastili. 
OLO Krško, 4. novembra 1953. 

St. 15.870/1-1953 9257 
1660. 

Besedilo: Krajevno gostinsko pod- 
jetje, Lukovica. 

Izbriše se Krajevna gostilna KLO 
Prevoje in vpiše kot poslovalnica 
Krajevnega gostinskega podjetja 
Lukovica. 

Vpiše se nova poslovalnica »Go- 
stilna  pri  Slaparju«, Lukovica   16. 
OLO Ljubljana ok., 27. jan. 1953. 

Il-št. 291,1-1933 1210 
1661. 

Besedilo: »SUROZBIR«, podjetje 
za promet z odpadnim materialom, 
Črnuče. 

Poslovni predmet: Trgovina z od- 
padki in steklenino na debelo. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj podjetja: Obč. LO Črnuče, od- 
ločba št. 1324/1-1933 z dne 13. VIII. 
1953. 

Za podjetje podpisujejo: 
Bcrdajs Alojz, upravnik, samo- 

stojno; Skvarča Cvetka, knjigo- 
vodja, sopodpisuje spise finančnega 
pomena, in Kristan Rado, sopodpi- 
suje v odsotnosti, knjigovodje. 
OLO Ljubljana ok., 27. avg. 1953. 

•-2-št. 24/418-1953 4841 
1662. 

Besedilo: Gostinska podjetja, 
Domžale. 

Izbrišejo se gostilne »Pri divjem 
lovcu«, v Depali vasi, »Pod Komov- 
cem« in v Zaborštu. 
OLO Ljubljana ok., 19. okt. 1953. 

St. II-2-24/571-1953 9168 
1663. 

Besedilo: Tovarna usnja, Kamnik. 
Izbriše se Vidmar*Cilka in vpi- 

šeta: 
Humar Cilka, glavni računovodja, 

KraŠovec   Janez,    ki   podpisuje   za 
podjetje v odsotnosti direktorja, z 
istimi pooblastili. 
OLO Ljubljana ok., 9. nov. 1953. 

II-2-št.24/733-1953 9307 
1664. 

Besedilo: Gostinsko podjetje, Čr- 
nuče. 

Izbriše se Medved Matilda in vpi- 
šeta: 

Marišek Francka, računovodja, in 
Hrovatič Pepca, ki sopodpisuje v 
odsotnosti računovodje, z istimi po- 
oblastili. 
OLO Ljubljana ok., 12. nov.  1953. 

II-2-št. 24/752-1953 9308 
1665. 

Besedilo: Okrajni mlin, Rado- 
slavci. 

Besedilo odslej: Občinski mlin 
Bučkovci (sedež Kadoslavci). 

Podjetje je prešlo iz pristojnosti 
OLO  Ljutomer   v   pristojnost   ter 
upravo obč. LO Bučkovci. 
OLO   Ljutomer,   20.   avgusta   1953. 

St.   II-3275/1-53 4780 
1666. 

Besedilo: Mestno trgovsko pod- 
jetje »Povrtnina«, Maribor. 

Besedilo odslej: Trgovsko pod- 
jetje »Povrtnina«, Maribor. 

Poslovni predmet odslej: Trgo- 
vina s sadjem in zelenjavo na drob- 
no in debelo. 

MLO Maribor, 23. oktobra 1953. 
St. Pov 4/150 9212 

1667. 
Besedilo:  Krajevna  žaga, Hodoš. 
Besedilo odslej: »Občinska žaga«, 

Hodoš. 
Izbrišeta se Kerčmar Franc, pred- 

sednik KLO in Kerec Janez kot 
tajnik KLO ter vpišeta: 

Kerec Janez, poslovodja, in Kerec 
Zina, računovodja, ki sopodpisuje 
listine finančnega pomena po 47. 
členu szdgp. 

St. II-5759/2-53 4472 
Besedilo: Mestno krojaštvo, Len- 

dava. 
Besedilo odslej: Mestno krojaštvo 

v likvidaciji, Lendava. 
Podjetje je prešlo z dnem 25. VI. 

1953 v likvidacijo. 
V likvidacijski komisiji so: Ošlaj 

Olga, knjigovodja, Kardoš Jožef in 
Dominko Ludvik, uslužbenca. Med 
likvidacijo podpisujeta za podjetje 
Ošlaj Olga in Vukan Ladislav, sku- 
paj. 

St. II. 6.012/1-53 4470 
OLO Mur. Sobota, 3. julija 1953. 

1668. 
Besedilo: Splošno gradbeno pod- 

jetje »Sograd« v Murski Soboti. 
Izbriše se Lazar Janez in vpiše: 
Barbarie Nikolaj, komercialni 

vodja. Namesto Barbarica kot pod- 
pisovalca v odsotnosti direktorja se 
vpiše Kološa Franc, predsednik 
upravnega odbora podjetja. 

Vpiše se odprta obrtna delavnica: 
Splošno , strojno mizarstvo »So- 

grad«, Murska Sobota, Ivanocijeva 
2, poslovni prostor: Bakovska 2. 

Poslovni    predmet:    Izdelovanje 
gradbenih in pohištvenih mizarskih 
del za podjetje in druge naročnike. 
OLO Mur. Sobota, 20. julija 1953. 

St. II 6.292/1-53 4577 
1669. 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Ho- 
tel-Jezero«, Bohinj. 

Izbriše se Zalokar Angelca in 
vpiše: 

Drobič • Anica, knjigovodja, ki 
podpisuje vse listine po 47. členu 
szdgp. 

OLO  Radovljica,  7.  nov.   1953.   ' 
St. 4572/2-53 9269 

1670. 
Besedilo: Mesarsko podjetje Be- 

gunje pri Lescah, skrajšano Mesar- 
sko podjetje, Begunje. 

Poslovni predmet odslej: Nakup 
in klanje živine in drobnice, prede- 
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lava mesa v razne mesne izdelke, 
prodaja mesa, slanine in mesnih 
izdelkov. 

OLO Radovljica, 16. nov. 1953. 
St 4763/1-53 9303 

1671. 
Besedilo: Okrajno gradbeno pod- 

jetje, Dravograd. 
Priključi se stranski obrat: Obrt- 

ni obrat cementarstvo in kamnose- 
štvo, Maribor, Smetanova 80. 

Za obrat podpisujejo: 
Kravina Karel, gradbeni tehnik, 

poslovodja, in knjigovodja Jarc. 
OLO Slov. Gradec, 17. okt. 1955. 

St. 90/11-137/232-53 9241 
1672. 

Besedilo: Gozdno gospodarstvo 
Slovenj Gradec 

Izbriše se Kramer Jože in vpi- 
šejo: 

Veržun Adolf, računovodja, Pučko 
Jože, namestnik   direktorja,   Golija 
Sonja, namestnik računovodja. 

OLO Slov. Gradec, 25. okt 1953. 
St. 5/V-137/235-53 9239 

1673. 
Besedilo: Ključavničarska in me- 

hanična delavnica MLO Šoštanj. 
Izbrišejo se Jesenšek Rudi, Vra- 

tarič Marjan, Kampjut Stane in Su- 
kovič Slavka ter vpišejo:  > 

Atelšek Ivan, upravnik, Pevcin 
Vinko, ključ, pomočnik, Soin Ivan, 
kovaški mojster. 

OLO Šoštanj,  1.  oktobra   1952. 
St. 1911/176/52 9036 

1674. 
Besedilo: Ključavničarska in me- 

hanična delavnica LO MO Šoštanj. 
Izbrišejo se Atelšek Ivan, Pevcin 

Vinko in Soin Ivan ter vpišejo: 
Tamše Ferdo, poslovodja, Soin 

Ivan, kovaški mojster, in Navodnik 
Franc, ključavničarski pomočnik. 

OLO Šoštanj, 13. oktobra 1953. 
St 64/62-151 9155 

1675. 
Besedilo: Radio tehnična delav- 

nica »Ultra«, Šoštanj, Maršala Tita 
t« il. 

Izbriše se Potočnik Matilda in 
vpiše: 

Toinko Danica, knjigovodja. 
OLO Šoštanj, 19. oktobra 1953. 

St. 64/33-162 9151 
1676. 

Besedilo: Krajevna čevljarna, 
Hrastnik. 

Izbriše se Kovač Adolf, knjigo- 
vodja in vpiše: 

Selan Edvard, knjigovodja, ki bo 
podpisoval v okviru zakonskih po- 
oblastil. 

OLO Trbovlje, 11. nov. 1953. 
St.  6156/1-53 9296 

Izbrisi 
. 1677. 

Besedilo: Hotel in restavracija 
»Bellevue«, Ljubljana. 

Ker je bilo z odločbo MLO Ljub- 
ljana, št. Tajn 2089/53 z dne 11. IX. 
1953 preneseno z dnem 30. IX. 1953 
na Gostinsko zbornico za LRS. 
MLO Ljubljana, 13. septembra 1953. 

G-št. 8235/53 9320 

1678. 
Besedilo: Pekarne in slaščičarne 

Moste-Ljnbljana v likvidaciji. 
Ker je likvidacija končana. 

MLO Ljubljana, 20. novembra 1933. 
G-št. 8239/53 9348 

Register 
invalidskih podjetij 

Spremembe 
1679. 

Besedilo:     Invalidsko     podjetje 
»Puškama« v Kranju. 

Izbriše se Cajič Rudolf in  vpiše 
Malec Stanko, računovodja, ki so- 

podpisuje    listine    računovodskega 
pomena. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 9. sej)tembra 1953, 
St. IIL-861/2-1953 4965 

Register 
astanov s samostojnim 

finansiranjem 

Ustanovitelj ustanofe: MLO Ljub- 
ljana, odločba št. Tajn 107/53 z dne 
15. L 1953. 

Organ, pod katerega vodstvo spa- 
da ustanova: Svet za prosveto in 
kulturo MLO glavnega mesta Ljub- 
ljane. 
MLO Ljubljana, 16. novembra 1953. 

G-St 8214/53 9328 

Zadružni register 

Vpiti 
1680. 

Besedilo: »Dom učencev v gospo- 
darstvu, Senfvid-Ljubljana«, Ljub- 
ljana, Šentvid 5. 

Naloge ustanove: Javno prosvet- 
no delo. Ustanova omogoča učen- 
cem, ki v kraju svojega stalnega 
bivanja nimajo ustrezne obrti, da 
bi se izučili, sirotam in socialno 
ogroženim učencem iz Ljubljane 
redno šolanje s tem, da jim nudi 
primerno stanovanje in hrano, po- 
goje za učenje in da jih vzgaja v 
skladu  s cilji  socialistične družbe. 

Okrotna   lOdIKa   razglaiajoi 

Vptei 
878. 

Besedilo: Podjetje »Vino« pri OZZ 
Sežana. 

Ustanovljeno je bilo na podlagi 
sklepa rednega občnega zbora z dne 
24. IV. 1953 m odločbe Okrajne za- 
družne zveze Sežana 1-503/53 z dne 
18. IX. 1953. 

Poslovni predmet: Trgovina z al- 
koholnimi in brezalkoholnimi pija- 
čami na debelo. 

Pooblaščenca za podpisovanje sta: 
Placer Alojz, upravnik, Divača 52. 

Roje Marija, računovodja, Sežana 
144. 

Gorica, 16. novembra 1953. 
Zadr VIII/40-7 10778 

Spremembe 
879. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Smihel nad Mozirjem. 

Na občnem zboru 1. III. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Splošna kmetij- 
ska zadruga z o. j. v Smihelu nad 
Mozirjem. 

Upravni odbor sestavlja predsed- 
nik, tajnik in 5 do 7 članov. Osnov- 
ni delež znaša 300, družinski dele? 
50 din. Jamstvo je iOkratno. in t" 
od osnovnega deleža. 

Izbrišejo se: Lesjak Valentin, Go 
ličnik Pavel, Mikek Franc. Rastoč- 

Zavod za statistiko in evidenco LRS je izdal: 

»KMETIJSTVO  LR   SLOVENIJE   V   LUČI   STATISTIKE« 
Delo obsega 265 strani ter ima 40 tabel in 54 grafikonov, 

obravnava vse važnejše panoge kmetijstva,, kolikor so dostopne 
statističnemu opazovanju: površine zemljiških kategorij, kultur 
aih skupin fn posameznih kultur; hektarske donose in proizvod 
njo; vremenske razmere; socialno strukturo: sektorje lastnfšfva: 
vinogradništvo; sadjarstvo in, živinorejo. 

Zbrano gradivo }e analizirano In prikazano • lahko razum; 
Ijivimi statističnimi prijemi • agroekonomskega In delnme ludi 
iz agrotehničnega vidika. 

Številne primerjave z državnim povprečjem, z drugimi našimi 
republikami in drugimi državami ter nakazovanje zgodovinskega 
razvoja in tendenc pa omogoča vsestransko orientacijo in presoja- 
ije našega kmetijstva; in zato bo to delo nepogrešljiv orlročnlk 
vsakomur, ki se peča z vprašanji našega kmetijstva 

Cena 300 din, naklada je amejena, zato si v lastnem intere- 
su takoj nabavite knjigo pri »Uradnem   listo  LRS*.  Ljubljana 
Erjavčeva 11/a. 
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uik Janez   in vpišejo   novi   člani 
upravnega odbora: 

Mikek Martin, kmet, Radegunda 
32, Goličnik Lovro, kmet, Smihel 
15, BaCovnik Franc, kmečki dela- 
vec, Smihel 29, Atelšek Jože. kmet, 
Smihel 6. 

Celje, 27. oktobra 1953. 
Zadr VIII 55/4 10409 

880. 
Besedilo: Trgovsko podjetje pri 

okrajni zadružni zvezi Sežana. 
Vpiše se: 

v Cepak Andrej, komercialist, Se- 
zana 97, ki podpisuje samo v od- 
sotnosti upravnika ali računovodje. 

Gorica, 28. oktobra 1953. 
Zadr VIII/37-6 10493 

881. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Otaležu. 
Na občnem zboru 21. II. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z o. j. v Otaležu. 
Delež znaša 500, delež družinske- 

ga člana 250 din. Clan odgovarja 
za obveznosti zadruge z lOkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega de- 
leža. Upravni odbor Meje 7 do 9 
članov. 

Izbrišejo se Oblak Miha, Rejc 
Alojz, Močnik Franc, Peternelj 
Alojzija, Brejc Jože, Pirih Domi- 
nik in Lapajne Franc, vpišejo pa 
Jovi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Simonie Jožef, Jazne, Slabe Feliks, 
Bukov vrh, Jeram Milan, Jazne, 
krzen Franc, Otalež, Bevk Gabrijel, 
Lazeč, Mlakar Valentin in Podob- 
nik Franc, Masora, kmetje. 

Gorica, 4. novembra 1953. 
Zadr III/48-25 10545 

882. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

°-i., Prem. 
Na občnem zboru 29. III. 1953 so 

°lla sprejeta nova pravila. Delež 
*naša 500 din, delež družinskega 
člana 150 din. Clan odgovarja za 
°bveznosti zadruge s 5kratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega deleža. 
^Pravni odbor šteje 5 do 11 članov. 

Gorica, 6. novembra 1953. 
„.„ Zadr IV/5-21 10549 
883, 

Besedilo: Vinogradniška obdelo- 
vana zadruga >Rdeča zvezda« v 
^njartnem. 

Izbrišejo se Pojavnik Ivan, Mali- 
1°J Anton, Prinčič Jožef in Ven- 
j^amin Ivan, vpišejo pa novi izvo- 
'Jèni člani upravnega odbora: 
, ^eršolja Slavko, Šmartno 85, Mar- 
t,°cič Jožef, Šmartno 119, Peršolja 
S-nul. Šmartno 156. Simčič Jožef, 
^artno 171. 

Gorica, 13. novembra 1953. 
g^ Zadr VII/116-17 10659 

n
Besedilo:   Kmetijska   zadruga v 

u^enjem Zemonu. 
L.N« občnem zboru 26. IV. 1953 so 
u* sprejeta nova pravila. 
Besedilo o'dslej: Kmetijska zadru- 

ea z o. j. v Dolenjem Zemonu. 

Ljudske odbore, gospodarska podjetja, zavode, urade, usta- 
nove in posameznike opozarjamo na dve pomembni knjigi, ki. jih 
ima naša založba v tisku, in sicer: 

Leksikon 
krajev« naseau In zaselkov 1RS 

Slovenci smo pred letom 1918 imeli le repertori j e za posa- 
mezne razkosane pokrajine našega narodnostnega ozemlja. V 
stari Jugoslaviji je sicer izšel leta 1939 splošni pregled bivše 
dravske banovine, ni pa bilo v njem velikega dela naše domo- 
vine. Slovenskega Primorja. Zato bo ta leksikon tembolj pomem- 
ben, ker bo tako rekoč po skoraj polstoletju nudil vpogled v 
gospodarsko in socialno strukturo velikega dela prebivalstva 
Slovenije. Med drugim bodo v leksikonu, po popisu prebivalstva 
iz leta 1948, za vsak kraj, občino oziroma okraj podatki o povr- 
šini, številu in socialni strukturi prebivalstva, o upravi, šolstvu, 
železniških postajah in pošti, o nadmorski višini itd. Bo to nai 
prvi priročnik po vojni, ki bo združeval praktične podatke za 
vsakdanjo rabo o vseh naseljih velikega dela slovenskega narod- 
nostnega ozemlja. Na kraju bodo splošnemu delu leksikona do- 
dani še statistični podatki o šolah in učencih, o zdravstvenih 
ustanovah, železniških postajah, poštah, planinskih postojankah 
itd. Knjigo bodo poživile tudi lepe pokrajinske slike in slike 
naših razvijajočih se industrijskih podjetij. Obsegala bo nad 600 
strani. Cena 350 din. 

Uvod v kmetijstvo 
Krog delavcev, ki se zanimajo za kmetijska vprašanja, te je 

z ustanovitvijo agronomske fakultete v Ljubljani še povečal. 
Kmetijstvo je pomembna panoga gospodarstva in naša država 
pripravlja za nadaljnjih 10 let velikopotezno akcijo za dvig polje- 
delstva v čimbolj napredno in donosno • obdelovanje. Zato je 
naravno, da so nam strokovne knjige z najnaprednejšimi izsledki 
umnega kmetovanja tembolj potrebne. To delo bo omogočilo 
vsem, ki imajo opravka s kmetijstvom, enostaven, pa zelo učin- 
kovit vpogled v eno prvih panog narodnega gospodarstva. Tudi 
praktičen gospodar bo našel v njem mnogo napotkov za oboga- 
titev njegovih izkušenj. V besedi in sliki bodo v delu prikazane 
vse lastnosti obdelovalne zemlje in podnebja, življenje rastlin, 
vseh vrst žita in krme, travništvo in pašništvo, sadjarstvo, vino- 
gradništvo, dalje reja konj, govedi, prašičev, ovc, perutnine, 
čebelarstvo itd. Knjiga bo obsegala nad 400 strani, s slikami, raz- 
predelnicami in diagrami. Cena 500 din. 

Delež znaša 500. delež družinske- 
M člana 300 din. Clan odgovarja za 
obveznosti zadruge s 5kratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega deleža. 
Upravni odbor šteje 5 članov. 

Izbrišejo se Gržina Josip, Gržina 
Nada in Peruzin Franc, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Bevčič  Ivan,   Dolenji  Zemon  7, 
Vrh Ivan, Dolenji Zemon 8, Gržina 
Anton,  Gornji  Zemon  27,  Peruzin 
Franc, Dolenji Zemon 81, kmetje. 

Gorica, 16. novembra 1953. 
Zadr V/26-22 10779 

885 
Besedilo:   Kmetijska   zadruga   v 

Bukovju. 

Na občnem zboru 8. III. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j. v Bukovju. 

Delež znaša 150 din. Clan odgo- 
varja za obveznosti zadruge z lO- 
kratnim z»eskom vpisanega enkrat- 
nega deleža. Upravni odbor šteje 
7 do 9 članov. 

Izbrišejo se Turk Ivan, Premrl 
Jože, Marinšek Jože, Sirca Jože, 
Jurca Viktor, Simčič Franc, Kle- 
mene Janez, Grželj Miro in Pan- 
gerc Zofija, vpišejo pa novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Podboj Franc, Gorenje 6, Marin- 
šek Jakob, Bukovje 41, kmeta; Ma- 
rinšek Franc, delavec, Bukovje 45, 
Furlan Jakob, Predjama 18, Kolenc 



Streu »4 {JRADNIUST «ter. 42-7. ••. 19» 

i; 

Anton, Belsko 6, Požar Ivan, Bel- 
iko 32. 

Zadr VI/48-31 10811 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

a i. na Vojščici. 
Na občnem zboru 29. III. 1953 so 

bila spremenjena pravila v 2. in 32. 
členu. Delež znaša 500 din. Član 
odgovarja za obveznosti zadruge z 
20kratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega deleža. 

Zadr V/19-15 10777 
Gorica, 17. novembra  1953. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j. v Kozani. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
z dne. 15. II. 1953 se izbrišejo Reva 
Ivan, Dolmark Lenart, Žuljan Me- 
laniia, Mavric Alma, Rusjan Jože 
in Dolmark Peter, vpišejo pa novi 
izvoljeni  člani  upravnega  odbora: 

Prinčič Edi, Kozana 127, Jakon- 
čič Karel, Kozana 116, Jakin Franc, 
Kozana 16, Simčič Izidor, Kozana 6, 
Rusjan Jožef, Kozana 34, Debenjak, 
Hermina, Kozana 92. 

Gorica, 18. novembra 1953. 
Zadr VI/28-13 10810 

887. 
Besedilo: Zadružno trgovsko pod- 

etje »Rastlina Gorica — Exçort- 
mport« v Šempetru pri Gorici. 

Na podlagi odločbe OLO Gorica, 
št. •2-4383/7-53 z dne 20. XI. 1953, 
sklepa OZZ Gorica, št. 1749/1-53 z 
dne 2. XI. 1953, odločbe delavskega 
sveta podjetja, št. 5170 z dne 2. XI. 
1953, v zvezi z dogovorom, sklenje- 
nim med OLO Gorica in zadružnim 
trgovskim podjetjem »Rastlina« z 
dne 3. novembra 1953 prevzame 
Zadružno trgovsko podjetje »Rastli- 
na« v nadaljnje poslovanje Tovar- 
ne likerjev in sadnih izdelkov v 
Ajdovščini z dnem 21. oktobra 1953, 
in to na podlagi likvidacijske bi- 
lance in navedenega dogovora z 
dne 3. XI. 1953. 

Besedilo odslej: Sadno likerski 
kombinat Export-Import »Flores« 
v Šempetru pri Gorici. 

Upravni voditelj je Okrajna za- 
družna zveza Gorica. 

Poslovni predmet: Nakup in pro- 
daja, uvoz in izvoz svežega in su- 
hega sadja, zelenjave ter sadnih 
izdelkov, gozdnih sadežev, zdravil- 
nih zelišč, južnega sadja ter kme- 
tijskih pridelkov na drobno in de- 
belo, nakup in prodaja mlečnih iz- 
delkov na debelo; trgovanje ter 
uvoz in izvoz jajc; trgovanje s po- 
ljedelskimi stroji, poljedelskim 
orodjem, umetnimi gnojili, semeni 
in zaščitnimi sredstvi za varstvo 
rastlin na debelo* izdelovanje in tr- 
govanje z alkoholnimi in brezalko- 
holnimi pijačami na debelo in 
drobno. 

Poleg ie vpisanih pooblaščencev 
za podpisovanje je za podpisovanje 
pooblaščen tudi ing. Cotič Bogomir. 
Ajdovščina, Novo naselje. 

Poslovalnice so: Ajdovščina, trgo- 
vanje   s  sadjem   in   zelenjavo  na 

drobno; Nova Gorica, trgovanje s 
sadjem in zelenjavo na drobno; 
Trgovsko zastopstvo in skladišče 
Ljubljana,   poslovni   predmet:   kot 
E od jet je, na debelo; poslovalnica 

jubljana: poslovni predmet — kot 
podjetje na drobno; skladišče A 
Šempeter: sadje, zelenjava, kmetij- 
ski pridelki, na debelo; skladišče B 
Plave: isto kot skladišče A; skladi- 
šče C Šempeter: kmetijski stroji, 
orodje, umetna gnojila, semena, za- 
ščitna sredstva, na debelo ter desti- 
lerija in skladišče Ajdovščina: iz- 
delovanje alkoholnih in brezalko- 
holnih pijač ter sadnih izdelkov. 

Gorica, 23. novembra. 1953. 
Zadr VIII/32-9 10886 

888. 
Besedilo: Nabavno-prodajna za- 

druga slovenskih katoliških duhov- 
nikov LRS v Ljubljani. 

Na zboru 19. II. 1952 so se spre- 
menila zadružna pravila v 13. čle- 
nu. Delež znaša 1000 din. 

Izbriše se Zavrl Alojzij in vpiše 
nov član upravnega odbora: 

Savore Jože, duhovnik, Ljublja- 
na, Stari trg Ila. 

Ljubljana, 3. novembra 1953. 
Zadr VIII 38/3 105Û8 

889. 
Besedilo: Kmetijska zadruga, Bo- 

hinjska Bela. 
Izbrišejo se Ropret Janez, Pret- 

nar Matevž, Morvs Nežka, Ropret 
Tilka, Pretnar Alojz, Žvab Franc- 
Siftar Fani in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Vidic Matevž, tov. delavec, Boh. 
Bela 14, Zupan Anton, Kupljenik 
14, Ropret Anton, Boh. Bçla 28, Zu- 
pan-Alojz, Boh. Bela 81, Mužan An- 
drej, Obrne 9, kmetje, in Burja 
Pavla, gospodinja, Kupljenik 4. 

Ljubljana,  13. novembra  1953. 
Zadr VII 28/3 10781 

890. 
Besedilo: Nabavna in prodajna 

druga, Boh. Bistrica. 
Na zboru 25. IX. 1949 se je zadru- 

ga preimenovala. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z omejenim jamstvou, Boh. Bi- 
strica. 

Izbrišejo se Ravnik Janez, Pod- 
iipnik Janez, Arh Valentin, Kuhar 
Ludvik, Žagar Janez, Medja Franc, 
Stare Vincenc, Mlakar Janez, Polak 
Maks in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Ogrin Franc, Boh. Bistrica 8, Suš- 
nik Jože, Nemški Rovt 25, Arh Ja- 
kob, Bitnje .9, kmetje, in Mencin- 
ger Janez, delavec, Boh. Bistrica 86. 

Na rednem občnem zboru 12. V. 
1955 se je Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Kamenjah- 
Bohinju z vso aktivo in pasivo spo- 
jila s to zadrugo. 

Izbrisala sta s» Siljar Alojz, Men- 
cinger Janez in vpisali novi člani 
upravnega odbora: 

Medja Franc, pos. sin. Log 29, Zu- 
pan Jakob, kmet, Nomenj 28, Faj- 

far Alojz, del., Boh. Bistrica 161, 
Ravnik Janez, voznik, Brod 2, Pod- 
lipnik Janez, kmet, Savica 13, Men- 
cinger Alojz, cestar, Kamenje 21, 
Cvetek Pavla, kmetica, Laski rovt 
34, Cerkovnik Janez, kmet, Zlan 43. 

Na zboru 23. Vili. 1953 so bila 
sprejeta ' nova pravila. Delež znaša 
1000 din. Člani odgovarjajo za ob- 
veznosti zadruge z lOkratnim zne- 
skom svojih obveznih deležev. 
Upravni odbor sestavlja 3 do 13 
članov. 

Za zadrugo podpisujeta po dva 
člana upravnega odbora, oa kate- 
rih lahko enega nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Zadr V 46/4 10824 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga, Šmartno ob Savi. 
Po sklepu izrednega zbora 11. XI. 

1953 je zadruga prešla v likvida- 
cijo. 

Likvidacijska firma: kakor do- 
slej, s pristavkom »v likvadiciji«. 

Likvidatorji so: Dimnik Mihael. 
št. 2t>, Zaje Janez," št. 8, Rotar Jože, 
št. 17 — vsi kmetje iz Smartnega 
ob Savi, Kamnar Ivan, pos., Hrast- 
je 1, Remic Nada, delavka, Obrije 
8, Zrimšck Jožefa, kmečka hči, 
Hrastje 10, ki podpisujejo po dva 
skupaj. 

Zadr VII 81/3 10821 
Ljubljana,  18.  novembra  1953. 

891. 
Besedilo: Kmetijska zadruga > 

o. j,, Križevci v Prekmurju. 
Vpiše se zadružni obrat: Kmetij- 

ska zadruga z o. j. »Mesnica«, Kri- 
ževci št. 175. 

Poslovni  predmet:  Klanje živine 
in prodaja mesa na drobno. 

Maribor,  10. oktobra  1953. 
Zadr III 74 1000* 

892. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga »Kobanci«, Križ nad Ma- 
riborom. 

Vpišejo se člani reorganizacijsk« 
komisije: Hlade Jože, Križ, pred- 
sednik, Hauptman Franc, Sober, 
kmeta; Pušnik Franc, Kamnioa. 
Golob Anton, Bresternica, usluz- 
henca. Križanec Jožefa, delavka. 
Jaunik Karel, delavec, Stromajer 
Anton delavec, Rode Matilda, delav- 
ka, Rošpoh in Gert Franc, delavec 
Križ nad Mariborom, • ki podpisuje- 
jo po dva skupaj. 

Maribor, 27.  oktobra  1953. 
Zadr VI 37 10391 

893. 
Besedilo: Pleterna, zadruga * 

o. j., Ptuj. 
vpiše se zadružni obrat: Zadruž- 

na gostilna, Ptuj, Prešernova 15- 
Poslovni predmet: Izvrševanje 

gostinskih storitev. 
Za obrat podpisujeta  predsedni" 

in en član upravnega odbora. 
Maribor, 13. novembra 1953. 

Zadr II 62 I«*28 
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Oklic o skrbnikih in razpravah 
Postavljeni skrbniki bodo v tolbab ca- 
«topall tožence, katerih bivališče nt zna- 
no, na njihovo nevarnost In strelke, 
doklej ne sami ne zgtasljo alt ne Ime- 

nujejo pooblaščence. 
G 735/53 10840 

Tožba za razvezo zakonske zveze: 
Eržen Neva, Ljubljana. Podlim- 

barskega 21, proti Ipsilantiju 
Psomjadisu Kosti, zdaj neznanega 
bivališča. Razprava bo 19. decem- 
bra 1953, ob 9. uri pred tem sodi- 
ačem, v sobi št. 119/1 Skrbnik Vo- 
gel Filip, pis. referent pri tem so- 
dišču. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 16. novembra 1953. 

Amortizacije 
Uvede se postopanje ta amortizacijo 
VređDotnlc, katerih Imetniki se pozivajo, 
oaj v danem rokn priglasijo sodlScu svoje 
Pravice, sicer se *iođo vrcdnotnlce Izrekle 

ta  neveljavne. 
I R 361/53-3 8313 

Kompoš Anton, kmet v Ratečah 
55 — Planica, prosi za amortizacijo 
depotnih potrdil Mestne hranilnice 
ljubljanske glede: hranilne knjiži- 
ce št. 250-213739, s sedanjo vlogo 
4603 din, hranilne knjižice št. 20752 
• vlogo 133 din in hranilne knjiži- 
ce št. 2256-213918 z vlogo 4327 din. 
Prvi dve nista vinkulirani, tretja pa 
je vezana na geslo. Priglasitvcni 
rok: dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče I v Ljubljani 
dne 25. avgusta 1953. 

da to čimprej store. Doplačila se 
bodo sprejemala Se do konca tega 
leta, po preteku tega roka bodo za- 
družniki, ki bi razlike o članarini 
ne plačali, izgubili članstvo zadru- 
ge, svoj nižji delež pa lahko v tem 
času dvignejo pri blagajni zadruge. 
Po 31. XII. 1953 bodo nedvignjeni 
nižji deleži tistih, ki ne vplačajo 
razlike, zapadli v korist zadruge. 

Upravni odbor 

Razne objave 

Objava 
St. 667/53 10906 

Kopač Ivan je bil 20. novembra 
1935 vpisan v Odvetniško zbornico 
v Ljubljani kot odvetnik s sedežem 
svoje pisarne  v Domžalah. . 

Izvršilni odbor 
Odvetniške zbornice v Ljubljani 

St. 645/53 10905 
Medved Marijan je bil 1. decem- 

bra 1953 vpisan v Odvetniško zbor- 
nico v Ljubljani kot odvetnik s se- 
dežem svoje pisarne v Celju. 

Izvršilni odbor 
Odvetniške zbornice v Ljubljani 

10839 

S*- 756/53 10990 
Razglas 

, Na občnem zboru Kmetijske za- 
«uge v Hodošu 16. III. 1952 je bilo 
*°glasno sklenjeno, da se zvišajo 
^družni deleži od 150 na 500 din. 
^Pravni odbor ponovno poziva vse 
r^ûe zadruge, ki doslej še niso do- 
P'acali  zneska  povišane  članarine, 

Poziv upnikom ID dolžnikom 
iaj   *   danim   rokn   priglasijo   terjatve 
oziroma   poravnajo  svoje   obveznosti   do 
•»najetij    *    likvidaciji,   slcei   se   bodo 

ilotgovl sodno Izterjali. 

St. 423/53 10570 
Z odločbo Obč. LO Beltinci je 

prešlo občinsko obrtno podjetje 
»Čevljarstvo* v likvidacijo. Prigla- 
sitveni rok: do 31. XII. 1953. 

Likvidacijska komisija 

Kmetijska obdelovalna zadruga 
Šmartno ob Savi je po sklepu iz- 
rednega občnega zbora z dne 11. 
XI. 195' prešla v likvidacijo. Pri- 
glasitvni rok: 30 dni po tej objavi. 

Likvidatorji 

Izgubljene listine 
preklica jejo 

I 

Bedernjak Jožef, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 17764, ser. št. 
G-0098474, izdano v Murski So- 
boti. 10891 

Beguš Julka, Pečine 11, p. Slap 
ob Idrijci, osebno izkaznico, reg. št. 
7186, ser. št. G-0259896. 10941 

Benje Fruno, Stara vas 39. Krško, 
izkaznico rezervnih oficirjev štev. 
PU 15772, serije B, izdano od V. P. 
5102/6 v Karlovcu. 10843 

Benulič Erazma, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico reg. št. 40851, ser. št. 
F-0063161. 10836 

Birsa Rajko, Branik 90, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 23636, ser. številka 
0305972. 10844 

Božič Matija, Maribor, Pobreska 
38, osebno izkaznico, reg. št. 24699, 
ser. številka G-0018294, izdano v 
Prelogu, in sindikalno knjižico št. 
63639, izdano od Zveze delavcev in 
nameščencev  v  Mariboru. 10878 

Božiček Marija, Križan vrh 1, po- 
šta Bistrica ob Sotli, osebno izkaz- 
nico, reg. številka 8485, ser. števil- 
ka 0373795. 10887 

Bregar Justina, Kisovec 96, p. Za- 
gorje o/S, izkaznico za kolo štev. 
12235, izdano v Trbovljah.       10759 

Brglez Mirko, Sv. Primož na Po- 
horju, osebno izkaznico, reg. štev. 
20544, ser. št. 0281854. 10884 
j Drobnak Yinko, Maribor, Vinar- 
je 18, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 0036991. 10876 

Fabjan Franc, Kranj, Stražišče 
172, osebno izkaznico, reg. št. 6602, 
izdano v Kranju. 10879 

Fabjan Frančiška, Kranj, Straži- 
šče 172, osebno izkaznico, reg. štev. 
6548, izdano r Kranju. 10880 

Fekonja Avgust, Puconci 115, 
osebno izkaznico, reg. št. 13395, ser. 
št. 623705. 10571 

Ferš Marija, Pekre Î2 pri Mari- 
boru, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 42646, ser. št. 057159. 10871 

Fluhar Janez, Zerovinci 60, pošta 
Ivanjkovci, osebno izkaznico, reg. 
št. 5660. ser. št. 0229970. • 10831 

Galackaj Marjan, Ziče z3. Loče 
pri Poljčanah, osebno izkaznico, 
reg. številka 32834, ser. številka 
F-0767184. 10757 

Geršak Peter, Ljubljana, Hreno- 
va 15, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 37018/51, ser. številka F- 
0059328. 10907 

Grabnar Karel, Ljubljana, Vese- 
lova 8, osebno izkaznico, reg. štev. 
36066/51, izdano v Ljubljani.     10908 

Grbič Stana, Maribor, Radvanj- 
ska 27, osebno izkaznico, reg. štev. 
54562, ser. št. 0055434. 10854 
amatersko   izkaznico   d, umih 

Gregorič inž. Alojz, Maribor, 
Cankarjeva ulica št. 19, vozniško 
amatersko izkaznico št. 95 za oseb- 
ne avtomobile, izdano v Mariboru 
1952. 10855 

Gozdno gospodarstvo Brežice, 
evid. tablico št. 4134 tovornega av- 
tomobila znamke »Renault«.     10717 

Gozdno gospodarstvo Brežice, 
prometno knjižico voza >Fiatc S- 
4138, št. motorja 366/4-S-105073, št. 
šasije K 666 N 7104620. 10768 

Horvat Stefan, Centiba 364, po- 
šta Lendava, osebno izkaznico- reg. 
št 5705,  ser. ät. G-02284J5.       10610 

Hribar Svetozar, Ljubljana, Gra- 
dišče 7, delovno knjižico, števil- 
ka 147401/31144, izdano v Ljub- 
ljani.   . 10837 

Ihvalič Zofija, Vogrsko 42, pošta 
Volčja draga, osebno izkaznico, reg. 
št. 36880, ser. št. 0286962. 10660 

Jeseničnik Frančiška, Mislinja, 
osebno izkaznico, reg. št. 24234, ser. 
št. 0359544. 10937 

Jevnikar Janez, Vrh 7 pri Višnji 
gori, osebno izkaznico, reg. št. 2915, 
ser. številka F-0003225, izdano v 
Grosupljem. 10909 

Jurič Pavel, Kisovec 96, p. Zagor- 
je o/S, osebno izkaznico številka 
17830/50 in osebno izkaznico števil- 
ka 17553/50 na ime Jurič Justina 
roj. Bregar. 10739 

Kastelic Kristina, Stari trg pri 
Višnji gori, osebno izkaznico, reg. 
št. 3109, ser. Št. 0003419. 10926 

Kišfalvi Geza, učitelj v Mostju, p. 
Lendava, spričevalo, izdano od dr- 
žavnega-učiteljišča v Čakovcu leta 
1944, napisano v madžarščini.     10557 

Kmetijska zadruga Artiče, štam- 
pu jko z besedilom: Kmetijska za- 
druga z o. j. Artiče. Odslej se 
bo uporabljala štampiljka okrogle 
oblike, z istim besedilom. 10794 

Kmetijska zadruga Kožbana, Kož- 
bana, p. Dobrovo v Brdih, sroi 
žig. 1060>- 
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Kocijaš Alojzij,-Maribor, Mladin- 
ska 2, osebno izkaznico, reg. štev. 
2434, ser. št. 0014746. 10861 

Kokalj Marjan, Stražišče 126, p. 
Kranj, osebno izkaznico reg. štev. 
11548, in osebno izkaznico, reg. št. 
13957, ser. številka 0841267, izdano 
v Kranju. ' 10892 

Korošec Antoni Vel. Mengeš 44, 
osebno izkaznico, reg. št. 39198, ser. 
št. 0679708, izdano v Celju:     10910 

Korošec Jože, Dolenji Logatec 10, 
evid. tablico motornega kolesa 
znamke >Rual< št. S-2201.        10911 

Kosi Milan, Jareninski dol 61, 
osebno izkaznico, reg. št. 24808, ser. 
št. 0163928. 10859 

Košniek Frančiška, Olševek 25, 
p. Preddvor, osebno izkaznico, reg. 
št. 7417, ser. št. 0196627. 10847 

Kotnik Ivan, Zg. Radvanje pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
26404, ser. št. 0027113. 10868 

' Kovačič Leopold, Pokoše 34 pri 
Zg. Polskavi, osebno izkaznico, reg. 
št. 31186, ser. št,. 0574597, izdano v 
Mariboru. 10858 

Kožar Katarina, Beltinci 110, 
osebno izkaznico, reg. št. 15472, ser. 
št. G-0096182. 10899 

Krapša Marija, Maribor, Kolarje- 
va 6, osebno izkaznico, reg. številka 
35220, ser. št. 0042159. 10866 

Ladič Anica, roj. 17. Vil. 1933, 
Starod 15, p. Podgrad, osebno iz- 
kaznico reg. št. 575, izdano v Ilir- 
ski Bistrici. 10900 

Lakner Anton, Maribor, Zolgerje- 
va 6, osebno izkaznico, reg. številka 
54423, ser. št. 0055295. 10874 

Leskovšek Marija, Ljubljana, 
osebno izkaznico, registrska Števil- 
ka 10571/51, ser. številka F-0032881, 
in sindikalno izkaznico številka 
31427. 10912 

Logar Vincenc, Javornik 7, p. Čr- 
ni vrh nad Idrijo, osebno izkaznico, 
reg. št. 33660, ser. št. 0335614.   10661 

Lubej Anton, Slivnica 55 pri Ma- 
riboru, učno spričevalo strojnega 
ključavničarstva, izdano od MTT 
1948/49 v Mariboru. 10863 

Lukan Franc, Kamnik, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 176, ser. številka 
0446486. 10913 

Marsenič Dobrivoje, Ljubljana, 
Dalmatinova 13, osebno izkaznico, 
reg. številka 64127/51, ser. števil- 
ka F-0086437. 10927 

Mezgec Alojz, Tatre 43, p. Mate- 
rija, osebno izkaznico, reg. številka 
12579, ser. št. 0359889. 10901 

Mlakar Zora, Ljubljana, želez- 
niško izkaznico za sindikalni popust 
vožnje, št. 408802. 10914 

Morsetič Emilija, Zazid 14, pošta 
Podgorje, osebno izkaznico reg. št. 
13413, ser. št. 214123. 10574 

Novak Milan, Zbilje p. Smlednik, 
osebno izkaznico, reg. št. 24201, ser. 
št. 0129511. 10915 

Ogrizek Franc,, Zlatoličje 70, po- 
šta Starše, osebno izkaznico, reg. št. 
36575, ser. št. 0261813. 10722 

Orlak Ana, Maribor, Cesta zma- 
ge 16, osebno izkaznico, reg. štev. 
35325, ser. št. 0040582. 10864 

Pahor Franc, Sela 12, p. Kostanje- 
vica na Krasu, osebno izkaznico, 
reg.ws\ 14963, ser. št. 0331363.    10925 

Paulič Zofka, Zg. Radvanje, Be- 
raničeva 21 pri Mariboru, osebno 
izkaznico, reg. štev. 53483, ser. štev. 
0054434. 10870 

Palavec Ivan, Celestrina pri Ma- 
lečniku, Maribor, osebno izkaznico, 
reg. št. 2655, ser. št. 0582666.     10860 

Petek Marjeta, Starše 52 pri Ptu- 
ju, osebno izkaznico, reg. št. 36078, 
ser. št. 0261315. 10853 

Pihler Micka, Ljubljana, Vič, Ce- 
sta na Brdo, osebno izkaznico, reg. 
številka 102377/53. izdano v Ljub- 
ljani. 10928 

Potočki Jože, Maribor, Kopališka 
8, osebno izkaznico, reg. št. 53170, 
ser. št. 0054122. 10867 

Požavko Antonija, Maribor, Mai- 
strova 13, osebno izkaznico, reg. št. 
3206, ser. št. 0015523. 10869 

Praust Ivan, Orehek pri Kranju, 
osebno izkaznico, reg. štev. 19630, 
izdano v Kranju. 10838 

Pretnar Janez, Podhom 7, p. Gor- 
je pri Bledu, osebno izkaznico, reg. 
št. 19781, ser št. 0810691. 10575 

Prošek Nada, Ljubljana, železni- 
ško izkaznico za sindikalni popust 
vožnje, št. 412274. 10916 

Radojčič Momir, Bojanci 58, po- 
šta Vinica, osebno izkaznico, reg. 
št. 437, ser. št. 0483647, izdano v Čr- 
nomlju. 10805 

Reševalna postaja Ljubljana, evi- 
denčno tablico osebnega avtomobila 
znamke >Mercedes< št S-654.   10939 

Rotner Marija. Maribor, Tezno, 
Moskovska 7, osebno izkaznico, reg. 
št.  19740, ser. št. 0017086.        10852 

SAP Ljubljana, prometno knjiži- 
co, evid. tablico S-400 avtobusa 
>Fiat<. 10929 

Sinic Bela, Vescica 33, pošta M. 
Sobota, osebno izkaznico, reg. Štev. 
17028, ser. št. 0097738. 10771 

Sikovec Frančiška, Radeče, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 20969, ser. št. 
F-0734279, izdano v Zagorju.    10940 

Slukan Mijo. Sp. Porčič, Gradišče 
v Slov goricah, osebno izkaznico, 
reg. št. 224042, ser. št. 2279070, izda- 
no v Zagrebu 1950. 10857 

SmoliČ Jože, Vrhtrebnje, p. Treb- 
nje, osebno izkaznico, ser. Številka 
0520641. 10920 

Sevarovič Martin, Veniše 4, Le- 
skovec pri Krškem, osebno izkazni- 
co, reg. št. 23898, ser. številka 
0402208. 10773 

Skrlec Ivan, Radenci 55, p. Slatina, 
Radenci, osebno izkaznico, reg. št. 
3651/1, izdano v Radgoni. 10902 
^Sošter Alojzija, Maribor, Tezno, 

Ukrajinska 30, osebno izkaznico, 
reg. št. 34399, ser. št. 0036333.   10862 

Spenca Jože, Nova vas, Livadnä,. 
26 pri Mariboru, osebno izkaznico, 
reg. št. 20822, ser. št. 0025168.   10875, 

Stebih Marija, Maribor, Tezno, 
Samski dom, osebno izkaznico, reg. 
št 16152, ser. št. F-0240462, izdano v 
Ljutomeru. 10856 

Strucelj Franc, Drž. posestvo Mla- 
ka, Kočevje, osebno izkaznico, reg- 
st. 14297. ser. št. 0497607. 10740 

Suligoj Alojzija, Grgar 118, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 11793, ser. št. 
328057. 10741 

Svajger Franc, Grušena 9, Jurij 
ob Pesnici, evid. tablico za motor- 
no kolo, št. tablice S-5261, kolesa 
znamke >Standart< št. 41444. št. mo- 
torja 25567, izdano v Slov. Gradcu 
1952. 10865 

Svener Hinko, Cešča vas 13, p- 
Novo mesto, osebno izkaznico, ser. 
št. 0327224. 10919 

Terglavčnik Franc, Bresternica 91 
pri Mariboru, osebno izkaznico, 
reg. št. 27991, ser. št. 0172910.    10S73 

Trošt Ivana roj. Istinič, Budanje 
17, p. Vipava, osebno zkaznico, 
reg. številka 28599, ser. številka 
0318836. 10903 

Ulčar Frančiška, Kamnik, osebno 
izkaznico, reg. št. 13373, ser. števil- 
ka 0459683. 10881 

UlČar Janez, Kamnik, osebno iz- 
kaznico, reg. Št 13857, ser. številka 
0460167. 10882 

Valoh Pavla, Križ 14 v Slov. go- 
ricah, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 33461, ser. št. 0189547. 10851 

Vergles Ana, Maribor, Kozarjeva 
39, osebno izkaznico, reg. št. 1873, 
ser. št. G-009185, in sindikalno iz- 
kaznico sindikata PIT v Mari- 
boru. 10877 

Verhovnik Anton, Loke 9 pri Mo- 
zirju, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 19437, ser. št. F-0442750.      10835 

Vilman Janez, Jesenice na Gor., 
Goaposvetska 32. osebno izkaznico, 
reg. št. 10373, ser. št. G-355083. 1 
reg. številka 10373, ser. številka 
G-355083. 10893 

Visočnik Elizabeta, Zg. Hoče pr> 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. st. 
34554, ser. št. 0843808. 10872 

Vode Marjan, Ljubljana, Beži- 
grad 18, vojaško knjižico, izdano 
od vojaškega odseka Ljubljana 
mesto. 10917 

Vrhovjek Terezija, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 36305/51« 
ser. številka F-0058615, izdano » 
Ljubljani. 10918 

Vučajnk Ivan, Mostec 23, Dobo- 
va, osebno izkaznico, reg. št 348<s- 
ser. št. 0368792, ter potrdilo ° 
opravljenem šoferskem izpitu, izda' 
no v Celju. 10664 

Zver Marjan. Zasavje 2, Hrastm*> 
osebno izkaznico, reg. št. 9094, ser. 
št. 0075161. 1079? 

Zeleznik Jožica roj. Potpčm*- 
Ljubljana, Zibertova, osbno iz*Sz* 
nico, reg. št 43809/51, ser. Številk» 
F-0066119/ 10882 

Uda)»  »Uradni  Uil   LHS« - Direkte»   In  odgovorni   irednlki  dr. tlastko  Močnik  -   tisk«   tiskam*   »Tonet»  Tornii'"' 
v LJubljani 
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Vol.                    Izvoljeni 
enota                   kandidat 

Število 
kandidirali                  volilnih 

•o:                          upravi- 
čencev 

Glasovalo 
tkupaj Za   kandidata          Neveljavnih 

prvega      dragega       tretjega    glasovnic 

121.    Brečko  Stanko L kandidat: 
" 

Brečko  Stanko 6.193 5.758 3.651 2.005 102 

II. kandidat 
Jakopič Maks * 

122.    Kovač Viktor kandidat: 
Kovač Viktor 6.190 5.664 5.572 92 

V vsej Ljudski republiki Sloveniji je znašalo skupno število volilnih upravičencev za volitve v' 
Republiški zbor Ljudske skupščine LRS na dan volitev 976.522, pri čemer niso odšteti tisti volilni upravi- 
čenci, ki se niso mogli udeležiti volitev, ker so bili na dan volitev bolni, odsotni v inozemstvu, na odslu- 
ženju kadrovskega roka, na orožnih vajah in podobno. 

Pri volitvah ljudskih poslancev Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je clasovalo skimnr. 
839.065 ali 85,92%. J     h "  ssupno 

Od skupnega število oddanih glasov je odpadlo na kandidate 788.769 ali 94,01 % glasov, neveljavnih 
glasovnic pa je bilo 50.296 ali 5,99 % oddanih glasov. 

Štev. 59/1-53 
Ljubljana,  dne  5.  decembra   1953. 

Tajnik: Predsednik: 
Dr. Jože Globcvnik 1. r. Dr. France Hočevar 1. r. 

Člani: 
France Lubcj 1. r.       Jože Jurač 1. r.      Ing. Ivo Jelačin 1. r      Dr. Gorazd Kušej 1. r 

Dr. Katja Vodopivec 1. r. 

139. 

POROČILO 

o izidu volitev ljudskih poslancev za Zbor proizvajalcev Ljudske skupščine LRS 

Republiška volilna komisija LRS daje po 119. in 148.  členu   zakona   o  pravicah   in   dolžnostih   ter   o 
volitvah in odpoklicu ljudskih poslancev Ljudske skupščine LRS Zboru proizvajalcev Ljudske skupščine 
LRS tole 

poročilo 

Za volitve ljudskih poslancev Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS, ki so bile dne 24. novem- 
bra 1953, je Izvršni svet Ljudske skupščine LRS s svojim odlokom z dne 17. septembra 1953 pod št. U-52/53 
določil skupno število poslancev tega zbora na 72, od katerega odpade na proizvajalsko skupino industrije, 
trgovine in obrti 59, na proizvajalsko skupino kmetijstva pa 13 poslancev. Z odlokom Izvršnega sveta 
Ljudske skupščine LRS z dne 17. septembra 1953 pod št. U-59/53 je bilo območje Ljudske republike Slo- 
venije razdeljeno za volitve poslancev Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS v proizvajalski sku- 
pini industrije, trgovine in obrti na 59, v proizvajalski skupini kmetijstva pa na 13 volilnih enot. 

Pri obeh proizvajalskih skupinah je bila v vseh volilnih enotah potrjena po ena ali več kandi- 
datur zborov volivcev v gospodarskih organizacijah. V proizvajalski skupini industrije, trgovine in obrti 
sta bili v 9., 16., 18.. 23., 26., 28., 36., 37., 39„ 45., 53., 55. in 59. volilni enoti potrjeni tudi po ena ali po 
dve kandidaturi skupin proizvajalcev. V postopku za določitev kandidatov sta bili r 54. vo- 
lilni enoti pri proizvajalski skupini industrije, trgovine in obrti potrjeni dve kandidaturi zborov 
volivcev v gospodarskih organizacijah potem, ko je Vrhovno sodišče LRS razveljavilo odločbi okrajne 
volilne komisije, s katerima je predlog kandidature bil zavrnjen. Vendar je okrajna volilna komisija 
glede ene izmed teh kandidatur (Zgank J. Nestl) naknadno spremenila odločbo o potrditvi kandidature, 
ker kandidat ni dal pismene privolitve v kandidaturo. 

Republiška volilna komisija LRS je na podlagi volilnih spisov, ki jih je po opravljenih volitvah 
prevzela od okrajnih in mestnih volilnih komisij, preizkusila zakonitost volitev v posameznih volilnih 
enotah vsake proizvajalske skupine. Ugotovila je, da so se postopek za določitev kandidatov in volitve 

izvršili v skladu z zakonitimi predpisi. 
Po ugotovitvah volilnih izidov od strani pristojnih okrajnih in mestnih volilnih Ic-.-J'ij, so izmed 

kandidatov, ki so bili potrjeni v posameznih volilnih enotah, izvoljeni tile kandidati, hi so dobili največ 
glasov, kot je razvidno iz razpredelnice: , 
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VoL Izvoljeni 
enota kandidat 

1.    Svetek Andrej 

2.    Golja Ivan 

3.    Omladič Milica 

4.     Zagar Ivan 

5.    Grosman Stefan 

6.    ••••••• Rudi 

7.    Slmec Milan 

A) Proizvajalska skupina industrije, trgovine in obrti 

8. Ferjančic Anton 

9. Štrukelj Jože 

10. Mozetič Martin 

11. Grm Karel 

Kandidirali 
JO: 

Članov 
volilnega       Skupaj 

teleia ,ji„0T 
sku-    glaso 
paj      vaio 

irve- 

Neve- 
Za  kandidata      ljavnih 
dru-       tret-     četr      •,•• 
gega       jega      tega    e0TnIc 

I. Mesto Celje 

I. kandfUat: 
Svetek Andrej 

II. kandidat: 
Pilih Julij 

I. kandidat: 
Golja Ivan 
II. kandidat: 
Bricman  Franc 
III. kandidat: 
Mežnarič Alfred 

I. kandidat: 
Pirš  Franc 
II. kandidat: 

Omladič Milica 
III. kandidat: 
Pirih Regina 

34      31      12.090     10.530 1.560 

34     31      12.090       8.970       1.560     1.560 

34     31      12.090       3.900       7.410 

II. Okraj Celje okolica 
I. kandidat: 

Zagar Ivan 42     30       0 243 
II. kandidat: 

Kotar Alojz 
I. kandidat: 

Grosman Stefan 
II. kandidat: 
Tacler Jaro 

I. kandidat: 
Preskar Drago 

II. kandidat: 
Peperko Rudi 42     ••      9.243 

III. Okraj Črnomelj 
I. kandidat: 

Krajne Zvonko 
II. kandidat: 

Simec Milan 14     14       1.610 

2.133 

28     27       8.343       8.034 

V. Okraj Kočevje 
I. kandidat: 

Zagar Jože 
II. kandidat: 

Grm' Karel 

780 

3.214       4.029 

7.110 

345       1.265 

IV. Okraj Gorica, 
kandidat: 
Ferjančic Anton 

I. kandidat: 
Štrukelj Jože 28    27      8.343      7.725 618 
II. kandidat: 

Martinuc Franc 
kandidat: 
Mozetič Martin        28  27  8.343  8.034 

19  18   3.978   1.326   2.652 
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YoL IïTolJtal 
enota kandidat 

12.    Je? Perca 

13.    Bore  Mavricij 

14.    Naglic Peter 

15.    Bcnedičič Jože 

16.    (Ponovne volitve) 

t?.    Koželj ing. Anton 

18.    Brczavšček Avgust 

19. Lcpin Danijel 

20. Curk Ivan 

21. Ocepek Lojze 

22. Mojškrc Jakob 

23. Prebil Jože 

Kandidiran 
so: 

Članov 
volilnega    skapaJ 

telesa )•£•
• 

6KU-   glaso- 
pa|    vaio 

Neve- 
Za kandidata     Ijavnia 

prve-      dru-       tret-     Jetr-     ^*". 
ga        gega       jega      tega tovnie 

VI. Okraj Kranj 

I. kandidat: 
Jež Pepca 
•. kandidat: 

Strajner Marija 
I. kandidat: 

Bore Mavricij 
II. kandidat: 

Boštjančič Angela 
I. kandidat: 

Naglic Peter 
II. kandidat: 
Sinko Viktor 
kandidat: 
Bcnedičič Jože 46    45 

VII. Okraj Krško 
I. kandidat: 

Dimnik Milan 
II. kandidat: 

Vidcnič Ivan 
III. kandidat: 
Iljaž Stanko 
IV. kandidat: 
Miži go j Darko 

I. kandidat: 
Koželj ing. Anton 
II. kandidat: 

Hegler Jože 

VIII. Mesto Ljubljana 
I. kandidat: 

Gcrbec Jože 
II. kandidat: 

Kristan Ivan 
III. kandidat: 
Brczavšček Avgust 

I. kandidat: 
Lepin Danijel 
II. kandidat: 

Vabšek Jurij 
kandidat: 
Curk Ivan 
kandidat: 
Ocepek Lojze 

I. kandidat: 
Tribušon ing. Anton 
II. kandidat: 

Mojškrc Jakob 
I. kandidat: 

Boštjančič Franc 
II. kandidat: 

Renko Stane 
III. kandidat: 
Prebil Jože 

46 43  16.383  9.525  6.838 

46  43  16.383  t4.478 

46  45  16.383  15.621 

16.383  16.383 

1.905 

•62 

31  28  5.8S0  1.890  1.680  1.890 420 — 

31  28 5.880  4.620 1.260 

58  49 

58  49 

34.9S6 

34.986 

58  49  34.986 

58  49  34.986 

8.568  4.284 22.134 

29.274  5.712 

32.844 

27.846 10 

58  49  34.986  7.140  2•.846 

58  49  54.986  5.712  2.142 27.132 
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Vol. 
enote 

IzToljcni 
kandidat 

Kandidirali 
to: 

Članov 
volilnega      skupaJ 

telesa         glas0T 
tka-   glaso- 
paj     vaio 

prve- 
ga 

Neve- 
Za kandidata     ljavnih 
dru-       tret-     «etr-   .f!*V 
gega       iega     tega    «0Tnw 

24. Pogaëer Jakob I. kandidat: 
Gostiša Mihaela 

II. kandidat: 
Pogačar Jakob 58     49     34.980 5.712 29.988                               — 

IX. Okraj Ljubljana okolica 

85. Grom Viktor I. kandidat: 
Bergant Frane 
II. kandidat: 

Grom Viktor 44     42      17.032 8.120 8.932                               — 

26. Marinček Vinko I. kandidat: 
Kovačič Slavko 
II. kandidat: 

Marinček Vinko 44     42     17.032 6.496 10.556                               — 

ar. Kermavner Janez I. kandidat: , 
Kermavner Janez 44     42      17.032 12.586 4.466                             — 

II. kandidat: 
Benedik Janez 

28. Habjan Franc I. kandidat: 
Habjan Franc 44     42      17.052 12.992 4.060                             — 
II. kandidat: 
Kralj Anton 

39. Ganzitti Rudolf kandidat: 
Ganzitti Rudolf 44     42     17.032 17.052 — 

X. Okraj Ljutomer 
30. Pintarič Viktor I. kandidat: 

Kemr Hugo 
II. kandidat: 

Pintarič Viktor 10       9       2.376 1.056 1.320                             — 

XI. Maribor mesto 
31. Rebernak Stane kandidat: 

Rebernak Stane 59     54     24.894 24.433 1 

32. Lorger Mirko I. kandidat: 
Pusenjak Rado 
II. kandidat: 

Lorger Mirko 59     54     24.894 8.759 16.135                            - 
33. Padežnik Julka I. kandidat: 

Padežnik Julka 59     54     24.894 13.369 11.525                             - 

II. kandidat: - 
Tomič Anka 

M. Pavšič Stefan I. kandidat: 
Seruga Frane 
II. kandidat: 
Pavžič Štefan 59     54     24.894 7.376 17.518 

39. Gorjup Ivan kandidat: 
Gorjup Ivan 59     54     24.894 24.433 

XII. Okraj Maribor okolica 
»6. Bera Franc I. kandidat: 

••••••• Ernest 
II. kandidat: 

" 

Bera Franc 38     36       8.280 3.910 4.140 
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Vol Izvoljeni 
enota kandidat 

Kandidirali 
so: 

Članov 
volilnega     skupaj 

telesa 
tka-   glaso- 
paj     vaio 

glasov Za kandidata 
prve-      dru-        tret-      £etr- 

g«        gega       jega      tega 

Neve- 
ljavni* 

gla- 
so vale 

37. Stapan Franc 

38. Ivannša Maks 

39. Rožanc Franc 

40.    Mejak ing. Miran 

41.    Peterka Jovanka 

42.    Smid Stane 

43. Garzarolli Marjan 

44. Zidar Milan 

45. Kovačič Terezija 

46. Bizjak Stane 

47. Knaflič Bogdan 

48. Labnra Zvone 

49. Pfajfar Matija 

L kandidat: 
Sumrada Anton 
II. kandidat: 

Stupan Franc 
kandidat: 
Ivanuia Maks 

I. kandidat: 
Poglej Leon 
II. kandidat: 

Crne Vlado 
III. kandidat: 
Rožanc Franc 38     36       8.280 920 

21     19       4.712       2.788 

XV. Okraj Postojna 
I. kandidat: 

Garzarolli Marjan 
II. kandidat: 

Gornik Leopold 
kandidat: 
Zidar Milan 22     32 

XVI. Okraj Ptuj 
I. kandidat: 

Koleiiko Anion 
II. kandidat: 

Kovačič Terezija 
kandidat: 
Bizjak Stane 28     26 

22     22       6.666       3.636 

6.666       6.666 

XVII. Okraj Radovljica 
I. kandidat: 

SčavniČar Ivo 
II. kandidat: 

Knaflič Bogdan 
kandidat: 
Labura Zvone 

I. kandidat: 
Pfajfar Matija 
II. kandidat: 

Marinko Valentin 

38     36       8.280       2.530       5.750 

38     36       8.280       8.050 

1.150     6.210 

XIII. Okraj Murska Sobota 
I. kandidat: 

Zalik Alojz 
II. kandidat: 

Mejak ing. Miran 28     27      4.752       1.056      3.580 
kandidat: 
Peterka Jovanka 28     27      4.752      3.872 

XIV. Okraj Novo mesto 
I. kandidat: 

Smid Stane 
II. kandidat: 

Cigoj Henrik 

1.984 

3.030 

28     26       5.486       1.477       4.009 

5.486       5466 

38     3?     13.986       2.646     11.340 

38     37     13.986     13.986 

38     37     13.986     10.584       3.402 

1 

$ 
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Članov Neve- 
Vol.                  Izvoljeni 
enota                 kandidat 

Kandidirali 
tò: 

volilnega 
telesa 

sku-   glaso- 
paj    vaio 

Skopa; 
glasov 

prve- 
ga 

Za kandidata 
dru-       tret-     četr- 
gega       Jega      tega 

ljavnih 
gla- 

«ovnlc 

•1••. Okraj Sežana 
50. Leban Jože kandidat: 

Leban Jože 20      20 3.320 3.320 — 

XIX. Okraj Slovenj Gradec 
51. Hercog Ivan I. kandidat: 

Hercog Ivan 35     33 9.240 8.680 560 -. 
II. kandidat: 

Vodovnik Ivan 
52. Klančnik Gregor I. kandidat: 

Kugovnik Ivan 
II. kandidat: 

Klančnik Gregor 35     33 9.240 3.640 5.600 — 
53. Pipan ing. Boris I. kandidat: 

Pipan ing. Boris 55     33 9.240 5.320 3.920 — 

II. kandidat: 
Čirče Marija 

XX. Okraj Šoštanj 
54. Stegnar Andrej I. kandidat: 

Stegnar Andrej 23     21 5.061 •.••4 1.687 — 
II. kandidat: 

Jamnikar Ivan 
55. Lnkač Jože I. kandidat: 

Herman Edi 
II. kandidat: 

Lukač Jože 23     21 3.061 241 4.820 — 

XXI. Okraj Tolmin 

56. Lukan Janko kandidat: 
Lukan Janko 25     22 3.894 3.894 — 

XXII. Okraj Trbovlje 
57. Marinko Franc kandidat: 

53. Klanšek Jože 
Marinko Franc 
kandidat: 

35     34 11.492 11.154 1 

Klanšek Jože 35     34 11.492 11.492 — 
59. Eberl Jože I. kandidat: 

Goste Maks 
II. kandidat: 

Eberl Jože 35     34 11.492 1.352 10.140 — 

V 16. volilni enoti so bile glede na določbe 2. točke 151. člena zakona o pravicah in dolžnostih ter 
o volitvah in odpoklicu ljudskih poslancev Ljudske skupščine LB.S dne 4. decembra 1953 opravljene 
ponovne volitve, ker sta pri volitvah dne 24. novembra 1933 dva kandidata z največjim številom glasov 
(Dimnik Milan in Iljaž Stanko) dobila enako največje število glasov. Pri ponovnih volitvah, ki so se vrši- 
le samo med tema dvema kandidatoma in ki se jih je udeležilo 29 članov volilnega telesa, ki so 
predstavljali skupno 6090 glasov, je bilo za kandidata Dimnika Milana oddanih 3360 glasov, za kan- 
didata Iljaža Stanka pa 2730 glasov, med tem ko neveljavnih glasovnic ni bilo. Glede na tako ugotovljen 
izid ponovnih volitev v 16. volilni enoti je Okrajna volilna komisija v Krškem razglasila kandidata 
Dimnika Milana za izvoljenega poslanca. 

V vsej Ljudski republiki Sloveniji je bilo v proizvajalski skupini industrije, trgovine in obrti 698 
članov volilnih teles, volitev dne 24. novembra 1933 pa se je udeležilo 651 teh članov. Skupno število 
proizvajalcev, katerih glasove so predstavljali člani volilnih teles, ki so se udeležili navedenih volitev, 
je znašalo 213.724. 
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B) Proizvajalska skupina kmetijstva 

Vol. Izvoljeni 
enota kandidat 

Kandidirali 
so: 

Članov 
volilnega 

telesa 
sku-    glaso-   Skupaj 
paj     vaio     glasov 

- Za  k • n did a t a 
Ne* e- 

Ijavnlb 
prve- 

ga 
dru- 
gega 

tret- 
jega 

četr- 
tega 

gla- 
sovnic 

i.    Tavčar in*. Adolf 

2.    Razdrih Feliks 

3.    Stakolič Jože 

4.    Hafner Anton 

5.    Dragan Franc 

6.   Keber Stanislav 

7.    Truden Anton 

8.    Boštjančič Leopold 

9.    Korošec Pavel 

10.    Pirkovič ing. Vilma 

11.    Jakomin Ivan 

12.    Lacko Milan 

13.    Jeraj Franc 

L Mesto Celje in okraj Celje okolica 
kandidat: 
Tavčar ing. Adolf 18     17     19.992     19.992 

IL Okraja Črnomelj in Kočevje 
I. kandidat: 

Razdrih Feliks 28     28     12.228       7.509       4.719 
II. kandidat: 

Berkopec ing. Jože 

III. Okraj Gorica 
kandidat: 
Stakolič Jože 12     12     13.608     15.608 

IV. Okraji Kranj, Radovljica in Tolmin 
kandidat: 
Hafner Anton 16     12     18.335     18.335 

V. Okraja Krško in Trbovlje 
I. kandidat: 

Dragan Franc 18     15     14.166     14.166 
II. kandidat: 

Vesel Gvido • 

VL Mesto Ljubljana in okraj Ljubljana okolica 
kandidat: 

Keber Stanislav 15     15     20.580     20.580 
VIL Okraj Ljutomer 

I. kandidat: 
Truden Anton 21     20       9.680       8.228       1.452 
II. kandidat: 

Ratek Matija 

VIII. Mesto Maribor in okraj Maribor o!: ;li ,i 
I. kandidat: 

Zorko Edvard 
II. kandidat: 

Boštjančič Leopold 14     13     13.825        —       13.825 
IX. Okraj Murska Sobota 

kandidat: 
Korošec Pavel 22     21     30.723     50.723 

X. Okraj Novo mesto 
kandidat: 
Pirkovič ing. Vilma 22     16     11.168     11.16S 

XI. Okraja Postojna in Sežana 
I. kandida't: 

Zakrajšek Alojz 
II. kandidat: 
Jakomin Ivan 23     23     14.250       6.760       7.490 

XII. Okraj Ptnj 
I. kandidat: 

Lacko Milan 19     18     20.034     18.921       1.113 
II. kandidat: 

Gobec Martin 
XIII. Okraja Slovenj Gradec in Šoštanj 

I. kandidat: 
Saksida ing. Ivan 
II. kandidat: 
Jeraj Franc 10     10     11.652      5.556      6.096 
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V vsej Ljudski republiki Sloveniji je bilo v proizvajalski skupini kmetijstva 238 članov volilnih te- 
les, volitev pa se je udeležilo 220 teh članov. Skupno število proizvajalcev, katerih  glasove so predstav- 
ljali člani  volilnih teles, ki so se  udeležili  volitev je znašalo 210.241. 

St. 59*2-53 
Ljubljana, dne 5. decembra 1953. 

Tajnik: 
Dr. Jože  Globevnik  1.  r. 

France Lubej 1. r.      Jože Jurač 1. 
Člani: 
Ing. Ivo Jelačin 1. r 

Dr. Katja Vodopivec 1. r. 

Predsednik: 
Dr. France Hočevar 1. i 

Dr. Gorazd Kušej 1. r 

140. 

ODLOK 

Na podlagi 59. in 60. člena, ustavnega zakona o družbeni   in   politicai   ureditvi   in   o  organih   oblasti 
Ljudske republike Slovenije v zvezi z 2. členom zakona za izvršitev ustavnega zakonu 

sklicujem 
za 15. december 1953 ob 16. uri 

prvi sestanek ljudskih poslancev, ki so bili pri volitvah od 22. do 24. novembra 1953 izvoljeni v Repu- 
bliški zbor, in ljudskih poslancev, ki so bili izvoljeni v Zbor proizvajalcev Ljudske skupščine Ljudske 
republike Slovenije. 

Prvi sestanek Republiškega  zbora in  Zbora  proizvajalcev   bo  v  Ljubljani,  Trg  revolucije  št.   1. 
St. LS 182/1-53 Predsednik 
Ljubljana, dne 7. decembra 1953. Ljudske skupščine LRS: 

Dr. Ferdo Kozak 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
487. 

Na podlagi 23. člena in 1. točke 70. člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19-90/1952) in 5* člena zakona o razdelitvi 
Ljudske republike Slovenije na mesta, okraje in ob- 
čine (Uradni list LRS, št. 11-39/1952) in zakona o spre- 
membah in dopolnitvah cit. zakona (Uradni list LRS, 
št. 19-92/1952) izdaja mestni zbor mestnega ljudskega 
odbora Maribor na seji dne 27. oktobra 1953 

ODLOK 
o raztegnitvi veljavnosti pravnih predpisov na 

naselja, priključena k mestu Mariboru 

1. člen 

Na naselja mesta Maribora, ki so bila priključena 
mestu z v uvodu navedenim zakonom in to: Dogoše, 
Ledine, Marija Brezje, Razvanje, Rošpoh in Zrkovci, 
se razširi veljavnost tehle pravnih predpisov: 

1. odlok o vodilnem regulacijskem načrtu Mari- 
bora K. št. 21/1-1951 z dne 29. maja 1951, ki je bil ob- 
javljen v >Vestnikuc dne 9. avgusta 1951; 

2. odlok o pokopališkem redu mestnih pokopališč 
v Mariboru P št. 22/1-1951 z dne 29. maja 1951, ki je 
bil objavljen v >Vestniku« dne 9. in 10. avgusta 1951; 

3. odlok o javnem redu, miru in prometu It. P- 
29/1-1951, ki je bil objavljen v >Vestnikuc dne 17. no- 
vembra 1951; 

4. odredba o prepovedi gojitve prašičev, koz, 
kuncev in perutnine v določenih predelih mesta Ma- 
ribora št. 438/4-1952, ki je bila objavljena v >Večeru< 
dne 12. marca 1952. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Urad- 

nein listu LRS«. 
St. P-12718/1-53 
Maribor, dne 27. oktobra  1953. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledinek 1. r. 

488. 

Na podlagi 117. člena zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31/53) 
je občinski ljudski odbor Polana na VIII. seji dne 
14. novembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpišejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 1, ki obsega vas Veliko Polano, ker je zaradi 
smrti prenehal mandat odborniku Prši Štefanu iz 
Velike Poiane št. 104, ki je bil izvoljen v tej volilni 
enoti. 

Volitve bodo v nedeljo dne 13. decembra 1953 
ob 7. uri. 

II 
Ta odlok  se objavi  v  >Uradnem  listu LRS«  in 

na krajevno običajni način v volilni enoti št. 1. 
St. 296/1953 
Velika Polana, dne 14. novembra 1953. 

, Predsednik Obč. LO: 
Ignac Spilak 1- r. 

Izdaja   .Uiadrn   ust  LRS.   -   Dliektor   u>  odgovorni  urednik: dr   Rastko Močnik  - tisk«   1$ kar na »Toneta TomSlia«  -  vs) 
v Ljubljani   -   Naroćnlna; letno 720 din  -  Posamezna »teVilka: s din do 8 strani, vsake »«daljnje 1 strani 4 din veC, P1 

ooSU 8 din  veo  -  Uredništvo m  upravo  Ljubljana, Erjavčeva ulica lia, pôStnJ predal •• — Telefon uprave »S-»78 

Čekovni ra£un: 601-»T«-157 



PoŠtama plačana y gotovini 

URADNI LI 
LJUDSKE   REPUBLIKE SLOVENIJE 

CENA20 dir    0.\4° 

k 
1«u^ 

Leto IX V UUBUANl dne 17. decembra 1953 Številka 43 
VSEBINA: 

•, Pravilnik o Šolanju vajencev gostinske stroke In o usta- 
novitvi osrednjega sklada za strokovno vzgojo vajencev 
gostinske stroke 

Odloki ljudskih odborov: 
489. Odlok o poklicni gasilski četi v mestu LJubljani. 
490^ Odlok o razpisu nadomestnih volitev V mestu LJubljani. 

Qwi^Odlok o oprostitvah In olajšavah samoplačnikov za zdrav- 
stvene storitve v okraju LJubljana okolica. 

492. Odlok o  nadzorstvu  nad obnovo sadovnjakov v  okraju 
LJubljana okolica. 

493. odlok   o   uvedbi   taks  In   prometnega   davka'   v   okraju 
Postojna. 

494. Odlok o dodatnem proračunu za leto 1933 v okraju Sežana. 

495. Odlok o določitvi pavšalnega povračila stroškov za služ- 
bena potovanja oziroma terensko delo v okraju Šoštanj. 

496. Odlok o ustanovitvi kmetijskih gospodarskih sol v okraju 
Tolmin. 

491. Odlok o spremembah odloka o vpeljavi taks in promet- 
nega davka v mestu Kamniku. 

498. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v Novi Gorici. 

499. Odlok   o   razglasitvi   18.   decembra   za   občinski   praznik 
Škofje Loke. ' 

500. Odlok  LO MO  Tržič o  prodaji  stanovanjskih hiš sploš- 
nega ljudskega premoženja ha dražbi. 

— Popravek. 

141. 

Na podlagi 26. in 28. člena uredbe o vajencih 
(Uradni list FLRJ, št. 39-478/52) in 89. člena ustavnega 
zakona o temeljih družbene in politične ureditve in 
o organih oblasti Ljudske republike Slovenije izduja 
državni sekreiar za gospodarstvo LRS 

PRAVILNIK 
o šolanju  vajencev gostinske stroke  in  ustanovitvi 
osrednjega   sklada   za   strokovno   vzgojo   vajencev 

gostinske stroke 

1. člen 
Vajenci gostinske stroke se vzgajajo pravilojna 

v gostinski šoli internatskega tipa in z delavnico za 
Praktični pouk. 

2. člen 
Vsa gostinska podjetja in obrati na območju 

Ljudske republike Slovenije morajo sorazmerno pri- 
spevati k vzdrževanju gostinske šole po tem pravil- 
niku. 

3. člen   . 
Gostinska podjetja in obrati morajo plačevati v 

osrednji sklad za strokovno vzgojo vajencev gostin- 
ske stroke prispevek; višino tega prispevka določi 
ysako leto državni sekretar za gospodarstvo LRb. 

Za šolsko leto 1953/54 se določi prispevek za 
srednji sklad za strokovno vzgojo vajencev gostin- 
ce stroke v višini 2e/w (dveh promile) od prometa 
gostinskih storitev. .    .    ;. 

Ta prispevek morajo podjetja oziroma obrati 
Plačati najpozneje do 5. v mesecu za pretekli mesec. 

4. člen - 
.Neplačani prispevki se izterjajo po'predpisih.ki 

veljajo za administrativno izvršbo. 

5. člen 

Osrednji sklad za vzgojo vajencev gostinske stro- 
ke se ustanovi pri Gostinski zbornici LRS in se nje- 
gova sredstva lahko uporabijo izključno le za vzdrže- 
vanje gostinske šole ter za izboljšanje razmer za 
vzgojo kvalificiranih in visoko kvalificiranih gostin- 
skih delavcev. 

•6. člen1 

Gostinska šola in internat, v katerem stanujejo 
učenci gostinske šole, prejemata potrebne zneske po 
predračunu dohodkov in izdatkov kot dotacijo iz 
osrednjega sklada. 

r.člen 
Vajenci, ki so v uku v gostinskih podjetjih in 

obratih' ob uveljavitvi tega pravilnika, ostanejo v 
obratih, sredstva za njihovo vzdrževanje (nagrade 
vajencev) ter izpopolnjevanje v tečajih, ki jih pri- 
redi Gostinska zbornica LRS, pa se plačajo iz osred- 
njega sklada. 

8. člen 

Prispevke, določene r 3. členu tega pravilnika, 
morajo gostinska podjetja in obrati plačevati od 1. 
oktobra 1953 dalje. 

9. člen 

Nadzorstvo nad uporabo sredstev osrednjega 
sklada opravlja Državni sekretariat za gospodarstvo 
LRS. 

St.   1/1-1870/1-53 
Ljubljana, dne 4. -novembra 1953. 

Državni sekretar 
za gospodarstvo LRS: 

Ing. Marjan Tepina 1. r. 
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Odloki ljudskih odborov 
489. 

Na podlagi 1. odstavka 23., 1. odstavka 70. in 118. 
člena zakonu o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin ter 1., 3. in 6. člena uredbe o nazivih in plačah 
gasilskih uslužbencev (Uradni list FLRJ, it. i-2/53) 
izdaja mestni ljudski odbor glavnega mesta Ljub- 
ljane po sklepu seje mestnega zbora dne 17. novem- 
bra 1933 

ODLOK 
o poklicni gasilski četi 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

Ustanovi se poklicna gasilska četa. 
Četa se imenuje >Poklicna gasilska četa glavnega 

mesta Ljubljane«:. 
Četa je tehnična enota mestnega ljudskega od- 

bora, vodi jo neposredno načelnik tajništva za notra- 
nje zadeve. 

2. člen 
Četa ima tele naloge: 
1. gasi požare in pomaga reševati življenje ljudi 

in premoženje pri elementarnih in drugih nesrečah; 
2. nadzira izvrševanje protipožarnih predpisov; 
3. straži v gledališčih in na drugih krajih, kjer 

je to potrebno iz požarnih varnostnih ozirov; 
4. sodeluje s prostovoljnimi gasilskimi društvi in 

jim pomaga, zlasti pri njihovem strokovnem uspo- 
sabljanju; * 

5. prireja tečaje in poljudna predavanja z na- 
menom, da spoznajo državljani pomen pravilnega 
izvajanja požarnih varnostnih ukrepov in gasilske 
službe. 

3. člen 
Ceto sestavljajo poklicni gasilci, ki so uslužbenci 

mestnega ljudskega odbora. 
Clane poklicne gasilske čete namešča in razre- 

šuje predsednik mestnega ljudskega odbora po pred- 
loga tajništva za notranje zadeve. 

Osebni In stvarni izdatki za vzdrževanje čete 
gredo T breme mestnega ljudskega odbora. 

4. člen 
Za člana čete sme biti nameščen samo tisti, ki 

izpolnjuje pogoje iz 19. člena zakona o državnih 
uslužbencih LRS, je odslužil obvezni TojaŠki rok in 
ni star nad 30 let. 

Kdor je prebil nad 5 let kot aktivni gasilec v 
industrijski gasilski enoti ali v enoti prostovoljnega 
gasilskega društva ali je za gasilsko službo sicer stro- 
kovno usposobljen, je lahko sprejet za člana čete, 
čeprav je star nad 30 let. 

S posebnim zdravniškim pregledom se ugotovi, 
ali je kandidat telesno dobro razvit, duševno in teles- 
no zdrav za opravljanje gasilske službe. 

Poklicni gasilci so lahko samo moški. 

5. člen 
Člani čete, ki niso oženjeni ali so vdovci brez 

otrok ali so razvezani pa brez otrok kak-<r tudi ože- 
njeni, katerih družina ne živi v mestu Ljubljani, 
morajo stanovati v mestnem gasilskem domu. V tem 

primeru  imajo  člani čete pravico  do brezplačnega 
stanovanja, kurjave in razsvetljave. 

Člani čete, ki ne stanujejo v mestnem gasilskem 
domu, morajo stanovati v bližini tega doma. 

6. člen 
Clan čete se sme premestiti na delo v drugo orga- 

nizacijsko enoto le takrat, če postane zaradi bolezni 
ali poškodbe nesposoben za gasilsko službo ali če so 
tehtni razlogi, zaradi katerih ne more opravljati 
gasilske službe. 

7. člen 
Člani čete imajo pravico do službene obleke in 

obutve. V službi morajo nositi službeno obleko in 
znake, ki označujejo njihov položaj v četi. 

Natančnejše predpise o kroju, barvi in sestavnih 
delih obleke, o njeni uporabi in o drugih znakih 
gasilske čete izda svet za notranje zadeve po pred- 
logu načelnika tajništva za notranje zadeve. 

8. člen 
V četi so tile položaji: 
poveljnik čete, 
namestnik poveljnika čete, 
vodnik, 
desetar. 
Clane čete razvrsti na položaje predsednik mest- 

nega ljudskega odbora po predlogu načelnika tajni- 
štva za notranje zadeve, upoštevajoč sposobnosti po- 
sameznega člana. 

II. DELOVNA MESTA 

9. elea 
V četi so tale delovna mesta: 
a) poveljnik čete, 
b) namestnik poveljnika čete, 
c) vodniki, 
č) desetarjif 
d) gasilci, 
e) telefonist, 
f) pisarniški uslužbenec, 
g) snažilka. 

III. NAZIVI IN RAZVRSTITEV 
V PLAČILNE RAZREDE 

10. člen 
V četi so nazivi, ki se razvrstijo v tele plačilne 

razrede: 
A 

Gasilec XVIII., XVI!.. XVI. in XV. pla^1 

razred. 
B 

Višji gasilec XVII., XVI.,    XV. in XIV. Pe- 
cilni razred. ,   , 

Nižji gasilski tehnik XIII., XII.   in XI. P1»' 
čilni razred. 

G •   XI Gasilski tehnik XV., XIV., XIII.. ••. «• •* 
plačilni razred. ,.,„! 

Višji gasilski tehnik XI., X. in IX. pla«ip 

razred. 
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Za naziv gasilca se zahteva osnovna šolska izobraz- 
ba, za naziv višjega gasilca ali nižjega gasilskega teh- 
nika nepopolna srednješolska ali njej enaka stro- 
kovna izobrazba, za naziv gasilskega tehnika In viš- 
jega gasilskega tehnika pa popolna srednješolska ali 
njej enaka strokovna izobrazba. 

Za gasilca, ki opravlja delo pisarniškega usluž- 
benca, se zahteva usposobljenost za naziv pomožne- 
ga pisarniškega referenta po pravilniku o naïivih in 
plačah pisarniških uslužbencev (Uradni list FLRJ, 
št 16/52). 

Clan čete, ki je na položaju poveljnika čete, se 
lahko razvrsti in napreduje v višji plačilni razred od 
IX., če ima ali si pridobi višjo strokovno izobrazbo. 

11. člen 
Za člane čete so po trije periodični poviški v XV., 

XIV., XL in IX. plačilnem razredu. 
Periodični poviški znašajo mesečno: 
v XV. plačilnem razredu 300 dinarjev, v XIV. pla- 

čilnem razredu 400 dinarjev, v XI. plačilnem razredu 
500 dinarjev in v IX. plačilnem razredu 600 dinarjev. 

Periodični poviški se dajejo po uradni dolžnosti 
po vsakih treh letih efektivne službe. 

IV. PRIPRAVNIŠKA DOBA 
12. člen 

Za nazive gasilca, višjega gasilca in gasilskega 
tehnika je pripravniška doba, ki traja 3 leta. 

Pripravnik lahko dela strokovni izpit, ko dopolni 
dve leti pripravniške dobe. 

Pripravnik se postavi v začetni plačilni razred 
naziva, za katerega se pripravlja. Ko napravi stro- 
kovni izpit in dopolni pripravniško dobo, se postavi v 
naziv, za katerega se je pripravljal, ter napreduje v 
prvi višji razred tega naziva. 

V. NAPREDOVANJE 

13. člen 
Gasilec napreduje lahko v naziv višjega gasilca, 

£e ima najmanj 9 let službe kot gasilec; vštevši pri- 
pravniško dobo, in napravi strokovni izpit za višjega 
gasilca. 

Višji gasilec napreduje lahko v naziv nižjega 
gasilskega tehnika, če ima najmanj 9 let službe kot 
r»šji gasilec, vštevši pripravniško dobo, in napravi 
«trokovni izpit za nižjega gasilskega tehnika. 

Nižji, gasilski tehniL lahko napreduje v naziv 
gasilskega tehnika, če ima najmanj 9 let službe kot 
n'žji gasilski tehnik in napravi strokovni izpit za 
gasilskega tehnika. ,      ,       . 

Gasilski tehnik napreduje lahko v naziv višjega 
gasilskega tehnika, če ima najmanj 9 let službe kot 
gasilski tehnik, vštevši pripravniško dobo, in napravi 
»trokovni izpit za naziv višjega gasilskega tehnika. 

Kdor napreduje po določbah, prednjih odstavkov 
v višji naziv,' se uvrsti v prvi višji plačilni razred 
tega naziva. r 

Pisarniški uslužbenec napreduje po predpisih pra- 
vilnika o nazivih in plačah pmraükih «luïbencev. 

VL DODATKI 

14. Člen 
•i- Za položaje poveljnika. Čete, namestnika povelj- 
"*a čete in vodirka se dolocîjo položajni dodatki v 
^sečnih zneskih: / 

a) za poveljnika čete 1.000 do 1.500 din 
b) za namestnika poveljnika 

čete 700 do 1.200 din 
c) za vodnike 500 do    800 din 
Položajni dodatek se izplačuje mesečno vnaprej 

in pripada od prvega dne naslednjega meseca po pre- 
vzemu dolžnosti do konca meseca, v katerem je bil 
uslužbenec razrešen dolžnosti, s katero je združen 
položajni dodatek. 

Višino položajnega. dodatka določi na predlog 
načelnika tajništva za notranje zadeve predsednik 
mestnega ljudskega odbora. 

15. člen 
Člani čete prejemajo posebni dodatek od 500 d6 

3000 dinarjev mesečno. 
Višino tega dodatka določi predsednik mestnega 

ljudskega odbora po predlogu načelnika tajništva za 
notranje zadeve v mejah iz prednjega odstavka glede 
na nevarnost, s katero je združeno opravljanje služ- 
be, večje napore, nadurno in nočno delo, ki ga član 
čete opravlja. 

VIL DELO 
16. člen 

Služba v četi se opravlja r izmenah 24—24 ur ne 
glede na nedelje in praznike. 

V izrednih primerih (velik požar, več požarov na 
različnih krajih, elementarna nesreča itd.) morajo 
člani čete biti na razpolago poveljniku ne glede na 
to, ali so v službi ali ne. 

Clan čete, ki želi v prostem času oditi iz službe- 
nega kraja, mora imeti za to dovoljenje pristojnega 
starešine. Svoj odhod mora prijaviti službujočemu 
starešini in navesti kraj, kamor odhaja, vrnitev • 
službeni kraj pa prijaviti. 

17. člen 
Ce v službenem času ni gasilske akcije, so člani 

čete zaposleni v delavnicah doma pri čiščenju ali 
popravljanju .vozil, orodja In opreme ali pa se stro- 
kovno izobražujejo po učnem načrtu, ki ga določi 
načelnik tajništva za notranje zadeve. 

Člani čete se ne smejo uporabljati za dela, ki 
niso v zvezi z gašenjem ali reševanjem in se tudi ne 
smejo zaposliti izven delavnic oziroma gasiUkega 
doma. 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
18. člen 

Člani LM, ki so na dan uveljavitve tega odloka v 
gasilski službi, se prevedejo v nazive, ki jim gredo 
po predpisih tega odloka in uredbe o nazivih in pla- 
čah gasilskih uslužbencev. 

Članu čete, ki je neposredno prevzet v službo 
mestnega ljudskega odbora, se priznajo prejemki po 
10. členu tega odloke, poleg teg& pa mü pripada raz- 
lika med novo temeljno plačo in temeljno plaïfr, ki 
jo je imel kot član ljudske milice, 

19. člen 
Svet za notranje zadeve mestnega ljudskega od- 

bora se pooblašča, da izda na podlagi tega odloka 
posebna pravila o notranji ureditvi in delu poklicne 
gasilske Čete, pravilnik o službeni obleki, obutvi in 
oznakah v poklicni gasrhkr četi, kakor tudi pravilnik 
o strokovnih izpitih iz 12. in 13. člena tega odloka. 
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20. člen 

Ta odlok velja  od dneva  objave v 
listu LRS«. 

>Uradnem 

Tajn št. 1574/53 
Ljubljana, dne 17. novembra 1953. 

Predsednik  MLO: 
Dr. Heli Modic 1. r. 

490. 

Na temelju 20. in 117. člena zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o /olitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 
31-102/52) izdaja mestni ljudski odbor glavnega mesta 
Ljubljane po sklepu XVII. skupne seje mestnega 
zbora in zbora proizvajalcev z dne 4. decembra 1933 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
, Razpisujejo se nadomestne , Razpisujejo se nadomestne volitve v 8., 24., 35., 

46., 48. in 54. volilni enoti za volitve v mestni zbor 
mestnega ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane. 

2. člen 
Ker so odborniki mestnega zbora za 8., 24., 35. in 

46. volilno enoto Brezar Stana, Stadler Franc, dr. Be- 
nigar Jože in Škraba Rado uslužbenci organa za no- 
tranje zadeve, odbornik za 54. volilno enoto Vodopija 
Janko pa pomočnik okrožnega javnega tožilca v 
Ljubljani, ne morejo več biti odborniki mestnega 
ljudskega odbora in jim mandat po sklepu mestnega 
zbora preneha. 

3. člen 

Ker se je odbornik mestnega zbora za 48. volilno 
enoto Klanjšek Jože zaradi premestitve iz Ljubljane 
odpovedal mandatu, mu je mandat po sklepu mest- 
nega zbora prenehal. 

4. člen 

Nadomestne volitve za 8., 24., 35., 46., 48. in 54. 
volilno enoto na območju mesta Ljubljane bodo v 
nedeljo dne 24. januarja 1954. 

5. člen 

Odlok o razpisu nadomestnih volitev z dne 4. XII. 
1953, s katerim so bile nadomestne volitve razpisane 
v nedeljo dne 20. XII. 1953 se s tem razveljavlja. 

6. člen 

Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 
krajevno običajni način v 8., 24., 33., 46., 48., in 54, 
volilni enoti. 

Tajn št. 2192/53 
Ljubljana, dne 4. decembra 1953. 

Predsednik MLO: 
Dr. Hell Modic 1. r. 

491. 

Okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica je na 
seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 31. 
oktobra 1953 na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih v zvezi s 24. točko od- 
loka o finansiranju in poslovanju zdravstvenih za- 
vodov (Uradni list FLRJ, št. 14/85/53) sprejel 

ODLOK 
o oprostitvi in olajšavah samoplačnikov  za zdrav- 
stvene storitve na območju okraja Ljubljana okolica 

1. člen 

Popolnoma se oproščajo plačevanja stroškov za 
zdravstvene storitve: 

a) plačila nezmožni ne glede na bolezen, ako 
davčni predpis od imetja ali dohodka družinske 
skupnosti bolnika ne presega 150 din letno na dru- 
žinskega člana; 

b) šolska mladina osnovnih in srednjih šol za 
medicinsko indicirano preventivno zobno zdrav- 
ljenje; 

c) bolniki z nalezljivimi boleznimi, ki se zdravi- 
jo v bolnišnici, pa brezplačnost ni odrejena v predpi- 
sih  višjih  organov; 

č) bolniki ob lokalnih epidemijah za zdravljenje 
v bolnišnici, čeprav ni zdravljenje v bolnišnici pred- 
pisano; 

d) bolniki za zdravljenje v bolnišnici, če se je 
šele naknndno ugotovilo, da ne gre za nalezljivo bo- 
lezen, glede katere so bili  napoteni v bolnico. 

2. člen 

Osebam, ki imajo imetje ali dohodek, od katere- 
ga se plača davek, se določi delna oprostitev od pla- 
čevanja za zdravstvene storitve po tejle lestvici: 

Bolnik plača od 
predpisane zdravstvene 

storitve 

25% 
50% 
75% 

Ce znaša davčni predpie 
od imetja  ali dohodka 
na    družinskega    člana 

letno 
151 din do 300 din 
301 din do 450 din 
451 din do 600 din 

Ce znaša davčni predpis od imetja ali dohodka 
na družinskega člana bolnika 601 din ali več, plača 
bolnik polni znesek za zdravstveno storitev. 

3. člen, 
Ne glede na davčni predpis se popolnoma • ali 

deloma oproščajo od plačevanja zdravstvenih storitev 
osebe, ki bi bile zaradi trenutnih slabih socialnihi 
pridobitnih ali drugih razmer gospodarsko ogrožene, 
ako bi morale plačevati stroške za zdravstveno sto- 
ritev v delnem ali polnem obsegu. 

4. člen 

Prevoznih stroškov za prevoze z reševalnimi v0" 
žili so oproščeni popolnoma: 

a) bolniki ne glede na davčni predpis, če 8ie ?* 
nalezljivo bolezen, kadar je zdravljenje v bolnici 
obvezno po zveznih ali republiških predpisih; 

b) osebe, ki so navedene v točkah a) c), č) in jv 
1. člena tega odloka, toda le s pogojem, da je odredi 
prevoz pristojni zdravnik. 

0 
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5. člen 
Kot zdravstvene storitve je po tem odloku razu- 

meti tale zdravstvena opravila: 
a) zdravniška  pomoč  v  ambulanti  in  na  domu 

bolnika, 
b) zdravniška pomoč in oskrba v bolnišnicah, sa- 

natorijih in  v  vseh drugih zdravstvenih ustanovah, 
e) prejemanje zdravil in sanitetnega materiala, 
č) izjemoma in po prosti presoji sveta za ljudsko 

zdravstvo in socialno politiko OLO v vsakem posa- 
meznem primeru prejemanje ortopedskih in drugih 
zdravstvenih pripomočkov, zdraviliško in klimatsko 
zdravljenje ter specialni zdravniški pregledi. 

6. člen 
Olajšave in oprostitve po 1. in 2. členu tega od- 

loka se priznavajo upravičencem le na podlagi po- 
sebnega potrdila o upravičenosti. To potrdilo morajo 
predložiti upravičenci zdravstvenemu zavodu ob pr- 
vem iskanju zdravstvene pomoči, razen v nujnih 
Primerih, ko se lahko potrdilo predloži najkasneje 
8 dni po prejemu obračuna za opravljeno zdravstve- 
no storitev. 

7. člen 
Potrdilo o upravičenosti . do popolne ali delne 

oprostitve od plačevanja za opravljeno zdravstveno 
storitev, ki mora obsegati konkretno navedene okol- 
nosti in razloge za oprostitev kakor tudi obseg opro- 
stitve (t. j. ali gre za popolno ali delno oprostitev), 
izda: 

a) za osebe iz točke a) 1. člena in za osebe iz 2. 
člena tega odloka tajnik pristojnega občinskega ljud- 
skega odbora; 

b) za vse druge osebe pristojni zdravnik. 
Obrazec potrdila predpiše svet za ljudsko zdrav- 

stvo in socialno politiko OLO. 

8. člen 
Odločbo o popolni ali delni oprostitvi od plače- 

vanja za opravljeno zdravstveno storitev po 3. členu 
*ega odloka izda na predlog sveta za ljudsko zdrav- 
stvo in socialno politiko pristojnega občinskega ljud- 
skega odbora svet za ljudsko zdravstvo in socialno 
Politiko OLO. 

9. člen 
Proti odklonitvi zaprošenega posojila je dopustna 

Pritožba na svet za ljudsko zdravstvo in socialno 
Politiko OLO po splošnih predpisih za upravni po- 
stopek v 15 dneh po prejemu pismenega sporočila, da 
•Ie prosilcu prošnja odklonjena. 

Proti odločbi po 8. členu tega odloka pritožba ni 
dopustna. 

10. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

St 13701/1-53 
.     Ljubljana, dne 31. oktobra 1953. 

Predsednik OLO: 
Miha Berciò 1. r. 

492. 

Da bi se sadovnjaki obnavljali v skladu z rajoni- 
zacijo in sadnim izborom, to je strokovno pravilno 
in gospodarsko napredno, je okrajni ljudski odbor 
Ljubljana okolica na podlagi 1. odstavka 15. člena 
zakona o okrajnih ljudskih odborih v zvezi z 8. čle- 
nom temeljnega zakona o prekrških na seji okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 31. oktobra 1953 
sprejel 

ODLOK 
o nadzorstvu nad obnovo sadovnjakov na območju 

okraja Ljubljana okolica 

1. člen 

Sadovnjaki vseh sektorjev lastništva so »mejo na 
novo saditi in obnavljati le na podlagi poprej izde- 
lanih načrtov, ki morajo biti skrbno pripravljeni ter 
strokovno in gospodarsko izdelani in ki jih potrdi 
svet za gospodarstvo OLO Ljubljana okolica. 

2. člen 

V ta namen se pri svetu za gospodarstvo OLO 
Ljubljana okolica ustanovi posebna strokovna komi- 
sija za nadzorstvo nad obnovo sadovnjakov. 

Naloga komisije je, da strokovno in gospodarsko 
pregleda in revidira zasaditvene in obnovitvene pro- 
grame ter načrte in stavi primerne predloge svetu za 
gospodarstvo OLO Ljubljana okolica. 

Strokovna komisija šteje pet članov, ki morajo 
biti sadjarski in kmetijski strokovnajki. Člani komi- 
sije so lahko uslužbenci OLO Ljubljana okolica ali 
tudi druge osebe. 

3. člen 
Pri novi saditvi kakor tudi pri obnovi sadovnja- 

kov se smejo saditi samo tiste sadne vrste, ki jih do- 
loči komisija za obnovo v posameznih proizvajalskih 
območjih. 

4. člen 
Zasaditveni načrt mora obsegati vse elemente in 

detajle, ki so potrebni za pravilno obnovo oziroma 
novo zasaditev sadovnjakov. 

Zagaditvenemu načrtu je treba priložiti: 
a) proračun obnove oziroma nove saditve, 
b) situacijsko skico zemljiški' parcel, ki so pred- 

met obnove oziroma nove zasaditve. 
Zasaditveni in obnovitveni programi in načrti mo- 

rajo biti predloženi svetu za gospodarstvo OLO Ljub- 
ljana okolica v potrditev najkasneje en mesec pred 
začetkom nameravanih zasaditvenih ali obnovitvenih 
del. 

5. člen 
Izvršitev zasaditve oziroma obnove sadovnjaka 

mora lastnik ali uživalec zemljišča sporočiti svetu za 
gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora; ta odredi, 
da komisija za obnovo izvedbo pregleda. 

6. člen 
Ti predpisi ne veljajo: 
a) za neposredne ohišnice in vrtove; 
b) za nestrnjene manjše nasade, pri katerih nt 

mogoča sodobna obdelava. 

7. člen 

Zaradi prekrška se kaznuje z denarno kaznijo do 
3000 dinarjev: 
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a) kdor začne z obnavljanjem in zasajevanjem 
sadovnjakov brez potrjenih zasaditvenih programov 
in načrtov; 

b) kdor zasaja drugačne sadne vrste, kakor jih 
je določila komisija za obnovo v posameznih proizva- 
jalskih območjih; 

c) kdor ne sporoči svetu za gospodarstvo OLO, 
da je dovršil obnovo oziroma zasaditev novega sa- 
dovnjaka. 

Za upravni kazenski postopek in za izrekanje 
kazni je pristojen sodnik za prekrške OLO Ljubljana 
okolica. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 

nem listu LRSc 
St. 13561/1-53 
Ljubljana, dne 31. oktobra 1953. 

Predsednik  OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

493. 

Na podlagi 8. točke 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih in 6. člena uredbe o pravici ljudskih 
odborov, da lahko predpisujejo takse in prometni 
davek (Uradni list FLRJ, št. 19-118/53) ter po poprejš- 
nji pritrditvi Izvršnega sveta Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije je okrajni ljudski odbor 
Postojna na skupni seji okrajnega zbora in zbora 
proizvajalcev dne 22. septembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o uvedbi okrajnih taks in prometnega davka 

L DEL: SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Poleg, taks in prometnega davka, ki se plačujejo 

po veljavnih predpisih, se pobirajo v okraju Postojna 
še takse in prometni davek, ki so predpisani s tarifo 
v II. delu. tega odloka. 

2. člen 
Takse in prometni davek, ki se poberejo po do- 

ločbah tega odloka, so proračunski dohodek okraja 
in občinskih proračunov. Uporabiti se smejo samo za 
komunalne gradnje (za vzdrževanje in zidanje stano- 
vanjskih hiš, za zidanje zdravstvenih, prosvetnih in 
drugih zavodov in komunalnih objektov), za graditev 
cest, mostov in podobno. 

Način uporabe do določen z okrajnim oziroma 
občinskim proračunom. 

3. člen 
Od taks in prometnega davka, pobranih po določ- 

bah tega odloka, pripada okraju 41,20 %, občinam pa 
58,80 %. , 

Delež teh dohodkov, ki se po prvem odstavku 
tega člena odstopi občinam, se razdeli na posamezne 
občiue tako: 

občini: % občini % 
Begunje 2,12      Knežak 4,77 
Bloke 2,12      Loška dolina 2,63 
Cerknica 2,12      Phrka 6-75 

Dolane 1,46      Planina 1,06 
Hruševje 1,26      Postojna 12,42 
Ilirska Bistrica 7,94      Prem 8,87 
Jablanica 2,90      Rakek 1.06 
Jelšane 1,52      Skupaj 56,80 

Takse se plačujejo v posebnih lokalnih taksnih 
znamkah. Če stranka teh znamk (taksnih) ne more 
nabaviti, plača takso v gotovini, uslužbenec, ki takso 
pobere, pa mora nabaviti lokalne taksne znamke in 
jih uničiti na spisu. 

Dokler taksne znamke ne bodo tiskane, se plaču- 
jejo takse v gotovini. Prometni davek se plačuje v 
gotovini. 

5. člen 

V primerih, ko je priznana oprostitev taks oziro- 
ma prometnega davka po veljavnih predpisih, se tudi 
ne morejo pobirati takse oziroma prometni davek, ki 
so predpisani v tem odloku. 

Takse in prometni davek po tem odloku se tudi 
ne pobirajo v primerih, določenih z mednarodnimi 
pogodbami in v primerih, ko izvira oprostitev iz med- 
narodnih običajev do držav, s katerimi obstoji o tem 
vzajemnost (reciprociteta). 

6. člen 
Določbe zakona o taksah (Uradni list FLRJ, št. 

68-485/46), uredbe o davku od prometa proizvodov 
(Uradni list FLRJ, št. 24-267/47) in uredbe o tarifi 
prometnega davka (Uradni list FRLJ, št. 1-1/53) z' 
vsemi poznejšimi spremembami in dopolnitvami se 
primerno uporabljajo tudi glede taks in prometnega 
davka, predpisanih s tem odlokom, kolikor ni v tem 
odloku drugače določeno. 

7. člen 

Pojasnila in navodila za izvrševanje tega odloka 
izda svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega od- 
bora. Za izvrševanje tega odloka skrbi načelnik od- 
delka za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora. 

8. člen 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

H. DEL: TARIFA 

A. Takse 
Tar. št. 1 
Za vloge, ki se naslovijo na okrajni ali 

občinski ljudski odbor: din 
a) za vsako vlogo, razen za pritožbe 20 
b) za vsako pritožbo 90 

Tar. št. 2 
Za vse odločbe, ki jih izda okrajni ali 

občinski ljudski .odbor, razen za odločbe, ki 
spadajo pod tar. št. 5, 6, 7, 11, 13, 14 in 15 '' 

Tar. št. 3 
Za vsa potrdila, ki jih izda okrajni ali 

občinski ljudski odbor: 
a) za potrdila,  razen za živinske potne 

liste 
b) potrdilo o lastnini in zdravju živine 

(živinski potni listi) in za prenos last- 
nine na kupca: 
za drobnico, od glave 
za vso drugo živino, od glave 

Tar. št. 4 
Za odhod uslužbencev okrajnega ali ob- 

činskega ljudskega odbora na zahtevo stran- 
ke, razen kadar gre za stanovanjske zadeve 
ali neznatne vrednosti, in sicer i 

50 

10 
50 
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Razglasi in objave 
St.  Ill-112/52-85 10553 

Objava 
Z odločbo državnega sekretarja 

za pravosodno upravo LRS z dne 
5. II. 1953, št. III-l 12/52-83, je bil po 
3. točki 12. člena uredbe o stalnih 
sodnih tolmačih razrešen dolžnosti 
stalnega sodnega tolmača Humer 
Jože, pravnik v Smartnem pri Litiji, 
ker je sam zaprosil za razrešitev. 

I'a odločba se objavlja po 5. členu 
uredbe o stalnih sodnih tolmačih z 
line 16. II. 1949, Uradni list LRS, 
št. 7/49. 

Državni sekretariat 
za pravosodno upravo LRS 

St. IV-4971/2-55 10495 
Sprememba rodbinskega imeua 
. Z odločbo Državnega sekretaria- 
ta za notranje zadeve LRS. štev. 
IV-4971/2 7, dne 51. X. 1953 je bila 
na podlagi 21. člena zakona" O oseb- 
nih imenih dovoljena sprememba 
rodbinskega imena Fuka Bernar- 
du, roj. 24. VI. 1931 v Svetini, v rod- 
binsko ime >M e li 1 e«. 

Državni sekretariat za notranje 
zadeve LRS 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpisi 
1681. 

Besedilo: Tovarna kemičnih iz- 
delkov ARBO, Podgrad pri Ljub- 
ljani  (p. Polje pri Ljubljani). 

Poslovni predmet: Sinteza in pre- 
deleva kemičnih proizvodov za po- 
trebe industrije in široke potrošnje. 

Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 
ločba  št.   G-6059/53Z   dne 4. XI. 1955. 

Organ   gospodarske   uprave:  Svet 
z&r gospodarstvo MLO Ljubljana. 

Za  podjetje   podpisujeta: 
Ing. Zupan Vladimir, direktor, 

samostojno, v obsegu zakonitih po- 
oblastil in pravil podjetja, Matja- 
že Stane, komercialist, ki sopodpi- 
suje vse listine po 47. členu szdgp. 
MLO Ljubljana, 18. novembra 1953. 

G-št. 8300/53 9332 
1682. 

Besedilo: Tovarna organskih bar- 
v'l, Celje. 

Poslovni predmet: Izdelovanje 
0rganskih barvil in organskih pol- 
Proizvodov ter stranskih proizvo- 
dov na industrijski način. 
, Ustanovitelj: Vlada LRS, odloč- 
at, zak. 213 z dne 30. IV. 1948. 

gospodarski upravni organ: MLO 

Za podjetje podpisujejo: 
Ing. Štrukelj Janko, direktor, sa- 

mostojno, v okviru zakonitih dolo- 
čil in pravil podjetja; Šmit Edo, go- 
spodarski vodja, sopodpisuje vse li- 
stine po 47. členu szdgp; Spes Mili- 
ca, finančni knjigovodja, sopodpisu- 
je v odsotnosti gospodarskega vod- 
je, v istem obsegu. 

MLO Celje, 12. novembra 1953. 
St. II-8589/1-53 9301 

1683. 
Besedilo: »Cinkarna«, inctnlurško- 

kemična industrija, Celje.   • 
Poslovni predmet: Predelovanje 

cinkovega koncentrata (rude) ; pri- 
dobivanje surovega cinka in žvep- 
lene kisline iz cinkovega koncen- 
trata (rude); pridobivanje finega 
in rafiniranega cinka, cinkovega 
praha, cinkovega belila, cinkane 
pločevine in cinkografskih plošč iz 
surovega cinka; proizvodnja kemič- 
nih izdelkov: kromov galun, natri- 
jev sulfid, čisti in surovi, litopou, 
nlinij, barijev sulfid, cinksulfat, su- 
perfosfat in natrijev sihkofluorid, 
ultramarin, modra galica in želez- 
na galica. 

Ustanovitelj in gospodarski or- 
gan: MLO Celje. 

Za podjetje podpisujejo: 
Hilbert Kamilo, direktor, samo- 

stojno, V" okviru zakonitih določil 
in pravil podjetja; Robič Anton, 
pomočnik direktorja, v odsotnosti 
direktorja, v istem obsegu; ing. 
Stegenšek Klemen, glavni inženir, 
v odsotnosti direktorja in pomočni- 
ka direktorja, v istem- obsegu; ing. 
Pipuš Iskren, upravnik metalurških 
obratov, v odsotnosti direktorja, po- 
močnika direktorja in glavnega in- 
ženirja, v istem obsegu; Felicijan 
Justin, komercialni direktor, sopod- 
{iisuje vse listine po 47. členu szdgp; 
'odpečnn Štefka, glavni računo- 

vodja, sopodpisuje v odsotnosti 
komercialnega direktorja, v istem 
obsegu. 

MLO Celje, 16. novembra 1953. 
St. II-8756/1-53 9317 

1684. 
Besedilo: Mehanična tkalnica 

»Metka«, Celje (Ipavčeva 22). 
Poslovni predmet; Izdelovanje 

hlačevirie, podlog in drugih bom- 
bažnih tkanin na industrijski način. 

Ustanovitelj: Vlada LRS, odločba 
št. S-zak 35 z dne 25. X. 1946. 

Gospodarski   organ: MLO Celje. 
. Za podjetje podpisujejo: 
Ferlan Evgen, direktor, samostoj- 

no, v okviru zakonitih določb in 
pravil; Križanič Slava, računovod- 
ja, sopodpisuje listine finančnega 
pomena; Zupane Mara, namestnik, 
v odsotnosti direktorja, v istem ob- 
segu; Bogovič Olga, fin. knjigo- 
vodja, v odsotnosti računovodje, v 
istem obsegu. 

St. 11-8758/1-53 9402 

Besedilo: Podjetje za generalna 
in srednja popravila avtomobilov 
»Avtooobnova«, Celje, Sp. Hudinja. 

Poslovni predmet: Generalna, 
srednja in tekoča popravila ter re- 
konstrukcije avtomobilov. 

Ustanovitelj: Vlada LRS, odločba 
št. S-zak 241 od 23. VI. 1948. 

Gospodarski upravni organ: MLO 
Celje. 

Za podjetje podpisujejo: Klemene 
Stane, v. d. direktorja, samostojno, 
v okviru zakonitih določb in pra- 
vil podjetja; Podplatan Slavko, se- 
kretar, v odsotnosti direktorja, v 
istem obsegu; Dobovišek Vera, ra- 
čunovodja, sopodpisuje listine fi- 
nančnega pomena; Podlesnik Jurij, 
namestnik, sopodpisuje v odsotno- 
sti računovodje, v istem obsegu. 

Št.  II-8136/2-53 9353 
MLO Celje, 23. novembra 1953. 

1685. 
Besedilo: Bife, Nova Gorica (št. 1). 
Poslovni predmet. Prodaja alko- 

holnih in brezalkoholnih pijač ter 
mrzlih in toplih jedil. 

St. II/2-105/128-53 9389 
Besedilo: Kino »Soča«, Nova Go- 

rica. 
Poslovni predmet: Predvajanje 

fi'mov 
Ustanovitelj in gospodarski vodi- 

tel obeh podjetij: Uprava upravne- 
ga poslopja, odločba OLO Gorica, 
št. 679/1-52 z dne 5. X. 1952. 

Za podjetji podpisujejo: 
Zgavec Jožko, upravnik, Pavletič 

Julka in Uršič Bruno. 
OLO Gorica, 26. novembra  1953. 

1686. 
Besedilo: Gorica — avtotrgovina 

z nadomestnimi deli za vozila in 
dvokolesa (Nova Gorica). 

Poslovni predmet: Trgovanje z 
nadomestnimi deli za motorna vo- 
zila vseh vrst in znamk, s kolesi, 
nadomestnimi deli, pnevmatiko in 
potrebščinami za motorna vozila in 
dvokolesa. 

Ustanovitelj: LO mestne občine 
Nova Gorica, odločba št. 1267/3 z dne 
7. X. 1953, ki je tudi gospodarski 
upravni organ. 

Za podjetje podpisujejo: 
Štolfa Ivan, upravnik, samostojno 

za vse upravne zadeve, skupaj s 
Cigoj Milko, ract'ovodJQ v vseh fi- 
nančnih in denarnih zadevah do 
1,000.000 din, preko tega zneska je 
potreben sopodpis predsednika 
mestne občine Nova Gorica. 
OLO Nova Gorica, 30. oktobra 1953. 

St.  II/2-105/108-53 9234 
1687. 

Besedilo: Trgovsko podjetje 
»Zrno«, Maribor  (Einspilerjeva 51). 

Poslovni p-edmet: Odkup lita jn 
stročnic, nabava in prodaja fSt in 
riža ter mlevskih izdelkov. 
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Ustanovitelj: MLO Maribor, z od- 
ločbo št. 11105/2-53 dne 9. X. 1953. 

Gospodarski upravni organ: Svet 
za gospodarstvo MLO Ma ribo i. 

Za podjetje podpisujeta: Šlibar 
Anton, ravnatelj, samostojno v ob- 
segu zakonitih pooblastil in pravil 
podjetja; Novak Rajko, računo- 
.vodja, ki sopodpisuje listine po 47. 
členu szdgp. 

St. Pov 4/190 9413 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Av- 

tomaterial«, Maribor (Partizanska 
Št. 27). 

Poslovni predmet: Trgovanje z 
motornimi vozili in dvokolesi, s ši- 
valnimi stroji in potrebščinami ter z 
dvokolesi in rezervnimi deli za dvo. 
kolesa. ~~ 

Ustanovitelj: MLO Maribor, od- 
ločba št. 12238/4-53 z dne 9. X   1953 

Gospodarski upravni organ: Svet 
za gospodarstvo MLO Maribor. 

Za podjetje podpisujeta: 
Mere Ludvik, ravnatelj, samostoj- 

no, v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja: Brenholc Zvonka, 
v.d. računovodje, ki sopodpisuje li- 
stine po 47. členu szdgp. 

St. Pov 4/189 9414 
MLO Maribor, 6. novembra 1953. 

Spremembe 
1688. 

Besedilo: »Zito«, podjetje za na- 
kup in prodajo žita in mlevskih iz- 
delkov, Ljubljana, skrajšano »Zito«, 
Ljubljana. 

Poslovni predmet odslej: Nakup 
in prodaja mlevskih izdelkov, kr- 
mil, stročnic in slame; zastopstvo in 
konsignacijske zaloge teh predme- 
tov za podjetja iz drugih republik; 
zastopništvo in agenturno posredo- 
vanje za naštete predmete ter uvoz 
in izvoz tega blaga po tozadevnih 
predpisih  za   trgovino z mlevskimi 
izdelki in žitom;   skrbstvo   za  iz- 
vedbo   normalnega   poslovanja   te 
trgovine; po svoji stranski delavno- 
sti »Uprave žitnih silosov LRS« bo 
podjetje vzdrževalo silose in meha- 
nizirana  skladišča ter  vskladiščalo 
materialne    rezerve   v   zrnu   in   v 
mlevskih izdelkih. 

Izbrišejo  se podpisniki: 
za podružnico »Zito«, Ljubljana, 
Toplic Ljubo,  upravnik,  Skrjanc 

Bogomir, računovodja, Uršič Franc, 
šef komercialnega oddelka; 

za podružnico  »Žito«, Maribor: 
Šlibar   Anton,   upravnik,   Novak 

Rajko, računovodja, Znidaršič Fran- 
jo, šef blagovnega knjigovodstva; 

za podružnico »Zito«, Celje: 
Hren    Vinko,    upravnik,    Smit 

Franc, računovodja, Dobrave Jože, 
komercialist, Kramar Slava, knjigo- 
vodja in 

za podružnico »Zito«, Kranj: 
Petek   Anton,   upravnik, Vreček 

Franc,     računovodja,  . Valentinoič 
Janko,   komercialist,   Božič   Desja, 
knjigovodja. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administacijo LRS, Ljubljana, 

dne 13. novembra 1953 
St.   •-••/2-1953 93&3 

1689. 
Besedilo: Mestno gradbeno pod- 

jetje »Megrad«, LJubljana. 
Z odločbo MLO Ljubljane, štev. 

Tajn 2286/53 z dne 16. X. 1953 se 
podjetje preimenuje. 

Besedilo  odslej:   Gradbeno   pod- 
jetje »Megrad«, Ljubljana. 
MLO Ljubljana, 7. novembra 1953. 

G-Št. 8111/35 9311 
1690. 

Besedilo: Turistično podjetje LRS 
»Putnik«, Ljubljana. 

Vpiše se Brišnik Franjo, devizni 
računovodja, ki sopodpisuje listine 
po 47. členu szdgp. 

•MLO Ljubljana, 16. novembra 1953. 
G-št. 8246/53 9350 

1691. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Ne- 

botičnik«, Ljubljana. 
Izbriše se Cimerman Franc in 

vpiše 
Omau Lučka, knjigovodja, ki so- 

podpisuje listine po 47. členu szdgp. 
MLO Ljubljana, 20. novembra 1953. 

G-št. 8186/53 9349 
1692. 

Besedilo: Gostilna »Beli vol«, 
Celje. 

Vpiše se Hojnik Cecilija, računo- 
vodja, ki podpisuje vse listine po 
47. Členu szdgp. 

MLO Celje, 26. decembra 1952. 
St. 898/1-52 13 

1693. 
Besedilo : »Elektro-radio-center«, 

Celje. 
Vpiše se Zagore Franc, namestnik, 

ki podpisuje v odsotnosti ravnate- 
lja, v istem obsegu. 

MLO Celje, 9. novembra 1953. 
St. 11-8094/53 9282 

1694. 
Besedilo: Trgovsko podjetje 

»Volna«, Celje. 
Vpišeta se: 
Puc Pavla, namestnik, ki podpi- 

suje v odsotnosti ravnatelja v istem 
obsegu, Oder Ivanka, namestnik, 
ki sopodpisuje v odsotnosti računo- 
vodje v istem obsegu. 

MLO Celje, 23. novembra 1953. 
St. II-8094/1-53 9351 

1695. 
Besedilo: »Krojaško-šiviljska de- 

lavnica« KLO Slovenske Konjice. 
Besedilo odslej: »KrojaŠko-šivilj- 

ska delavnica« mestnega občinskega 
LO Slovenske Konjice. 

Izbriše se Gošnik Marija, računo- 
vodja. 

St. 11-3877/45-1952       10565 

Besedilo: »Krojaško-šiviljska de- 
lavnica« KLO Skalce. 

Podjetje se združi z Krojaško ši- 
viljsko delavnico mestnega občin- 
skega LO Slovenske Konjice. 

Izbriše se Irgl Franc in Gošnik 
Marija. 

St. 11-3877/38-52 10573 
OLO Celje ak„ 13. novembra 1932. 

Gostilna     »Proleter«, 

1696. 
Besedilo: »Kovinska delavnica« 

mestne občine Laško. 
Izbriše se Vodišek Vinko in vpiše: 
Podergajs Gabrijel,  ki podpisuje 

po zakonitih pooblastilih in pravi- 
lih podjetja. 
OLO Celje ok., 12. avgusta 1953. 

St.  II-1/418-1955 4704 
1697. 

Besedilo: Tovarna učil, Črnomelj. 
Vpiše   se   Vrečar  Anica,   računo- 

vodja, ki podpisuje vse listine po 47. 
členu szdgp. 
OLO Črnomelf, 17. novembra  1953. 

St. ÏI-4542/1-53 9324 
1698. 

Besedilo: 
Anhovo. 

Podjetje je prešlo v likvidaciio. 
V likvidacijski komisiji so: Berlot 
Albert, predsednik, Križnic Emil. 
knjigovodja in Erzetič Cvetko, 
člana. 
OLO Gorica, 26. novembra 1953. 

St. II/2-105/135-53        9429 
1699. 

Besedilo: Trgovsko podjetje, Ko- 
privnik pri Kočevju. 

Podjetje je z odločbo Obč. LO 
Mozeli št. 45/1-53 z dne 14. I. 1953 
prenehalo s poslovanjem in prešlo 
v likvidacijo. 

Besedilo: Trgovsko podjetje, Ko- 
je, Koprivnik pri Kočevju, v likvi- 
daciji. 

Za podjetje v likvidaciji podpi- 
sujejo: Beve Franc, predsednik, 
skupaj z njim Podlogar Rudolf ali 
Slana Janko, člana likvidacijske ko- 
misije. 
OLO Kočevje, 3. februarja  1953. 

Št. 101/1-53 1230 
1700. 

Besedilo: Splošno gradbeno pod- 
jetje »Zidar«, Kočevje. 

Izbrišeta se Pahulje Janez in Ora- 
žem Jože ter vpišeta: 

Arko Andrej, tajnik, Kralj Leo- 
pold, računovodja, in Govie Muka, 
knjigovodja. 

OLO Kočevje, 30. julija  1953. 
St. 1772/1-53/OS 4462 

Besedilo: Trgovsko podjetje. 
Predoslje. 

Izbriše se Urbane Janko in vpise 
Cuderman Slavko, upravnik, *» 

podpisuje samostojno, v obsegu W" 
konitih pooblastil in pravil podjetja- 

OLO Kranj, 28. novembra 1953. 
St. 7988/2-53 93*;> 

1702. ,     .s 
Besedilo: Krajevna avtomehanjt- 

na delavnica, Medvode (Medvoae- 
Preska 60). ,   .« 

Izbrišeta se: Berlič Franc, tebnic 
ni vodja, in Dobndkar Rafko, n»e 

hanik, ter vpišeta: kj 
Dobnikar   Rafko,   upravnik.  ,*c 

E odpisu je    samostojno,   in   *. !La 
lavko,  ki podpisuje  v  odsotno»' 

upravnika, z istimi pooblastili. 
OLO  Ljubljana ok.,   10. nov. tr- ljana 

II-2-ät. 24/727-1953 
939? 
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i?03. 
Besedilo: Občinska gostilna Pod' 

labor  (pri Grosupljem). 
Vpiše se nova poslovalnica »Go- 

stilna pod gozdom« s sedežem v Po- 
novi vasi 58. 
OLO Ljubljana ok., 13. nov. 1933. 

II-2-št.  24/741-1953 9399 
^704. 

Besedilo: Mestno tapetništvo, Ma- 
ribor. 

.Besedilo odslej: Obrtno tapet- 
ništvo. 

Vpiše se: Delavnica obrtnega ta- 
petništva, Koroška 33. 
MLO Maribor, 24. novembra 1953. 

St. Pov 4/201 9424 
1705. 

Besedila: 
Mariborska tiskarna, Maribor 

(reg. na listu 78/11, št. Pov 4/133-53). 
Tovarna volnenih • in vigogne iz- 

delkov, Maribor (reg. na listu 76/11, 
št. Pov 4/134-53). 

»Svila«, Maribor-Pobrcžje (reg. 
na listu 69/11, št. Pov 4/137-55). 

Tovarna avtomobilov, Maribor 
(reg. na listu 70/11, št. Pov 4/138-53). 

»Remont«, tovarna strojev, Mari- 
bor (reg. na listu 71/11, št. Pov 
4/139-53). 

Mlinsko podjetje, Maribor (reg. 
na listu 72/11, št. Pov 4/140-53). 

Tovarna clektrokovinskih izdel- 
kov, Tezno pri Mariboru (reg. na 
listu 83/11, št. Pov 4/128-53). 

Elektro Maribor (reg. na listu 
82/11, št. Pov 4/165-53). 

Mariborska tekstilna tovarna, Ma- 
ribor (rcg. na listu 81/11, št. Pov 
4/164-53). 

Tovarna umetnih brusov, Maribor 
(reg. na listu 85/11, št. Pov 4/168). 

Gozdarsko avtopodjetje, Maribor 
(reg. na listu 77/11, št. Pov 4/146). 

»Franc Lcskošek«, tovarna metal- 
nih konstrukcij, Maribor (reg. na 
listu  73/11, št. 4/147-53). 

Mariborska livarna in tvornica 
kovinskih izdelkov, Maribor (reg. 
na listu 80/11, št. 4/152-53). 

Vpis podjetij v register drž. go- 
spodarskih podjetij MLO Maribor 
je^bil izvršen na temelju odloka Iz- 
vršnega sveta Ljudske skupščine 
LRS, št. U-49/53 z dne 7. VIIL 1953 
(Uradni list LRS, št. 27/53), v zvezi 
z odločbo MLO Maribor, št. 10702/ 
17-53 z dne 4. IX. 1953. 

Maribor, 4. septembra 1953. 
9208 

t?06. 
Besedilo: Mestna čevljarska de- 

lavnica, Maribor. 
. Izbriše se Fujs Janez, knjigovod- 
ja m vpiše 

Jankovič Sonja, računovodja. 
MLO Maribor, 4. novembra 1953. 

St. Pov 4/186 9407 
170?. 
.Besedilo: Pekarsko podjetje »De- 
"»vska pekarna«, Maribor. 
•••£• se obrat LimbuŠka 72. 
»ILO Maribor, 6. novembra 1953. 

St. Pov 4/188 9416 

1708. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Ho- 

tel Orel«, Maribor. 
Vpiše se obrat Gostilna »Pri trgu«, 

Vodnikov trg 4. 
MLO Maribor, 9. novembra 1953. 

St. Pov 4/136926 9410 
1709. 

Besedilo: Trgovsko podjetje z ži- 
vino in mesom »Rog«, Maribor. 

Izbriše se Sagaj Stanko in vpiše 
Cotič Jože, računovodja. 

St. Pov 4/182 9420 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Že- 

lezničar«, Maribor. 
Izbriše se Grobin FranjOj komer- 

cialni šef in vpiše 
Skarget Alfonz, nabavno prodajni 

referent, ki podpisuje v istem ob- 
segu. 
MLO Maribor, 14. novembra 1933. 

St. Pov 4/191 9422 
1710. 

Besedilo: Trgovsko podjetje z 
živino in mesom »Rog«, Maribor. 

Vpiše  se:     Predelava   konjskega 
mes.    Pipuševa ulica 8. 
MLO  Maribor,   17.   novembra   1953. 

St. Pov 4/199 9423 
1711. 

Besedilo: Šnajder Stanko, državni 
obrtni mojster, tapetništvo in deko- 
racija, Maribor (Krekova 6). 

Sedež odslej: Partizanska 81. 
MLO  Maribor,   19.   novembra   1953. 

St. Pov 4/200 9425 
1712. 

Besedilo: Mestno podjetje »Sed- 
ierst in tapetništvo«, Murska So- 
bota. 

Izbriše se Mozir Jožef in vpiše 
Nemec   Friderik,   poslovodja. 
OLO Mur. Soboto, 20. nov. 1933. 

St.  11/25-9282/1-53 9335 
1713. 

Besedilo: Trgovina s poljedelski- 
mi stroji, Murska Sobota. 

Izbriše se Ksenam Geza, uprav- 
nik in vpiše 

Bcnko Luavik, poslovodja, ki pod- 
pisuje v odsotnosti v. d. upravnika 
Kučana Bele. 
OLO Mur. Sobota, 25. nov. 1953. 

St.   II/25-9360/1-53 9368 
1714. 

Besedilo: Hotel »Kandija«, Novo 
mesto. 

Izbriše se Jakšo Anton in vpiše 
Kečkež  Viktor,   upravnik,  ki  bo 

podpisoval t okviru pravil podjetja. 
OLO Novo mesto,  19.  nov.  1955. 

St. 10491/1-53 9333 
1713. 

Besedilo: Občinsko trgovsko pod- 
jetje, Mirna peč. 

Izbriše se Košir Vida in vpiše 
Iljaš Boža, poslovodja, ki je poobla- 
ščena   za   podpisovanje   skupaj   s 
predsednikom     občine    Spendalom 
Jožetom. 

OLO Novo mesto, 20. nov. 1953. 
St. 10493/1-53 9343 

1716. 
Besedilo:      Trgovsko      podjetje 

»Vino« — Rakek. 
Izbriše se Lipovec Zinka in vpiše 
Godeša  Tončka,  računovodja,  ki 

podpisuje po 47. členu szdgp. 
OLO  Postojna,  10. novembra  1953. 

UP-št, 3723-96/208 9345 
1717. 

Besedilo: Sodarska delavnica, 
Rn'-ek. 

Z odločbo KLO Rakek, št 201/52 
z dne 25. III. 1952 je podjetje prešlo 
v likvidacijo. Za likvidacijsko ko- 
misijo podpisujejo: Turk Franc, 
Popovič Jelka in Kranjc Frančiška. 

OLO Postojna, 12. julija 1952. 
St. 901/1-1952 6758 

1718. 
Besedilo: Gostilna in menza, Cerk- 

nica. 
Besedilo odslej: Gostinsko pod- 

jetje, Cerknica, skrajšano »Gostin- 
stvo, Cerknica. 

Izbrise se Petrovčič Rezka, poslo- 
vodja in vpiše 

Mevec Franc, upravnik, ki pod- 
pisuje v mejah zakonitih pooblastil 
in pravil podjetja, ter Urbas Her- 
mina, knjigovodja, ki podpisuje po 
47. členu szdgp. 
OLO  Postojna, 14.  novembra  1953. 

UP-št. 96/144 9344 
1719. 

Besedilo: Podjetje množičnih or- 
ganizacij »Fototehnika«, Sežana. 

Izbriše, se Berlot Franc in vpiše: 
Križma'n Rado, upravnik. 
OLO  Sežana, 21.  oktobra  1953. 

St. H-130/100-53 9162 
1720. 

Besedilo: Krajevna gostilna St. Ilj 
pod Turjakom. 

Izbriše se Splihal Anton in vpiše 
Splihal Marija, upravnica. 

OLO Slov. Gradec, 24. okt. 1953. 
St.   137/Ž4M8/II 9377 

im. 
Besedilo .Državno uslužbenska re- 

stavracija KLO Guštanj št. 2. 
Podjetje preide z odločbo LO 

MO Ravne na Koroškem v likvida- 
cijo.   V   likvidacijski   komisiji   so: 

Breznikar Lojze, predsednik, 
Emeršič Mihael in Puh Bolti, člana 
likvidacijske komisije. 

St.  131/II-Ï37/246-53        9382 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Iz- 

bir «, Slovenj Gradec. 
Izbriše se Šušteršič Rado, šef ko- 

merciale in vpišeta: 
Andreje Nežka, ki sopodpisuje v 

odsotnosti  direktorja, v   istem  ob- 
segu, in Knez Anton, ki podpisuje 
v odsotnosti glavnega računovodje. 

St.  177/11-137/244,53        9380 
OLO Slov. Gradec. 5. nov. 1953. 

1722. 
Besedilo: Krajevna krojaška in 

šiviljska delavnica, Dravograd. 
Podjetje preide na pcolegi od- 

ločbe obč LO Dravograd, št. 1546/3 
z dne 20. IX. 1955 v likvidacijo. V 
likvidacijski komisiji so: Sendorfer 
Ciril, prcdicdniTc, Maroš*k Franc in 
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Franc J usta, člana likvidacijske ko- 
misije. 

OLO Slov. Gradec, 5. nov. 1953. 
Št. 4••-137/247-53 9381 

1723. 
Besedilo: Trgovsko podjetje 

»Korotan«, Dravograd. 
Izbriše se Kac Ferdo, računovod- 

ja in vpišeta: 
Rozman Albert, namestnik uprav- 

nika, in Repotočnik Marija, knjigo- 
vodja. 
OLO Slov. Gradec, 10. nov. 1953. 

St. 17/11-137/262-53 9383 
1724. 

Besedilo: Gradbeno podjetje v 
Mežici. 

Besedilo odslej: Rudarsko grad- 
beno podjetje, Mežica. 

OLO Slov. Gradec, 12. nov. 1953. 
St. 37/IV-137/271-53       9379 

1725. 
Besedilo: Tovarna kemičnih iz- 

delkov, Hrastnik. 
Izbriše se Grešak Mirko in vpiše 
Kastelic Jože, direktor, ki bo pod- 

pisoval v okviru zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja. 
OLO Trbovlje, 24.  novembra  1953. 

St. 4842/2-53 9370 

Izbrisi 
1726. 

Besedilo: >Ustroj«, podjetje za 
kmetijsko strojno službo, Ljubljana 
— v likvidaciji, skrajšano:"»Ustroj«, 
Ljubljana — v likvidaciji. 

Ker je likvidacija končana. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 11. novembra 1953. 
St. Ill-1077/24-53 9360 

1727. 
Besedilo: Republiška kmetijska 

gospodarstva Slovenije, Maribor — 
v likvidaciji. 

St. III-1077/27-53 9355 
Besedilo: Republiška kmetijska 

gospodareva Slovenije, Ptuj — v 
likvidaciji. 

St. III-1077/27-53 9356 
Besedilo: Gozdarsko avtopodjetje, 

Celje — v likvidaciji. 
Št III-1077/26-53 9357 

Besedilo: Celjske opekarne, Ce- 
lje — v likvidaciji. 

St. III-1077/26-53 9358 
Besedilo: Zbiralna skladišča za 

les, Brezovica — v likvidaciji. 
St.  III-1077/26-53 9359 

Ker je likvidacija vseh podjetij 
končana. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž.  admnistracijo  LRS,  Ljubljana 

dne 19. novembra 1953. 
1728. 

Besedilo: Kmetijsko posestvo, Bo- 
Žtanj. 

Ker, je bilo z odločbo MLO Ljub- 
ljana, ät. Tajn 821/53 z dne 24. IV. 
1953 preneseno v upravo OLO Ljiib- 
lj&na okolica. 

•   MLO Ljubljana,  5.  oktobra  1953. 
G-èt. 7133/93   . 9056 

1729. 
Besedilo: »Prevoz IV« Ljubljana 

— v likvidaciji. 
Ker je likvidacija končana. 

MLO Ljubljana, 24. novembra 1953. 
G-št. 8426/53 9371 

1730. 
Besedilo: Topilnica in valjarna 

cinka, Celje. 
Ker se je združila s Tovarno za 

proizvodnjo kemičnih izdelkov, 
Celje. 

MLO Celje, 16. novembra 1953. 
St.  II-8755/2-53 9318 

1731. 
Besedilo: Tovarna za proizvodnjo 

kemičnih izdelkov, Celje. 
Ker se je spojilo z gospodarskim 

podjetjem  »Cinkarna« Celje. 
St. II-8755/2-53 9365 

Besedilo: Združenje državnih go- 
stinskih podjetij Celje mesto, Celje. 

Ker je likvidacija končana. 
St.   II-8857/1-53 9367 

MLO Celje, 24. novembra 1953. 
1732. 

Besedilo: Krajevno podjetje brus- 
nih kamnov, Storaaž. 

Ker je prenehalo s poslovanjem. 
OLO Gorica, 3. novembra 1953. 

St. II/2—105/114-53 9260 
1733. 

Besedilo: Tovarna likerjev in 
sadnih izdelkov, Ajdovščina. 

Ker preide na podlagi odločbe 
OLO Gorica z dne 20. XI. 1953, št. 
4383/7 z vsemi osnovnimi in obrat- 
nimi sredstvi v sklop Zadružnega 
trg. podjetja »Rastlina« v Šempetru 
pri Gorici. 

OLO Gorica, 26. novembra 1953. 
Št.  •/2—105/154-53 9430 

1734. 
Besedilo: Krajevna šivalnica Dol. 

Logatec, v likvidaciji. 
Ker je  likvidacija  končana. 

OLO Ljubljana ok., 9. nov. 1953. 
II-2-št. 24/705-1953 9596 

1735. 
Besedilo: »Mlekopromet« Ljub- 

ljana okolica v likvidaciji. 
Ker je likvidacija  končana. 

OLO  Ljubljana  ok.,   10.  nov.   1953. 
•-2-št. 24/722-1953 9395 

1736. 
Besedilo:   Avtopromet    Ljutomer. 
Ker je likvidacija končana. 
OLO Ljutomer, 30. aprila  1953. 

St. H-1311/1-53 1966 
1737. 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Pri 
trgu«, Maribor. 

Ker   se   priključi   kot   gostinski 
obrat »Hotelu Orel«, Maribor. ' 
MLO Maribor, 6. novembra 1953. 

St. Pov 4/183 9412 
1738. 

Besedilo: Elektro Maribor okolica. 
Ker spada delavnost podjetja iz- 

ključno v področje OLO Maribor 
okolica. 
MLO Maribor, 6. novembra  1953. 

St. Pov 4/192 9417 

1739. 
Besedilo:   Čevljarsko   podjetje  v 

Vavti vasi. 
Zaradi  ustavitve obrata. 

OLO Novo mesto, dne 11. jun. 1953. 
St. •-4879/2-53 4288 

1740. 
Besedilo:   Okrajni   vodovod,   Ra- 

kek. , 
Ker je postalo ustanova s samo- 

stojnim  finansiranjem. 
-OO Postojna,  14. novembra  1953. 

U P-št. 1373-172/20 9346 
1741. 

Besedilo: Okrajna hranilnica, Slo- 
venj Gradec. 

Ker je prenehala poslovati. 
OLO Slov. Gradec, 20. okt.  1953. 

Št. 1/1-137/237-53 9384 
1742. 

Besedilo:   Servis   za   oskrbovanje 
obrtništva, Trbovlje. 

Ker  je likvidacija  končana. 
OLO Trbovlje, 20. maja 1952. 

Št. 2484/2-52 5069 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

Vpisi 
1743. 

Besedilo: Komunalna ustanova 
obč. LO Muta. 

Naloge ustanove: Vzdrževanje 
zgradb in pobiranje najemnine od 
zgradb splošnega ljudskega premo- 
ženja. Vzdrževanje žage venecian- 
ke, last splošnega ljudskega premo- 
ženja, upravljanje s premoženjem 
stanovanjskih zgradb. 

Ustanovljena z odločbo obč. LO 
Muta, št. 848/2-53 z dne 29. IX. 1953. 

Za  ustanovo podpisujeta: 
Fele Ivan, upravnik, in Vcrdinek 

Rudolf,  predsednik  obč. LO. 
OLO Slov. Gradec, 12.  nov.  1953. 

Št.   20/V-137/270-53 9376 

894 
Vpisi 

Besedilo: Kmetijsko posestvo U'* 
Ljubljana okolica »Logatec«.        . 

Na podlagi  sklepa  in  pooblastila 
občnega zbora OZZ Ljubljana oko- 
lica z dne 25. V. 1953 ter sklepa seje 
upravnega odbora z istega dne se J 
podjetje   ustanovilo   za   ncdolocc 
čas. 

Poslovni    predmet    posestva    JÇ" 
Proizvajanje    kmetijske    proizvo " 
nje, vnovčevanje proizvodov v n 
predelanem   stanju   ter   sklepanj 
vseh zadev, potrebnih za redno P 
slovanje. -e 

Organ    gospodarske    uPfiaY?. „a 
Okrajna zadružna zveza LjubUa 
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okolica, ki imenuje tudi upravnika 
in računovodju. 

Za   podjetje   podpisujeta:    Jureš 
Franc, upravnik, Čevice  1, Kranjc 
Emilija, nameščenka, Cevice  10. 

Ljubljana, 10. novembra 1953. 
Zt 12/53-Zadr VIII 111/1       10622 

895. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Idrskem. 
Na občnem zboru 7. III. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Idrskem. 
Delež znaša 1000 din. Član odgo- 

varja za obveznosti zadruge s pet- 
kratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega deleža. Upravni odbor sestav- 
lja 7 do 9 članov. 

Izbrišejo se Juretič Ivan, Man- 
freda Ivan, Miklavič Franc in Ber- 
ginc Anton, vpišejo pa novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Miklavič Mirko, Idrsko 52. Pe- 
trica Franc, Idrsko 1, Sovdat Franc, 
Idrsko 5, Matevc Ignac, Idrsko 21, 
kmetje. 

Gorica, 3. oktobra  1953. 
Zadr VII/23-28 8912 

896. 
Besedilo: Zadružno podjetje 

»Drava«-   eksport-import,   Maribor. 
Izbriše se Anderlič Franjo in 

vpiše 
Krebs Miro, direktor, Hrastje 13. 

Maribor, 14. novembra 1953. 
Zadr VI 80/33-9 10726 

Trgovinski register 

89?. 
Izbrisi 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga v Komnu. 

Zaradi pridružitve h Kmetijski 
zadrugi Komen. 

Zadr VII/128-12 8769 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o- j. v Svetem. 
Zaradi pridružitve h Kmetijski 

zadrugi Kome». 
Zadr VI/59-4 8768 

Besedilo:   Kmetijska  obdelovalna 
zadruga v Tomnju. . 

Zaradi   pridružitve   h   Kmetijski 
zadrugi z o. j. v Tomaju. 

Zadr VII/121-5 8770 
Gorica, 29. septembra  1953. 

898. 
Besedilo:   Kmetijska  obdelovalna 

zadruga »Adrija« v Senožečah. 
Zaradi  končane  likvidacije. 

Gorica,  4.   decembra   1953. 
Zadr VII/210-7 11045 

899. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom na Kamenjan 
— Bohinj. 

Zaradi spojitve s Kmetijsko za- 
drugo z omejenim jamstvom, Boh. 
Bistrica. 

Ljubljana,  18.  novembra  1953. 
Zadr. VIII 24/2 10822 

900. 
Besedilo:   Potrošniška  zadruga  z 

°- j. Krško »v likvidaciji«. 
Ker je likvidacija končana_. 

Novo mesto, 26. nov. 1953. 
Zadr III 50/4 10931 

Vpisi 
901. 

Besedilo: Trgovina   s   sadjem in 
zelenjavo, Vrh Rafaela (II. Bistrica). 

Imetnik: Vrh Rafaela, Ilirska Bi- 
strica 277. 

Obratni predmet: Nakup in pro- 
daja sadja in zelenjave na drobno. 

Gorica, 21. novembra 1953. 
Zt 25/53—4 Rg AI/57      10885 

902. 
Besedilo: Nakup in prodaja sad- 

ja in zelenjave Skrlj Kristina. 
Obratni predmet: Nakup in pro- 

daja  sadja in zelenjave. 
Imetnik: Skrlj Kristina, Duplje 

40, p. Vipava. 
Gorica,  17. novembra  1953. 

Zt 27/53-3 Rg A 1/56     10776 
903. 

Besedilo: Gostilna Vogelnik Stan- 
ko  (Radovljica). 

Lastnik: Vogelnik Stanko, gostil- 
ničar, Radovljica, Ljubljanska ce- 
sta 28. 

Obratni predmet: Izvrševanje go- 
stilničarske obrti. 

Ljubljana, 30. oktobra  1953. 
Zt 22/53—Rg A VIII 209/1   10438 

Spremembe 
904. 

Besedilo: Okrepčevalnica Kodc- 
Ija Karel (Vipava). 

Imetnik:    Kodelja Karel, Vipava 
št. 47. 

Na podlagi odločbe tajništva za 
gospodarstvo OLO Gorica št. II/2- 
4821/1-53 z dne 28. X. 1953 se vpiše 
sprememba. 

Imetnik odslej: Kodelja Lina, Vi- 
pava 47. 

Gorica, 24. novembra 1953. 
Zt 3/51-9-Rg A I/l       10930 

Oklic o skrbnikih in razpravah 
Tožbe za razvezo zakona: 

G-606/53 11083 
Stanko Jelisaveta, Ljubljana, 

Obirska 23a, proti Stanko Josipu, 
zdaj neznanega bivališča. Razprava 
bo 18. februarja 1954 ob 8. uri pred 
tem sodiščem, v sobi št. 341/III. 
Skrbnik je Ančilov Jovan, livar, 
Ljubljana, Vižmarje 206. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. decembra ' 1953. 

G 1366/53 11106 
Horvat Vincencija, gospodinja, 

Maribor, Ulica XIV. divizije 92, 
proti Horvatu Rudolfu, trgovcu, 
zdaj neznanega bivališča. 

Razprava  bo 28.  decembra   1953, 
ob 9. uri, v sobi št. 58/1 tega sodi- 
šča.   Skrbnik   je   Zlender    Mirko, 
pravni referent pri tem sodišču. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 8. decembra 1953. 

Amortizacije 
Uvede se postopanje za amortizacijo 
vrednotnic, katerih imetniki se pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodišču svoje 
pravice, sicer se bodo vrednotnice izrekle 

za neveljavne. 
IR 362/53-3 10318 

Breceljnik Marija, obrtnica v 
Ljubljani, Petkovškovo nabrežje 17, 
prosi za amortizacijo dveh hranil- 
nih knjižic Mestne hranilnice ljub- 
ljanske na ime Breceljnik Olga, 
obeh vinkuliranih z geslom, in si- 
cer: št. knjižice 212.062 z vlogo 
6771 din, št. knjižice 193.263 z vlogo 
7679 din. Priglasitveni rok: 'dva me- 
seca od te objave. 

Okrajno sodišče I v Ljubljani 
dne 29. septembra 1953. 

I R 139/53 10829 
Sloser Frančiška, Sratovci, prosi 

za amortizacijo izgubljene police 
Drž. zavarovalnega zavoda v Ljub- 
ljani, št. 216.453. Sklenitelj in zava- 
rovanec Šloser Marija, Sratovci, se- 
danja vsota 4.440 din, imetnik »pri- 
nositelj police«. Priglasitveni rok: 
dva meseca od te objave. 
I R 140/53 10830 

Gojzniker Janez, upokojenec v 
Gor. Radgoni, Ljutomerska 12, pro- 
si za amortizacijo izgubljene hranil- 
ne knjižice bivše Občinske hranil- 
nice v Gor. Radgoni, št. 274 na ime 
Horvat Franca iz Črešnjevec, z 
vlogo 2.430 din. Priglasitveni rok: 
dva meseca od te prijave. 
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, 

dne 4. septembra 1953. 

Razne objave 

Poziv upnikom in dolžnikom 
naj   v   danem   roku   priglasijo   terjatve 
oziroma  poravnajo  svoje  obveznosti  do 
podjetij    v   likvidaciji,   sicer   se    bodo 

dolgovi sodno izterjali. 
10278 

Občinska gostilna Šmartno ob 
Paki je prešla po sklepu seje ob- 
činskega LO z dne 9. IV. 1953 v li- 
kvidacijo. Priglasitveni rok: do 31. 
XII. 1953.      Likvidacijska komisija 

10412 
Občinska mesarija Šmartno ob 

Paki je prešla po sklepu seje ob- 
činskega LO z dne 9. IV. 1953 v li- 
kvidacijo. Priglasitveni rok: do 31. 
XII. 1953.      Likvidacijska komisija 

10896 
Z odločbo MLO Maribor št. II- 

13.328/1-53 VF je Gostinsko pod- 
jetje >Studenci«, Maribor, prešlo v 
likvidacijo. Priglasitveni rok: 30 dni 
od te objave. 

Likvidacijska komisija 
10841 

Mestni ljudski odbor Maribor je 
z odločbo z dne 6. XI. 1953, štev. 
13.448/1-53 odločil, da preneha in 
preide v likvidacijo Gostinsko pod- 
jct> »Ljudska restavracijac Mari- 
bor, Gregorčičeva 29. Priglasitveni 
rok: 30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 
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St. 74/3 10932 
Tovarna likerjev in sadnih izdel- 

kov Ajdovščina je prešla z dnem 
21. X. 1953 v likvidacijo. Prigla- 
sitveni rok: do 30. XII. 1953. 

Likvidator 
11000 

KDZ   Slape,   Ljubljana-Polje   je 
prešla po sklepu občnega  zbora z 
dne 24. VI. 1953 v likvidacijo. Pri- 
glasitveni rok: 14 dni po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 

St. 11/53 10774 
Z odločbo LO MO Velenje, štev. 

2137/1-53 je prešlo >Mestno podjetje 
Velenje Remont« v likvidacijo. Pri- 
glasitveni rok: 30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
preklicujejo 

Ačko Karel, Duh na Ostrem vrhu, 
Boč, osebno izkaznico, reg. štev. 
36638, ser. št. 0197957. 11149 

Bacar Albin, Ljubljana, Vilharjeva 
53, evid. tablico motornega kolesa 
znamke »Zündapp«, št. S-461.   10970 

Babic Jože, Maribor, Studenci, 
Tvorniška 12, osebno izkaznico, reg. 
št. 14208, ser. št. 0025882. 10963 

Balazič Ana, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 82398/52, ser. št. 
F-0104708. 11009 

Balazič Anton, Ljubljana, osebno 
Izkaznico, rejr. št. 82399/52, ser. št. 
F-0104709, vojaško knjižico, izdano 
v Valjevu, in izkaznico ZKS, izda- 
no v Ljubljani. 11010 

Balažic Ignac, Gomilice 136, p. 
Turnišče, osebno izkaznico, reg. št. 
16026, ser. št. 0240336, in izkaznico 
za kolo, tov. št. 213254. 10842 

Bandelj Stano, GabTOvica 5, p. 
Komen, osebno izkaznico, reg. štev. 
1607, ser. št. 0202317. 1002 

Bauman Angela, Zrkovce 13 pri 
Mariboru, spričevalo o zaključnem 
izpitu državne nižje gospodarske 
šole v Mariboru, izdano 1946.   11011 

Belci Martin, Vinski vrhovi, p. 
Miklavž pri Ormožu, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 1468, ser. štev. 
F-0225796. 10993 

Berič Elizabeta, Maribor, Kolo- 
dvorska 6, osebno izkaznico, reg. št. 
17722,  ser. št. 0074732. 11170 

Bezjak Jožefa, Maribor, Studenci, 
Ruška 79, osebno izkaznico, reg. št. 
27992, ser. št. 0034678. 11177 

Blažič Marija, Vrtojba 339, p. 
Šempeter pri Gorici, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 38064, ser. številka 
02224. 10948 

Božčič Nedelko, Ljubljana, Šiška, 
osebno izkaznico, reg. št. 100235/52, 
ser. št. F-0474535. 11034 

Božič Matija, Maribor, PobreŠka 
38, osebno izkaznico, reg. št. 24699, 
ser. št. 0018294. izdano v Prelogu. in 
sindikalno knjižico št. 64639, izdano 
v Mariboru 1946. 11178 

Breznar Silva, Maribor, Ob bregu 
26, osebno izkaznico, reg. št. 54044, 
ser. št. 0054906. 11161 

Brezovšek Alojz, Senovo 107, 
osebno izkaznico, reg. št. 47103, ser. 
št. 0391413. 10949 

Celeč Ferdo, Rakičan 64, p. M. 
Sobota, osebno izkaznico, reg. štev. 
7020, ser. št. 0088730 in orožni list 
št. 328, izdan v M. Soboti. 10845 

Cementarna Trbovlje, priznanico 
o položenem depozitu K-228 št. 250, 
izdano na postaji Trbovlje 8. VII. 
1953 na znesek 60.000 din.       10923 

Cimerman Karel, Maribor, Stu- 
denci, Zrinjskega 1, delovno knjiži- 
co, št. 1320998, reg. št. 22998, izdano 
v Mariboru 1947. 10965 

Cirnski Janez, Cirnik 6, p. Jese- 
nice na Dol., osebno izkaznico, reg. 
št. 13774, ser. št. 0379084. 10897 

Col ja Matilda. Maribor, Meljska 
92, osebno izkaznico, reg. št. 29372, 
ser. št. 00022131. 11151 

Čopič Zora, Rihemberk (Branik), 
Zgoni 2, osebno izkaznico, reg. št. 
23724, ser. št. 0305707. 10976 

Cvelbar Štefanija, Ptuj, Zrinjske- 
ga-Frankopana 10, osebno izkaznico, 
reg. št. 1472, ser. št. 0243784.    10888 

Cvirn Matevž, Lobnica 34 pri Ru- 
šah, osebno izkaznico, reg. št. 16659, 
ser. št. 0375514. 10966 

Ceč Andrej, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 12823/50, ser. št. 
F-0035133. 11071 

Ceh Hedvika, Ljubljana, Medve- 
dova 19, osebno izkaznico, reg. št. 
62964/51. 11072 

Cerne Marija, Maribor, Studenci, 
Golobova 5, osebno izkaznico, reg. 
št. 24951, ser. št. 0035369. 11174 

Crnilogar Frančiška, Verd 28, p. 
Vrhnika, osebno izkaznico, reg. št. 
96406/31, ser. št. F-0118716.        11037 

Cernivec Vera, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 48498/51, ser. št. 
F-0071008. 11012 

Delač Ivan, Jakšiči, Fara pri Ko- 
čevju, osebno izkaznico, reg. štev. 
5047, ser. št. 0551357. 11117 

Dermota Jožefa, Vrhnika, osebno 
izkaznico, reg. Štev. 38701, ser. štev. 
F-0146711. 11118 

Dik Josip, Ljubljana, Šentvid, 
osebno izkaznico, reg. št. 16264, ser. 
št. 0340846, izdano v Čakovcu.   11073 

Dolenc Gino, Neblo, p. Dobrovo v 
Brdih, osebno izkaznico, reg. štev. 
1554, ser. št. 0291484. 11003 

Dolinar Hinka, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 11889/50, ser. št. 
F-0034199. 11013 

Drnovšek Adolf, Vir 63, p. Dob 
pri Domžalah, delavsko knjižico 
>Papirnice Količevo-Domžale« iz 
let 1945—1947. 10933 

Drole Marko, Bača 14, p. Podbrdo, 
osebno izkaznico, reg. št. 17525, ser. 
št. G-0396401. 11020 

Filipčič Pavel, Tatre 33, p. Mate- 
rija, osebno izkaznico, reg. štev. 
3833, izdano v II. Bistrici. 10977 

Franz Drago, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 26250/51, ser. št. 
F-0048560. •38 

Fujš Stefan, Murska Sobota, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 29729, ser. št. 
0111439. 11139 

Furjan Alojzij, Ljubljana, Lev- 
stikov trg 7, osebno izkaznico, reg. 
št. 9460, ser. št. 0185770, izdano v 
Kranju. 10984 

Galič Stanislav, Ljubljana, osebno 
izkazniaco, reg. št. 89757, ser. Štev. 
F-0112067. 10994 

Gabor Stefan, Črenšovci 88, roj. 
2. III. 1909, osebno izkaznico, reg. 
št. 19536, izdano v Dol. Lendavi, in 
vojaško knjižico. 11110 

Gerenčer Andrej, Strehovci 74, p. 
Dubrovnik, osebno izkaznico, reg. 
št.  12370, ser. št. 0235080. 10934 

Geršak Alojzij, Nova vas 6. Bi- 
zeljsko, osebno izkaznico, reg. št. 
14914, ser. št. 0380224. 10898 

Godnjavec Karel, Rodno pri Treb- 
njem, osebno izkaznico, reg. št. 1808, 
ser. štev. 0024118, izdano v Ljub- 
ljani. 11155 

Golob Florijan, Trška gora, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 26260.     11080 

Golob Konrad, Peščen vrh 18, An- 
drence v Slov. gor., osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 0320, ser. štev. G- 
0066122. 11164 

Gorenc Ignac, Vinica 23, p. Smar- 
ieta pri Novem mestu, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 27465, ser. štev. 
0315765. 11066 

Gorjan Jože, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 80254-51, ser. št. 
F-0102564. 11097 

Gorjan Vida roj. Mozetič, Vrtoj- 
ba 100, p. Šempeter pri Gorici, 
osebno izkaznico, reg. št. 36383, ser. 
št. 0237011. 11047 

Gozdno gospodarstvo Brežice, 
tablico kamiona OM, reg. štev. 
4130. 10991 

Gozdno gospodarstvo Brežice, 
evid. tablico št. S-4135 voza »Re- 
nault«. 111,11 

Gozdno gospodarstvo Nazarje, 
reg. št. avtomobila S-4632.       11087 

Grad Ljudmila, Videm 20, Dol 
pri Ljubljani, preklic o izgubljeni 
osebni izkaznici, reg. št. 44951, ser. 
št. 0152916, objavljen v Urad. listu 
LRS, Št. 36/53, ker se je našla. 10995 

Gruden Ana, Livold 60, p. K°" 
čevje, osebno izkaznico, reg. štey. 
1282, ser. štev. 0547592. 10935 

Gruden Anica, Ljubljana, Šiška, 
novi blok II, osebno izkaznico, reg- 
Št. 474634/52. 1097» 

Grm Janez, Raztez 8, p. Brestani- 
ca, osebno izkaznico. 109?" 

Habinc Maks, Brezina 1, Brežice, 
osebno izkaznico, reg. št. 152, ser. 
št. F-0366464. 1•12 

Horvat Jožef, Ljubljana. Smartin- 
ska 32, osebno izkaznico, reg, štev. 
26531, ser. št. 0472441. 10985 

Hribar Ignac, Ljubljana, Levsti- 
kov trg 2, osebno izkaznico, reg. st. 
19019, ser. Št. 0311529. I11.?0 

Hribernik Ivana, Sv. Duh, Škof J» 
Loka, osebno izkaznico, reg. s}j£i 
31337, ser. št. 0210747. . I*0/0 

Hudorovif Boštjan starejši, &0' 
čevje, osebii') izkaznico, reg. ste*' 
6133, seri št. 0552443. ^131 
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Hudorovič Boštjan mlajši, Kočev- 
je, osebno izkaznico, reg. Št. 5156, 
ser. št. 0551466. •32 

Hvala Jernej, Cepovan-Dol 134, 
krojaško obrtnico, izdano od Okraj- 
ne obrtne zbornice v Gorici, 1. 1951, 
pod št. 5322 z dne 10. IV. 1949. 10992 

Imerovič Jesim, Kranj, Savski 
breg 19, osebno izkaznico št. 7792, 
in sindikalno knjižico. 10936 

Jalšovečki Franjo, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 7035, ser. 
št. 2496221, izdano v Ivancih, Hrvat- 
ska. 10996 

Jambrošič Stjepan-Ivana, Podtu- 
ren pri Čakovcu, osebno izkaznico, 
reg. št. 19198, ser. št. 0038037, izdano 
v Čakovcu. 10962 

Jamnik Anica, Blagovica, potr- 
dilo o izvršenem predhodnem izpitu 
učiteljskega tečaja, izdano leta 1953 
v Ljubljani, zap. št. 1541.       11141 

Jenko Jože, Praše 24, p. Kranj, 
osebno izkaznico, reg. Št. 10398, ser. 
št. 201.608. 11099 

Jerman Ivan, Moste 26 pri Ko- 
mendi, osebno izkaznico, reg. štev. 
12723, ser. št. 0459033. 10997 

Jovan Aldo, Ljubljana, indeks 
medicinske visoke šole univerze v 
Ljubljani. 11142 

Junč Franc, Maribor, Gorkega 1, 
osebno izkaznico, reg. št. 21771, ser. 
št. 0019189. in vojaško knjižico, iz- 
dano od vojaškega okrožja v Ma- 
riboru 1950. 10968 

Kacijan Ljudmila, Maribor, Rad- 
vanjska 124, osebno izkaznico, reg. 
št. 10601, ser. št. 0024947. 11153 

Kačičnik Marija, Maribor, Mla- 
dinska 32a, osebno izkaznico,, reg. 
št. 9767, ser. št. 0013977. 11173 

Kamnikar Ludvik, Vrata 2, p. 
Šmartno pri Ltiji, osebno izkaznico, 
reg. št. 7679, ser. št. 0007989.     11074 

Klemenčič Stefan, Maribor, Tezno. 
Spolina 7, osebno izkaznico, reg. št. 
18905, ser. št. 0008251. 11157 

Klodič Albin, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 79619/50, ser. št. 
F-0101929. 11035 

Kmetic Frančiška roj. Ivšek, Bo- 
rovak 6, Podkum, osebno izkaznico, 
ser. št. F-0750193, izdano v Trbov- 
ljah. 10890 

Koblar Elizabeta, Kidričevo 52. 
SI. Javornik, Jesenice, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 3623, ser, štev. G- 
348333. 11100 

Kokoš Evgen, Ljubljana, Šentvid, 
osebno izkaznico, reg. št. 14.452/52, 
izdano v Murski Soboti."        11075 

Kolenc Pavla, Dol. Ponikve 15 
pri Trebnjem, osebno izkazmico, 
»er. št. 0507898. 11078 

Kolman Jože, Radezel 3. Slivnica 
pri Mariboru, osebno izkaznico, reg. 
«t. 999, ser. št. 0568309. •72 

Kopitar Rozaliia, Pesje 17, p. Ve- 
lenje, osebno izkaznico, reg. Štev. 
5917. ser. št. F-429227. 10846 

Kotnik Marjeta roj. Pirš. Sp. 
foljcane 15, osebno izkaznico, reg. 
St. 519, ser. št. F-567929. •75 

Krasnik Jelena, Ljubljana, indeks 
višje pedagoške šole v Ljublja- 
ni. 10986 

Krasnik Jelena, Ljubljana, izkaz- 
nico višje pedagoške šole, izdano v 
Ljubljani. 11036 

Krivec Drago, Maribor, Cafova 5, 
pomočniško spričevalo dimnikarske 
stroke, izdano od Mestne obrtne 
zbornice v Mariboru 1951.        11148 

Kuhar Anton, Janežovci 8 pri 
Ptuju, osebno izkaznico, reg. štev. 
10051, ser. št. 0252364. 11165 

Kvas Franc, Maribor, Koroška 74, 
osebno izkaznico, reg. Št. 47303, ser. 
št. 0042561. 11150 

Lah Jožica, Maribor, Radvanje, 
Engelsova 92, osebno izkaznico, reg. 
št. 38276, ser. št. 0040688. 11158 

Lah Oskar, Maribor, Heroja Slan- 
dra 23, osebno izkaznico, reg, št. 98, 
ser. št. 0002108. 11156 

Leskovar Franc, Kočno pri Zg. 
Polskavi, osebno izkaznico, reg. št. 
44908, ser. št. 0879456. 11154 

Leskovec Jakob, VP 1101/1, Ajdov- 
ščina, roj. 21. VIL 1919, Hotedršica 
106, osebno izkaznico in vojaško 
knjižico. ' 10848 

Lešnik Barbara, Maribor, Her- 
mankova 10, osebno izkaznico, reg. 
št. 44159, ser. št. 0046245. 11171 

Levičar Anton, Maribor, Studen- 
ci, Obrežna 1, osebno izkaznico, 
ree. št. 54622. ser. št. 005594.     10964 

Lipič Ana, Dokležovje, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 2034, ser. štev. 
0083744. 11114 

Maček Anton, Laze 73, Planina 
pri Rakeku, osebno izkaznico, izda- 
no v Postojni. 10795 

Maček Jožica, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. .101999/53, ser. št. 
F-0476309. 11015 

Mali Anton, Ljubljana,- Resljeva 
28, osebno izkaznico, reg. št. 13662, 
ser. št. F-0459972. 11180 

Marc Marta, Postojna, Kolodvor- 
ska 4, osebno izkaznico, reg. štev. 
0626419. 11181 

Maric Jožef. Gančani 13, p. Bel- 
tinci, osebno izkaznico, ser. štev. 
G-0081737. 11096 

Marim Alojz, Gorišnica 54, Ptuj, 
osebno izkaznico, reg. št. 26062, ser. 
št. 0269372. 10978 

Marinčič Franc, Ilirska Bistrica, 
osebno izkaznico, reg. št. 12326, ser. 
št. 0358838. 10998 

Markič Danica, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 92082/51, ser. št. 
F-0114392. _ 10987 

Marter Vera, Maribor, Aškerčeva 
H, osebno izkaznico, reg. št. 10693, 
ser. št. 0018903. 10959 

Mavrln Jože, Kočevje 26, osebno 
izkaznico, reg. štev. 1444, ser. štev. 
0547754. 11031 

. Mažgon Jože, Sp. Idrija 97, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 3351, ser. št. 
0533861. 11038 

Mihailovič Tamara, Maribor, Uli- 
ca talcev 1, osebno Izkaznico, reg. 
št. 5366, ser. št. 0229676, izdano v 
Ljutomeru. 10954 

Mikek Franc, Bočna 68, Gornji 
grad, sečna dovoljenja, izdana od 
OLO Šoštanj, št. 82/1510, izdano za 

posek in prodajo 24 ms iglastega 
lesa z dne 13. III. 1953, in sečno do- 
voljenje št. 82/1275 za posek in pro- 
dajo 10 m« lesa in 7 m3 lesa za do- 
mačo uporabo z dne 27. marca 
1953. 10849 

Mikulič Anton, Ferdreng, Kočev- 
je, osebno izkaznico, reg. št. 1256. 
ser. št. 0547566. 10979 

Mlaker Katica, Maribor, Tomši- 
čev drevored 4, osebno izkaznico, 
reg. št. 49888, ser. št. 0879094.   10956 

>MlekopromeU, Murska Sobota, 
evid. tablico tovornega avta 31 
znamke >TAMc, reg. št. S-6907. 10252 

Močnik Ana, Trbovlje, Pevska 53, 
osebno izkaznico, reg. št. 7271, ser. 
št. F-0720581. 11058 

Modrej Marjanka, Mežica, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 3047, ser. št. 
G-0267757. 11006 

Mohor Veronika, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 71766/51, ser. 
št. F-0094076. 11016 

Mohorič Marija, Žiganja vas 24, 
osebno izkaznico, reg. št. 2663, iz- 
dano v Kranju. 11017 

Mramor Rozalija, Ljubljana, Ob 
Ljubljanici 25, osebno izkaznico, 
reg. št. 24943/51, ser. št. F-0047253. 
železniško režijsko vozno karto, iz- 
dano v Ljubljani in knjižico za 
kolo  znamke  >Rentchland<.     11077 

Mušič Štefanija, Ruše pri Mari- 
boru, osebno izkaznico, reg. št. 16001, 
ser. št. 0574056. 10953 

Nerad Jožef, Velika Polana 98, p. 
Crenšovci, osebno izkaznico, reg. 
št. 20499, ser. št. G-0244809.      10043 

Novak Srečko, Limbuš pri Mari- 
boru, osebno izkaznico, reg. štev. 
14773, ser. št. 0576828. 11147 

Omak Bogdan. Ljubljana, Celov- 
ška cesta, blok I, osebno izkaznico, 
reg. številka 81591/52, ser. številka 
F-0103901. 109Ö9 

Opara Antor, Verd 28, p. Vrhni- 
ka, osebno izkaznico, reg\ št. 12393, 
ser. št. 0132390. 11059 

Ornik Ana, Bohova. Hoče pri Ma- 
riboru, osebno izk/iznico, reg. štev. 
8566. ser. št. 038025'. 11163 

Pahor Ladislav, Nova Vas 31, p. 
Opatje selo, osebno isVasnico, reg. 
št. 16189, ser. št. 0332162, izdano v 
Gorici.     __ 10988 

Pajer Konrad, Maribor, Koroška 
31, preklic o izgubljeni osebni iz- 
kaznici, reg. št. 8983, ser. št. 0010193, 
objavljen v Ur. listu LRS, ker se je 
našla. 11176 

Pavalec Franc, Maribor, Pobrežje, 
Košakova 21, osebno izkaznico, reg. 
št. 16658, ser. št. 00013573. 11146 

Pavlin Bruno, Nova Gorica, Rož- 
na dolina 176, osebno izkaznico, 
reg. št. 39989. ser. št. 0293923.   10536 

Pavlin Janez, Preska 56, Medvo- 
de, osebno izkaznico, reg. štev. 
46119/53, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 11037 

Pečar Ivan, Zg. Duplex pri Mari- 
boru, osebno izkaznico, reg. štev. 
6122, ser. št. 0577632. 10957 

Pepelnik Matevž, Polena, p. Me- 
žica, os°bno izkaznico, reg. št. 31057, 
ser. št. 0373767. 11124 
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Petek Stanko, Pivola 84 pri Ho- 
čah. osebno izkaznico, reg. št. 9555, 
ser. št. 0580920. 10958 

PetrovčiČ Frančiška, Kačja vas 
32, Planina pri Rakeku, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 8462, ser. št. F- 
0628772. •     11070 

Poberžnik Valentin, Stari trg pri 
Gradcu, osebno izkaznico, reg. št. 
20056, ser. št. 0361366. 10952 

Pogorevc Bernarda, Maribor, 
Strossmayerjeva 30, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 2459, ser. štev. 
0014771. 11168 

Polenšek Ana, Trnovo 4, pri Med- 
vodah, osebno izkaznico, reg. štev. 
45469, ser. štev. 0155220. 11119 

Potočnik Mihaela por. Lariseger, 
Sp. Polskava pri Mariboru, osebno 
izkaznico, reg. štev. 3677, ser. štev. 
0590187. •59 

Požar Marija, Maribor, Mladin- 
ska 8, osebno izkaznico, reg. štev. 
3088, ser. št. 0015381. 10960 

Predovnik Jože, Ljubno ob Savi- 
nji, osebno izkaznico, reg. št. 20106, 
ser. št. 0443417. 10833 

Preložnik Anton, Zikerca 9 pri 
Koreni, Slov. gor., osebno izkaznico, 
reg. št. 43394, ser. št. 0877577.   11160 

Prošek Ivan, Sp. Hrušica 24, Ljub- 
ljana, osebno izkaznico, reg. štev. 
85174/52, ser, št. F-0107484.        11120 

Pucko Barbara roj. Sraka, Ren- 
kovci 67, p. Turnišče, osebno izkaz- 
nico,  ser.  št.  G-0239576. 10797 

Pungerčan Jože, Veliko Mlače- 
vo 60, p. Grosuplje, osebno izkazni- 
co, reg. številka 12624, ser. številka 
F-0012934. 11101 

Radojevič Dimitrije, Ljubljana, 
Celovška 18, indeks akademije za 
igralsko umetnost v Ljubljani.   11060 

Rakuš Vela, Ptuj, Budina 13, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 1628, ser. št. 
0243940. 10850 

Ravnikar Pavla roj. Cerar, Drtija 
14, osebno izkaznico, reg. št. 0465646, 
izdano v Kamniku. 11018 

Rems Filip, postaja LM Šalovci, 
službeno objavo serije 1826, št. 06, 
izdano od poveljstva voda LM Mur- 
ska Sobota 1953, z veljavnostjo do 
24. X. 1953 za potovanje na redni 
letni dopust v okraj Celje oko- 
lico. 10980 

Rukli Ivan, Staro selo 32, p. Ko- 
barid, osebno izkaznico, reg. šiev. 
5283, ser. št. G-0257993. 11061 

Simčič Nikolaj, Novoseli 15, Vi- 
nica, osebno izkaznico, reg. štev. 
6530, ser. št. 0489842. 10770 

Skopec Valentin, Bizovik 80, po- 
šta Hrušica, osebno izkaznico, reg. 
št. 334. ser. št. F-0122637. 11121 

Skušek Terezija. Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 91854-51, ser. 
št. 0114164, in knjižico za kolo šte- 
vilka 6655. 11103 

» SlOkar Ladislav, roj. 26. I. 1938, 
Ajdovščina, Gregorčičeva 6, šolsko 
spričevalo iz leta 1952/53 in spriče- 
vala o dovršeni nižji gimnaziji oz. 
IV. razredu gimnazije v Ajdov- 
ščini. 10S34 

Smolnikar Marija, Belšak 1, p. 
Prevalje, osebno izkaznico, reg. št. 
6632, ser. št. 0271342. 10772 

Sodja Vinko, Blejska Dobrava, 
osebno izkaznico, reg. št. 11400, ser. 
št. G-303610. 11088 

Stergar Alfonz, Maribor, Stross- 
mayerjeva 8, osebno izkaznico, reg. 
št. 9717, ser. št. 0013927. 11152 

Stepič Peter, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 25052/51, ser. štev. 
F-0047362. 11102 

Sterling Marija, Kneza, p. Pod- 
melec, osebno izkaznico, reg. štev. 
31243, ser. št. 0409553. 11055 

Strosar Jože, PLM Komenda, služ- 
beno izkaznico št. 70035, izdano v 
Beogradu. 10636 

Sabec Anton, Trebnje 51, osebno 
izkaznico ser. št. 0517825. 11079 

Vse naročnike in druge 

interesente za > Uradni list 

LRS« opozarjamo, da bo- 

mo, kakor vsako leto, tudi 

letos 
ustavili nadaljnje poši- 

ljanje lista vsem, ki ne bo- 
do najpozneje 

do 25. januarja 1954 

plačali celoletne naročnine 
za 1. 1954 v znesku 

800 dinarjev. 
Uprava 

Saver Anton, Maribor, Radvanj- 
ska 28, osebno izkaznico, reg. štev. 
20372, ser. št. 0024718, in oficirsko 
izkaznico št. 1891, izdano v Mari- 
boru. 10967 

Sega Franc, Ušenišče 17, Morav- 
če, osebno izkaznico reg. št. 8345, 
ser. št. 0166649, 11179 

Sepič Bogomir, Ljubljana, Masa- 
rykova 58, vojaško knjižico, izdano 
v Ljubljani. 11122 

Šercer Anton, Zurge 3, p. Osilni- 
ca, osebno izkaznico, reg. št. 11860, 
ser. št. 0558170, in orožni list štev. 
419/53, izdano v Kočevju. 11090 

Soba Ana, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. številka 44239, ser. šte- 
vilka F-0877398, izdano od OLO 
Maribor okolica. 11123 

Spiranec   Elizabeta,   roj.   15.   XI. 
1928,  zaposlena  pri   Gradisu   IMM, 
Ravne na Koroškem, osebno izkaz 
nico št. 5209. II09L' 

Spiranec Ivan, roj. 27. III. 1929. 
zaposlen pri Gradisu IMM, Ravne 
na Koroškem, osebno izkaznico št. 
0058065. 11091 

Spoland Pavla, Maribor, Zolger- 
jeva 9, osebno izkaznico, reg. štev. 
33516, ser. št. 0029346. 10961 

Stolfa Marija, Volčji grad 29, po- 
šta Komen, osebno izkaznico, reg. 
št. 830, ser. št. 0201548. 10938 

Struci Ivan, Ljubljana, Smartin- 
ska 64, osebno izkaznico, reg. štev. 
17128, izdano v Ljutomeru.        11019 

Sturm Ivan, Sp. Prebukovje pri 
Slov. Bistrici, osebno izkaznico, reg. 
št. 32839, ser. št. 0767189. 11166 

Urbane Pavel, Stranje, Kamniška 
Bistrica, osebno izkaznico, reg. št. 
8773, ser. št. 0455083. 10972 

Urbančič Marija, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 65898/51, ser,, 
št. F-0088208. 11182 

Urh Marija, Metlika 133, izkazni- 
co partizanske spomenice 1941, št. 
19348 in št. izkaznice 19599.      10904 

Urh Marija, Metlika 133, osebno 
izkaznico, reg. štev. 3815, ser. štev. 
0487125. 11033 

Varga Ludvik, Ljubljana, Celov- 
ška 46, osebno izkaznico, reg. štev. 
56613-51, ser. št. F-0078923.        11183 

Veidl Ferdinand, Brezje 14, pošta 
Leskove», pri Krškem, osebno iz- 
kaznico za tujega državljana, reg. 
št. 2, ser. št. 010403. 11093 

Ve rigerl Alojzija, Maribor, Vego- 
va 19, osebno izkaznico, reg. štev. 
2049,  ser. št.  0009361. 11167 

Višuikar Drago, Maribor, Tezno, 
Strekljeva, IV. blok, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 20102, ser. št. 0017448, 
in vojaško knjižico, izdano v Ma- 
riboru 1947. 10969 

Vodovnik Franc, Gabersko 25, Šo- 
štanj, osebno izkaznico, reg. štev. 
8121, ser. št. F-0451431. 10464 

Zadel Sonja, Novo mesto, Kidri- 
čev trg 1, osebno izkaznico, ser. št. 
00060118. 11081 

Zaje Jolanda, Ljubljana, spriče- 
valo I. letnika administrativne šole 
v Ljubljani, izdano 1. 1953.       10989 

Zemljak Vida, Ulica krških žrtev 
32, Videm-Krško, osebno izkaznico, 
reg. št. 16723, ser. št. 0395033.    11008 

Zlodej Filomena roj. Hestl, Srnol- 
nik 49 pri Rušah, osebno izkaznico, 
reg. št. 16340, ser. št. 0573795.     Hl»2 

Zofran Anton, roj. 7. I. 1922 v Ra- 
dohovi vasi št. 15, p. Pivka osebno 
izkaznico, št, 0628010. 11095 

Zonik Franc, Maribor, Meljski 
hrib 35, prej Miklavška 9, Tezno, 
osebno izkaznico, reg. št. 15752, ser. 
št. 0096462. 11169 

Zorman Marjan, Medvode 9, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 21055, ser. st- 
0222265. Hl.84 

Zupan Stanislav, Gaj 19, obč. Kr- 
melj, osebno izkaznico, reg. številka 
14118,  ser. št. 0318428. 10981 

Zver Andrej, Ižakovci 38, osebno 
izkaznico, •••. št. 2208. ser. štev. 
0083') is 1098? 
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a) za   pregled   stavbišč  ali   prostora   za 
napravo 

b) za pregled vse zgradbe ali poeamez- . 
nih prostorov, da bi se izdalo uporab- 
no dovoljenje: 
do 5 prostorov 
od 6 do 20 prostorov 
nad 20 prostorov 

c) za vsako pot uslužbencev izven urad- 
nih prostorov na zahtevo zasebnikov, 
ne glede na število uslužbencev 

Tar. št 5 
Za odločbe, s katerimi se dajejo dovolje- 

nja za gospodarske dejavnosti, se plača: 
1. za vsako trgovsko poslovalnico na 

debelo 
2. za vsako trgovsko poslovalnico na 

drobno 
3. za trgovanje brez stalnega sedeža 
4. za agenturske, komisijske obrate in 

trgovska zastopstva ter druge posred- 
niške obrate 

5. za odpremniška (špediterska) podjetja 
6. za prevoznike  z   živalsko  vprego   in 

t        ročne prevoznike 
7. za gradbene obrate 
8. za industrijske obrate 
9. za zasebne poslovalnice odvetnikov, 

zdravnikov, inženirjev, živinozdravni- 
kov, geometrov, babic in podobnih 
prostih poklicev 

10. za proizvodnjo    umetnih    mineralnih 
voda 

' 11. za gostinske  obratovalnice: 
a) za restavracije, gostilne (ljudske 

kuhinje), v katerih ne točijo al- 
koholnih pijač 

b) za restavracije s pijačami, kavar- 
ne, krčme, točilnice, kleti 

c) za hotele 
d) za penzione in prenočišča 
e) za bare 
Î) za mlekarne  in   obrate,  v   katerih 

točijo samo čaj in kavo 
1    12. za zavode za stavo 

13. za podjetja   za   prevoz   potnikov   in 
. blaga: 
a) avtobusna 
b) avto taksi je 
c) fiakerska 

14. za dimnikarje 
15. za podjetja za čiščenje: 

a) jam in kanalov 
b) za dezinfekcijo in dezinsekcijo 

16. za starinarnice 
17. za trgovine z orožjem, municjjo, raz- 

strelivom, kakor tudi za obrtne obra- 
te, ki proizvajajo orožje, municijo ali 
razstrelivo 

18. za odpiranje, prenos ali dajanje v 
najem lekarne ali drogerije 

19. za proizvodnjo farmacevtskih prepa- 
ratov 

20. za prodajalce monopolskih predmetov 
na drobno 

din 
200 

100 
200 
500 

100 

1.200 

720 
720 

4.800 
2.400 

720 
2.400 
3.600 

480 

4.800 

4.800 

12.000 
2.400 
1.200 

48.000 

1.200 
24.000 

1.200 
600 
240 
600 

240 
480 

720 

960 

1.200 

4.800 

240 

21. za proizvodnjo električne energije 
22. za opravljanje  bančnih  in  menjalnih 

poslov 
23. za zastavljalnice  in zavode za javne 

dražbe 
24. za informacijske pisarne 
25. za potniške, turistične, pomorske, reč- 

ne in izseljenske agencije 
26. za pisarne za posredovanje kupopro- 

daje nepremičnin 
27. za kinematografe 
28. za carinske posrednike 

29. za opravljanje tovarniške proizvodnje 
30. za izvrševanje obrti: 

a) s stalnim sedežem 
b) brez stalnega sedeža 

Pripombe: 
a) Taksi pod točkami 3. in 30.b) morata 

biti plačani za vsako leto, v katerem želi 
upravičenec opravljati trgovino oziroma obrt. 
Vse druge takse po tej tarifni številki se pla- 
čujejo enkrat za vselej. 

b) Takse po tej tarifni postavki morajo 
biti plačane tolikokrat, kolikor strok je ob- 
seženih v dovoljenju. 

c) Za dovoljenje za delo v pomožnem 
lokalu (podružnici, pomožni delavnici itd.) se 
plača ista taksa kot za glavno obratovalnico. 

Tar. št 6 
Za potrjevanje pogodb in drugih listin se 

plača: 
1. za potrditev vseh listin: 

za prvo polo 
za visako nadaljnjo polo 

Pripomba I. 
Ce se potrjuje več izvodov iste* listine, 

potem se za prvi izvod plača taksa iz te tar. 
št., za vsak nadaljnji izvod pa po 40 din od 
izvoda, ne glede na število sirani. 

Pripomba II. 

Ce se potrjuje samo podpis, se plača za 
potrditev  vsakega  podpisa  ali  pečata  taksa 

2. za potrditev cenitve 
3. za potrditev vseh poslovnih knjig (tr- 

govskih, bančnih in podobnih), od lista 

Pripomba: 
Te takse so oproščene knjige, ki jih vo- 

dijo zasebniki izključno le zaradi potrebe 
državne administracije (trošarinski dnevnik, 
knjige o prometnem davku, knjiga( o pro- 
metu deviz in valut in podobno). 

4. za potrditev načrta, kopiranega od dr- 
žavnih organov, če to prosijo zasebniki 

5. za potrditev pogodbe pri državnih or- 
ganih: 
a) na novo sklenjenih pogodb, katerih 

vrednost znaša: 
do   10.000 din 
od   10.000 do   50.000 din 
od   50.000 do 150.000 din 
od 150.OOO do 250.000 din 
preko 250.000 din 

480 

7.200 

7.200 
12.000 

3.600 

12.000 
2.400 
7.200 

24.000 

2.400 
900 

din 

40 
25 

25 
250 

250 

500 

75 
150 
•500 
500 
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din 
če je vrednost neocenljiva 125 

b) za potrditev nadaljevalnih pogodb 
se plača 50% takse iz točke a) te 
tar. številke. 

c) za potrditev pooblastila 45 
Pripomba: 
Ta taksa se ne plača za potrditev učne 

pogodbe po zakonu o vajencih. 
6. za potrditev heliografskega načrta 

(risbe) s platna, od m* 100 
7. za prepise uradnih listin ali, dokazil, 

ki se opravljajo v državnih uradih: 
a) kadar jih prepišejo zasebniki, od 

polovice pole izvirnika 10 
b) kadar jih prepišejo državni organi, 

od polovice pole izvirnika 50 
c) kadar državni organi prepišejo li- 

stine  ali  dokazilo  v  tujem  jeziku, 
od pol pole izvirnika (00 

Tar. št. 7 
Za odločbe o kazni v postopku o prekr- 

ških, za katere je pristojen okrajni sodnik 
za prekrške, se plača 250 

Tar. št. 8 
Za glasbo v gostinskih in podobnih javnih 

lokalih, če se ne pobira vstopnina, se plača: 
a) za glasbo, v trajanju do enega dne 200 
b) za glasbo, ki se izvaja ob določenih 

dneh ali prilikah, vendar več kot en- 
krat na mesec, mesečno 500 

Tar. št 9 
Za uporabo pločnika in drugih javnih 

površin v pridobitvene namene plačajo: 
gostinski obrati, letno od m2 10 
lastniki malih stojnic, dnevno 50 
lastniki velikih stojnic, dnevno 200 
lastniki stalnih stojnic, letno 2.000 
kioski, letno 3.000 
vrtiljaki, dnevno 100 
čistilci čevljev, letno 1.000 
Pločnik in drugi javni prostori morejo 

biti uporabljeni le po poprejšnji prijavi, ob 
kateri mora biti plačana tudi taksa. Ob pri- 
reditvah družbenih organizacij jim sme na- 
čelnik oddelka za gospodarstvo OLO dovoliti 
znižanje te takse za 10—80%. 

Tar. št. 10 
Za reklame, ki jih zaradi materialnih ko- 

risti obesijo ali kako drugače pritrdijo, napi- 
šejo ali naslikajo na zidove ali v notranjosti 
javnih lokalov, na ograjah, na vozilih za jav- 
ni promet ali v njih, izložbenih oknih in po- 
dobno, se plača taksa, ki znaša glede na ve- 
likost reklame: 

do •• m» 400* 
do lm* 800 
do 4 m* 1.500 
nad 4 m* 2.500 

Tar. št. ii 
Za registracijo motornih vozil se plača 

taksa, ki znaša na leto: 
za vsak avtomobil, avtomobilski priklop- 

nik, avtobus in trolejbus 2.000 
za vsako motorno kolo s priklopnikom 

ali brez njega 1.000 

Tar. ii 12 
Za ponudbe na ofertalnih licitacijah pri 

državnih uradih in zavodih, gospodarskih in 
drugih organizacijah se plača taksa, ki znaša 
glede na vrednost dela, za katero se daje 
ponudba: 

za vrednost do      20.000 din 
za vrednost do    100.000 din 
za vrednost do    500.000 din 
za vrednost do 1,000.000 din 
za vrednost nad 1,000.000 din poleg 3.000 

še 0.015%  od vrednosti. 

Pripomba:   Takso  mora  plačati   ponudnik 
najpozneje ob začetku dražbe. 

Tar. št. 13 
Za dovoljenje za kopanje peska, kame- 

nja, zemlje in za žganje apna se plača taksa, 
ki znaša: 

za kopanje peska 
za kopanje gramoza 
za kopanje kamenja 
za kopanje zemlje 
za žganje apna 
Ta taksa se plača za dovoljenje, katerega 

veljavnost traja mesec dni po izdaji. Za ce- 
loletno dovoljenje se plača taksa v šestkrat- 
nem znesku gornjih postavk. 

lar. SL 14 
Za dovolitev podaljšanja obratovalnega 

časa  v  gostinskih obratih se plača za en večer 
Taksni zavezanec je gostinski obrat, ki 

mora takso vplačati ob izdaji dovoljenja. 
Tar. št. 15 
Za dovoljenje za priložnostno točenje al- 

koholnih pijač se plača 

Tar. St. 16 
Za vsak' biljard, za vsak paket igralskih 

kart, za balinišča, kegljišča in podobne igre, 
ki so v gostinskem obratu na razpolago go- 
stom, razen za šah, se plača letno 1.000 din. 
Taksni zavezanec je gostinski obrat, ki mora 
vplačati takse najpozneje v mesecu dni po 
nabavi oziroma po začetku poslovnega leta. 

B.  Prometni  davek 
Tar. št. i 
Od potrošnje alkoholnih pijač pri gostin- 

skih podjetjih in obratih se plača 3% od pro- 
dajne cene. 

Tar. št 2 
Od vstopnic za kinematografske predsta- 

ve, za fizkiüturne in druge prireditve, h ka- 
terim je dovoljen vstop proti vstopnini, za 
veselice, za vrtiljake, cirkuške predstave, 
modne revije, artistične nastope in podobno 
se plača 5% od cene za vstopnico. 

Pripomba: Od kulturno umetniških pri- 
reditev se ta davek ne plača. 

Tar. št. 3 
Oà nakupa in prodaje nepremičnin se 

plača 10% od stopenj, ki jih predpisuje ured- 
ba o tarifi prometnega davka (Uradni list 
FLRJ, št. 1/53). 

500 
1.000 
2.000 
3.000 

500 
400 
200 
500 
500 

500 

500 
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din 
50 

100 

500 

Tar. št. 4 
Za klanje živine se plača: 
za drobnico, od glave 
za drugo živino, od glave 
Pripomba: Davčni zavezanec'je tisti, ki 

izvrši zakol proti plačilu v denarju ali na- 
ravi. Plačilna obveza nastane s trenutkom, 
ko prejme plačilo. Ta davek se ne plačuje 
za klanje prašičev in drobnice za domačo 
porabo. t 

Tar. št. 5 
Od svetlobne neonske reklame se plača 

letna 
Pripomba: Davčni zavezanec je korist- 

nik reklame, ki mora tako reklamo prigla- 
siti in plačati zanjo davek v 15 dneh po tem, 
ko začne uporabljati to svetlobno reklamo. 

Tar. št. 6 
Od reklam v kinematografih se plača 5% 

od cene za objavo. 
Tar. št. ? 
Od oglasov v dnevnem tisku in periodič- 

nih publikacijah se plača 2 % od cene za ob- 
javo. 

Tar. št. 8 
Od loterij in drugih iger na srečo se pla- 

ca 10 % izdanih srečk oziroma plačanih 
vložkov, vendar s to omejitvijo, da davek 
skupno z odstotkom, ki se predpiše priredi- 
telju po uredbi o loterijah v korist proraču- 
na, ne sme znašati več kot 25%. Ta davek se 
plačuje tudi za tiste igre na srečo, ki jih do- 
voli zvezni ali republiški finančni organ. 
Davčni zavezanec je prireditelj. Davčna ob- 
veza nastane ob koncu prodaje srečk in je 
davek plačljiv v 24 urah po koncu prodaje. 

Tar. št. 9 
Od garancijskih pisem, ki jih izdajajo 

banke, da se zavaruje izpolnitev določenih 
obveznosti, se plačuje 0,2% zneska, za kate-' 
fega je dana garancija. 

Tar. št. 10 
Od najemnin za hiše ali dele hiš (stano- 

vanja, poslovne prostore in drugo) in zakup- 
nin za druge nepremičnine in pravice se pla- 
ča prometni davek v odstotku, katerega vi- 
šina je enaka stopnji prometnega davka po 
tarifi prometnega davka. 

St.  3482-7/38 
Postojna, dne 22. septembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Miro Jelercič 1. r. 

494. 
Na podlagi 25. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih v zvezi z 28. in 32. členom zakona o 
Proračunih (Uradni list FLRJ. št. 58-570/51) je 
okrajni ljudski odbor Sežana na skupni seji okraj- 
°ega zbora in zbora proizvajalcev dne 18. novembra 
*953 sprejel 

ODLOK 
o dodatnem okrajnem proračunu za leto 1953 

1. člen 
Dodatni okrajni proračun za leto  1953. s poseb- 

nimi prilogami obsega: 
dohodke v znesku        4,780.000 din 
izdatke v znesku 4,780.000 din. 

Ta dodatni proračun se vključi v redni okrajni 
proračun za leto 1953 kot njegov sestavni del. 

2. člen 
V dohodkih po prvem členu so zapopadeni tudi 

dohodki okrajnih taks in prometnega davka po od- 
loku o vpeljavi okrajnih taks in prometnega davka, 
št. 1-2176/17-53 z dne 8. avgusta 1953. Po določbi 3. 
člena tega odloka se dodeli 40% predvidenega dohod- 
ka iz tega naslova kot prispevek posameznim obči- 
nam, in sicer: 

Od prometnega davka  Od okrajnih taks 
Občini v odstotkih v odstotkih 

1. Crni kal 1,40 1,55 
2. Divača 5,20 3,79 
3. Dutovlje 3,40 3,73 
4. Gradišče 1,40 2,31 
5. Herpelje 4,40 3,28 
6. Komen 3,40 3,24 
7. Materija 2,00 2,78 
8. Podgorje 1,00 1,46 
9. Podgrad 4,40 3,21 

10. Senožeče 2,20 2,73 
11. Sežana 8,80 6,71 
12. Štanjel 1,40 3,00 
13. Vreme 1,00 2,21 

3. člen 
Prenose (virmane) dovoljuje med proračunskimi 

deli, razdelki, partijami in pozicijami odredbodaja- 
lec po 32. in 35. členu zakona o proračunih. O pre- 
nosu (virmanu) odloča odredbodajalec s posebno 
odločbo. 

4. člen 
Uslužbenci računovodstva so za svoje delo odgo- 

vorni odredbodajalcu. 
5. člen 

Ta odlok velja takoj. 
St. 1-3582/7-1953 
Sežana, dne 18. novembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. t. 

495. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) v 
zvezi s 7. in 28. členom uredbe o potnih in selitvenih 
stroških (Uradni list FLRJ, št. 59-693/52 in štev. 
29-233/53) je okrajni ljudski odbor Šoštanj na seji 
obeh zborov dne 20. novembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o določitvi pavšalnega povračila stroškov za službena 
potovanja oziroma terensko delo na območju okraja 

Šoštanj 

i. člen 
Uslužbencem in delavcem okrajnega ljudskega 

odbora Šoštanj in njegovih zavodov ter uslužbencem 
in delavcem občinskih ljudskih odborov in ljudskih 
odborov mestnih občin in njihovih zavodov se lahko 
določi povračilo stroškov za službena potovanja ozi- 
roma terensko delo v mejah okraja Šoštanj v obliki 
mesečnega pavšala. 

2. člen 
Povračilo  stroškov  v   obliki  mesečnega  pavšala 

pripada za opravljanje takih služb na terenu, ki se 



Stran 633 URADNI LIST Štev. 43 - 1?. XII. 1953 

stalno ponavljajo in ki terjajo povprečno na mesec 
najmanj 10 dni zunanjega dela. 

3. člen 
Povračilo stroškov v obliki mesečnega pavšala 

pripada ob pogojih iz 1. in 2. člena tega odloka zlasti 
za opravljanje tehle služb na terenu: 

1. za inšpekcijsko in kontrolno službo, 
2. za službo s področja kmetijstva, gozdarstva in 

veterine, 
3. za službo izterjave davkov, 
4. za geodetsko službo, 
5. za službo s področja socialnega varstva, zdrav- 

stva in skrbništva ter 
6. za Šofersko službo. 

4. člen 
Pavšalno mesečno povračilo stroškov za službena 

potovanja oziroma terenska dela po tem odloku ne 
sme presegati 75 % od višine dnevnic, določenih za 
službena potovanja v mejah okraja Šoštanj. 

5. člen 
Odločbe o priznanju mesečnega pavšalnega po- 

vračila stroškov za službena potovanja uslužbencem 
in delavcem izdaja starešina, pristojen za nastavitev. 

6. člen 
Pavšalno povračilo stroškov se plačuje za nazaj. 
Uslužbenci, ki prejemajo pavšalno povračilo stro- 

škov, morajo mesečno za nazaj predložiti opis urad- 
nih potovanj in del, ki so jih opravili. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem li- 

stu LRS<. 
St. 5297/1-53 
Šoštanj, dne 20. novembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih L r. 

496. 

Na podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in v zvezi z 2. 
členom uredbe o kmetijskih gospodarskih šolah 
(Uradni list LRS, št. 17/51) ter po predlogu sveta za 
prosveto in kulturo in sveta za gospodarstvo OLO 
Tolmin je okrajni ljudski odbor • Tolminu na skup- 
ni seji obeh zborov dne 14. XI. 1953 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi kmetijskih gospodarskih šol 

l.člen 
Da dobi kmečka mladina širšo, splošno in stro-, 

kovno izobrazbo, se ustanovijo dvoletne kmetijske 
gospodarske šole v občinah: Bovec s sedežem v Bov- 
cu, Kobarid s sedežem • Kobaridu, Tolmin s sedežem 
T Tolminu, Most na Soči s sedežem v Mostu na Soči, 
Cerkno s sedežem v Cerknem, Spod. Idrija s sedežem 
v Spod. Idriji, Grahovo s sedežem v Grahovem in v 
vaseh: Drežnica s sedežem • Drežniei, Pečine s sede- 
žem v Pečinah, Bukovo s redežem na Bukovem. 

Šolski okoliš vsake ustanovljene kmetijske go- 
»podarske šole bo določil svet za prosveto in kultu- 
ro pri okrajnem ljudskem odboru Tolmin. 

, 2. člen 
Kmetijska gospodarska šola se ustanovi, če se 

priglasi za vpis najmanj 25 učencev. V šolo se lahko 
vpile kmečka moška in ženska mladina, ki je končala 
osemletno obvezno šolanje. 

3. člen 
Pouk v dvoletnih kmetijskih gospodarskih šolah 

je od 16. novembra do 16. marca naslednjega leta, 
dvakrat tedensko po pet ur, po predmetniku, ki ga 
bo predpisal svet za prosveto in kulturo pri okraj- 
nem ljudskem odboru s sodelovanjem sveta za gospo- 
darstvo pri OLO v Tolminu. 

4. člen 
Voditelje šole/in predavatelje gospodarskih kme- 

tijskih šol bo imenoval okrajni ljudski odbor na 
predlog sveta za prosveto in kulturo pri OLO Tolmin. 

5. člen 
Stroški za ustanovitev in vzdrževanje ter prejem- 

ki učnega osebja gredo 'v breme okrajnega ljudske- 
ga odbora Tolmin. 

6. člen 
Pedagoško vodstvo in nadzorstvo nad poukom 

splošnih predmetov bo opravljal svet za prosveto in 
kulturo, nadzorstvo nad poukom strokovnih predme- 
tov pa svet za gospodarstvo. 

7. člen 
Odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
St. 1-1783/9/1953. 
Tolmin, dne 14. novembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Franc Skok L r. 

497. 

Na podlagi 14. točke 78. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 
19-90/53) in 6. člena uredbe o pravici ljudskih odbo- 
rov, da lahko predpisujejo takse in prometni davek 
(Uradni list FLRJ, št. 19-118/53) in po poprejšnji pri- 
trditvi Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS je 
ljudski' odbor mestne občine Kamnik na svoji seji 
dne 2. XI. 1953 sprejel 

ODLOK 
o spremembah odloka o vpeljavi taks in prometnega 

davka mestne občine , 

"1. člen 
Taksna tarifa v odloku o vpeljavi taks in pro- 

metnega davka mestne občine (Uradni list LRS, St. 
'36/53) pod tarifno številko 1 in 2 se spremeni tako, 
da se glasi: 

din 
1. a) za  vloge, ki  se naslovijo na  ljudski 

odbor mestne občine, razen za pritoi- 
be, se plača • 

b) za   pritožbe,   naslovljene   na ljudski 
odbor mestne občine, se plača " 

2. Za vsako odločbo, ki jo izda ljudski od- 
bor mestne občine, razen za odločbe pod , 
tar. št. 5 tega odloka, se plača ** 
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2. člen 
Ta odlok velja od 2. novembra 1953. 

St. PO 1256/6-53 
Kamnik, dne 2. novembra 1953. 

Predsednik LO MO: 
Alfred Janko 1. r. 

498. 
Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 

bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, štev. 
31-102/53) in 5. točke 120. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, it. 19/52) je okraj- 
ni ljudski odbor Gorica na 10. skupni seji odbornikov 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 20. no- 
vembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev v 3?. volilni enoti OLO 
Gorica, ki je na območju mestne občine Nova Gorica 

1. člen 
Ker je odborniku 35. volilne enote okraja Gorica 

Kretiču Slavku prenehal mandat po 5. točki 120. 
člena zakona o okrajnih ljudskih odborih, se razpi- 
sujejo v tej volilni enoti nadomestne volitve. 

2. člen 
Nadomestne volitve bodo v nedeljo dne 17, ja- 

nuarja 1954. 
3. člen 

Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS< in v 
volilni enoti št. 35 okraja Gorica. 

Odlok začne veljati z dnem objave. 
St. 5647/1-53 
Nova Gorica, dne 20. novembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec 1. r. 

499. 
Z ustanovnim sestankom OF 22. julija 1941 v 

Škof ji .Loki so bili podani temelji za ljudsko vstajo 
tega kraja. Prve organizirane skupine domačinov so 
v ilegali pripravljale teren za oborožen upor. Nem- 
škemu okupatorju pa organizirane akcije zavednih 
ljudi niso bile povsem neznane; začel je z nasiljem 
nad prebivalstvom in množile so so aretacije poli- 
tičnih delavcev in prvoborcev za OF. Vse večje oku- 
patorjevo nasilstvo pa je rodilo pri domačinih odpor, 
W je spontano privedlo do oboroženih spopadov m 
s tem so bili podani pogoji za ljudsko vstajo. V Skofji 
Loki se je formirala prva partizanska enota, ko je 
v decembrskih dneh 1941 odšlo s terena LO MO Škof ja 
Loka v partizane nad 20 prvoborcev, ki so se že 
18. decembra 1941 v Poljanskem in Cankarjevem ba- 
taljonu vključili v borbe proti okupatorjem in jim 
*e takrat prizadeli občutne izgube. Prva večja voja- 
ška akcija na tem terenu je bila tako znamenje 
ljudske vstaje in vse silnejšega oboroženega upora 
Škofje Loke proti nacističnim osvajalcem. 

Zato je ljudski odbor mestne občine Skofja Loka 
?a predlog mestnega odbora Zveze borcev Skofja 
Loka in na podlagi 1. odstavka 23. člena ter 2. točke 
?8. člena zakona o ljudskih odborih mest m mestnih 

občin (Uradni list LRS, it. 19/90-52) na redni seji 
19. junija 1953 izdal 

ODLOK 
o razglasitvi 18. decembra za občinski praznik 

mestne občine Skofja Loka 

1. člen 
18. december se razglaša   za občinski   praznik 

mestne občine Skofja Loka 

2. člen 
Ta odlok velja od   dneva   objave v  >Uradnem 

listu LRS«. 

St. 1847/1-53 
Skofja Loka, dne 29. oktobra 1953. 

Predsednik LO MO: 
Ivan Brodar 1. •. 

900. 

Na podlagi drugega odstavka 23. Člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19/52) in 3. člena uredbe o prodaji stano- 
vanjskih hiš splošnega ljudskega premoženja (Uradni 
list FLRJ, št. 17-101/53) je ljudski odbor mestne ob- 
čine Tržič na seji dne 4. septembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o prodaji stanovanjskih hiš splošnega ljudskega 

premoženja na dražbi 

Eno- in dvostanovanjske hiše iz sklada sploš- 
nega ljudskega premoženja se na območju ljudskega 
odbora mestne občine Tržič lahko prodajajo na 
podlagi uredbe o prodaji stanovanjskih hii iz sploš- 
nega ljudskega premoženja ter na podlagi predpisov 
tega odloka. 

2 
Javne dražbe za prodajo teh hiš razpisuje in 

vodi po pooblastilu ljudskega odbora mestne občine 
Tržič posebna komisija, sestavljena iz treh občin- 
skih, odbornikov ter dveh strokovnjakov gradbene 
stroke. Enega izmed odbornikov imenuje ljudski od- 
bo» mestne občine za predsednika komisije. 

Razpis dražbe se objavi v časopisih, na razglas- 
nih deskah ter po zvočnikih. 

Oglas o razpisu dražbe mora obsegati: 
a) kraj in čas začetka javne dražbe, 
b) kratek opis zgradb, ki se prodajajo, z natanč- 

nim opisom lege in navedbo zemljiškoknjižnih po- 
datkov, 

c) izklicno ceno, 
č) višino kavcije, ki se mora položiti pred dražbo, 
d) način in pogoje plačila kupnine. 
Oglas mora biti objavljen vsaj 30 dni pred dražbo 

po 3. členu te odločbe. Najemnikom hiš, ki se pro- 
dajajo, se razpis dražbe pismeno sporoči. 

5 
Kupec mora pred začetkom dražbe položiti 15% 

izklicne cene kot kavcijo. 
Predsednik komisije vodi dražbo in pozove po- 

nudnike, naj predložijo ponudbe, šele potem, ko pre- 
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teče pol ure od časa, določenega za začetek dražbo. 
Dražba se nadaljuje, dokler se podajajo večje po- 
nudbe. Če to zahteva eden ali več ponudnikov, sme 
predsednik komisije dovoliti kratek čas za premislek. 

Dražba se konča, če tudi po drugem pozivu v petih 
minutah nihče ne ponudi več. Na to mora predsednik 
komisije navzoče izrecno opozoriti. 

Pred koncem dražbe mora predsednik še enkrat 
razločno naznaniti poslednjo ponudbo, nato pa skle- 
niti dražbo. 

6 

Predsednik komisije pojasni po končani dražbi 
navzočim, da je mogoče oporekati dražbi in njenemu 
postopku. O vloženih oporekih odloča ljudski odbor 
mestne občine Tržič in izda dokončno odločbo o tem, 
ali se sprejme najvišji ponudek za stavbo oziroma 
ali se odkloni in razpiše ponovna dražba. 

Ce na prvi javni dražbi ni ponudnikov za iz- 
klicno ceno, je čez mesec dni ponovna dražba. Ce 
tudi na ponovni dražbi ni ponudnikov za izklicno 
ceno, sme ljudski odbor mestne občine Tržič skle- 
niti, da se stavba proda izven dražbenega postopka 
za ceno, ki je največ za četrtino nižja od izklicne 
cene. 

8 

Kupec mora položiti četrtino kupnine v 15 dneh 
po podpisu kupoprodajne pogodbe. Preostali del kup- 
nine mora položiti v gotovini v dveh enakih obrokih 
v dveh mesecih po podpisu kupoprodajne pogodbe. 
Gotovina, položena za varščino, se sme uporabiti za 
dopolnitev poslednjega obroka kupnine, će je izpolnil 
kupec vse druge obveznosti iz dražbenih pogojev. 
Pristojbine, ki se morajo morebiti plačati za prenos 
nepremičnine, se ne vračunajo v kupnino. Vse stro- 
ške, ki nastanejo v zvezi s kupoprodajno pogodbo in 
prenosom nepremičnine, plača kupec. 

in izseljenci povratniki lahko kupijo stanovanjsko 
hišo po določbah uredbe o dopolnitvi uredbe o pro- 
daji stanovanjskih hiš iz splošnega ljudskega pre- 
moženja (Uradni list FLRJ, št. 31/1953) tudi na obroke. 
Odplačilni rok in višina obrokov z vsemi podrob- 
nostmi se določi s kupoprodajno pogodbo, ki jo mora 
potrditi ljudski odbor mestne občine Tržič na seji. 

11 
Najemnik hiše, ki se prodaja, mora zahtevo po 

5. členu zvezne uredbe (Uradni list FLRJ, št. 17-101/53) 
o prodaji stanovanjskih hiš iz splošnega ljudskega 
premoženja podati v osmih dneh po dražbenem po- 
stopku oziroma prodaji hiše izven dražbenega po- 
stopka. 

12 
Ljudski odbor mestne občine Tržič moru na seji 

skleniti kupoprodajne pogodbe za hiše iz sklada 
splošnega ljudskega premoženja, ki so bile prodane 
na javni dražbi ali. izven dražbenega postopka. Sele 
ko podpišejo kupoprodajno pogodbo zakoniti zastop- 
niki ljudskega odbora mestne občine Tržič, preide 
kupljena stanovanjska  hiša v  kupčevo  last. 

13 
Denarna sredstva, ki se dobijo z odprodajo hiš, 

se položijo na poseben račun v Narodni banki v sklad 
za nove zgradbe in vzdrževanje stanovanjskih ob- 
jektov na območju ljudskega odbora mestne občine 
Tržič. 

14 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 

nem listu LRS«. 
St. 86-1451/23 
Tržič, dne 16. septembra 1953. 

Predsednik LO MO: 
Lovro Cerar 1. r. 

Ce kupec o pravem času in redno ne poravna 
kupnine, se razpiše ponovna dražba nepremičnine ob 
kupčevih stroških in na njegovo nevarnost. Ponovna 
dražba se izvrši po določbah, ki veljajo za prvo 
dražbo. Ponovna dražba se ne izvrši, če položi kupec 
pred začetkom ponovne dražbe celotni ostanek kup- 
nine z obrestmi in vsemi stroški vred. če se doseže 
na ponovni dražbi cena, ki je nižja od cene, dose- 
žene na prejšnji dražbi, je kupec, ki se je zamudil 
s plačilom kupnine, odgovoren z varščino, polože- 
nimi obroki kupnine in drugim svojim premoženjem 
za nastalo razliko, za stroške ponovne dražbe kakor 
tudi sicer za vso škodo, povzročeno z njegovo za- 
mudo. Zamudni kupec nima pravice do zneska, za 
katerega presega kupnina, dosežena na ponovni 
dražbi, kupnino, doseženo na prejšnji dražbi. 

10 

Tisti, ki so sodelovali v narodnoosvobodilnem 
boju bodisi v sestavu narodnoosvobodilne vojske ali 
pa z organiziranim aktivnim delom počenši od leta 
1941, 1942 ali 1943, družinski člani borcev, ki so padli 
v  narodnoosvobodilnem boju, vojaški vojni invalidi 

POPRAVEK 
V poročilih o izidu volitev ljudskih poslancev za 

Republiški zbor in Zbor proizvajalcev Ljudske skup- 
ščine LRS (Uradni list LRS, Št. 42-138/53 in št. 42-159/ 
53) so pri tehnični pripravi za tisk izpadli nekateri 
rezultati, ki jih je treba vstaviti, in se v celoti pra- 
vilno glasijo: #   . 

na strani 614, v okraju Črnomelj, pri volilni 
enoti 13 in izvoljenem kandidatu Sušteršiču Antonu: 

Število 
volilnih      Olisovalo 
upravi-        ikupaj 

•  ćcncev 

Za kandidata 
prvega      drugega      tretjega 

Neveljavnih 
glasovnic 

7.346 5.818 5.448 37° 

na strani 622, v okraju Celje okolica, pri volilni 
enoti 5 in izvoljenem kandidatu Grosmanu Štefanu pä: 

Članov 
volilnega 
teleta 

sku-   gla- Skupaj 
paj   vaio        glasov 

prve- 
ga 

Z* kandidata 
tret- 
jega 

dru- 
gega 

Nevt; 
I lavnih 
'gli- 

fetr-       jovnie 
tega 

42     39       9.243       6.636 2.607 
Uredništvo 

Izdala »Uradni tisi LRS«  - Direktor lu odgovorni urednik: dr  Rastko M—I,' I..ina »Toneta Tomšiča« - ** 
v Izubijani -  Naročnina; letno 720 din  -  Posamezna Številka; t din do 8 ati«i. .»uit   "daljnje 4 strani 4 tUn vec, v_ 
oostl 8 dis  veô — Oredniâtvo In uprava: Ljubljana,  Erjavčeva ulica Ila. postni predal • — Telefon uprave U-0• 

*- Čekovni ratun: •-»•«-• 
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URADN 
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142. 

143. 

14•. 

es 
GOl. 

302. 

£03. 

S04. 

VSEBINA 

Uredba o ustanovitvi In đelu šole Državnega sekretariata 
za notranje zadeve L RS. 
Uredba o uporabi zemljišč za gradbene namene. 
Odločba o zavarovanju Krope. 

)statut zavoda za socialno zavarovanje LR Slovenije. 

Odloki ljudskih odborov: 
Odlok o načrtni obnovi vinogradov In sadovnjakov ter 
o nadzorstvu nad pridelovanjem trsnega In sadnega ma- 
terlala m prometom z nJim v okraju Gorica. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti St. 8 
v okraju Krško. 
Odlok o spremembi odloka o družbenem planu okraja 
Ljutomer. 
Odlok  o  drugi   spremembi   odloka  o  družbenem  planu 
okraja Ljutomer. 

505. Odlok  o  tretji  spremembi  odloka   o  družbenem  planu 
okraja Ljutomer. 

SOS. Odlok  o  spremembah  odloka  o  skladu  za  kreditiranje 
Investicij  po  družbenem  planu okraja Maribor okolica. 

507. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 113. volilni enoti 
okraja Maribor okolica. 

508. Odlok o spremembi odloka o družbenem planu okraja 
Murska Sobota. 

509. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 24. volilni enoti 
okraja Postojna. 

510. Odlok o predpisu turistične takse na območju mesta 
Bleda. 

511. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v občini Slivnica. 
512. Navodilo GDJ2 za izdajanje legitimacij za uporabo po- 

pustov v železniškem, rečnem In pomorskem prometu prt 
potovanju na letni dopust v letu 1954. 

142. 

Na podlagi 1. točke 20. člena zakona za izvršitev 
ustavnega zakona o temeljih družbene in politične 
ureditve in o organih oblasti Ljudske republike Slo- 
venije izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine LRS 

UREDBO 
o ustanovitvi in delu šole Državnega sekretariata za 

notranje zadeve LRS 
1. člen 

Pri Državnem sekretariatu za notranje zadeve 
LRS v Ljubljani se ustanovi za strokovno izobrazbo 
uslužbencev notranje uprave šola, ki se imenuje iso- 
la Državnega sekretariata za notranje zadeve LRS« 
(v nadaljnjem besedilu >šola<). 

Sola je pod neposrednim vodstvom in nadzor- 
stvom državnega sekretarja za notranje zadeve LRS. 

2. člen 
Sola ima svoj predračun dohodkov in izdatkov v 

okviru predračuna dohodkov in izdatkov Državnega 
sekretariata za notranje zadeve LRS. 

3. člen 
Solo vodi direktor, imenuje ga sekretar za notra- 

nje zadeve LRS. 
4. člen 

Sola ima dva letnika: 
a) oddelek za splošno   strokovno   izobrazijo, 
h) oddelek za strokovno izobrazbo članov Ljud- 

je milice. ,, 
Državni sekretar za notranje zadeve LRb laaJto 

stanovi v okviru šole še tečaje za posebno strokov- 
no izobrazbo  uslužbencev  notranje  uprave. 

5. člen 
.Pouk na oddelku za splošno strokovno izobrazbo 

raia praviloma eno leto. . 
j .   Pouk na oddelku za splošno strokovno izobrazbo 
ljudske milice traja praviloma šest mesecev. 

6. člen , 
pogoj za sprejem na oddelek za splošno strokov- 

Oo lïobrazbo je dovisene nižja srednja soia ah B>ej 

enaka šola in najmanj  enoletna praksa v notranji 
upravi. 

Pogoj za sprejem na oddelek za strokovno izo- 
brazbo članov Ljudske milice je sprejemni izpit. 

7. člen 
Z uspehom dovršeno šolanje na oddelku za splo- 

šno strokovno izobrazbo ustreza izobrazbi šestih raz- 
redov splošne srednje izobraževalne šole po odločbi 
predsednika Sveta za znanost in kulturo FLRJ o stop- 
nji šol in tečajev (Uradni list FLRJ, št. 18/52, t. III- 
B-10). 

Z uspehom dovršeno šolanje na oddelku za stro- 
kovno izobrazbo članov Ljudske milice je pogoj za 
dosego naziva miličnika po dovršitvi triletne priprav- 
niške dobe miličnika-piiipravnika. 

8. člen 
Za čas šolanja uslužbensko razmerje ne preneha. 
Gojenci obdrže za čas šolanja pravico do pre- 

jemkov, ki so jih dobivali do vstopa v šolo, izvzemši 
pravico do položajnega dodatka. 

9. člen 
Natančnejše predpise o organizaciji in o delu 

šole kakor tudi učni program oddelkoy in tečajev iz- 
da državni sekretar za notranje zadeve LRS. 

10. člen 
Odločba o ustanovitvi nižje šole Ministrstva za 

notranje zadeve LRS v Ljubljani (Uradni list LRS, 
št. 31/52) se razveljavi. 

11. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem li- 

stu LRS«. 
St U-72/53 
Ljubljana, dne 15. decembra 1953. 

Predsednik Izvišnega sveta: 
Miha Marinko 1. r. 
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143. 
Na podlagi 2. točke 20. člena zakona za izvršitev 

ustavnega zakona o temeljih družbene in politične 
ureditve in o organih oblasti Ljudske republike Slo- 
venije izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske 
republike Slovenije 

UREDBO 
o uporabi zemljišč za gradbene namene 

1. člen 
Da bi se zavarovale splošne družbene koristi, se 

smejo zemljišča uporabljati za gradbene namene 
samo ob pogojih te uredbe. 

2. člen 
Ljudski odbori okrajev, mest in mestnih občin s 

posebnimi pravicami določijo s svojimi odloki, katera 
zemljišča se smejo uporabiti za splošne gradbene na- 
mene, katera se smejo .uporabiti za gradbene namene 
samo ob posebnih pogojih, katera se praviloma ne 
smejo uporabljati za gradbene namene in katera 
zemljišča so zavarovana zemljišča. 

Pri tem se morajo držati ljudski odbori načel te 
uredbe. 

3. člen 
Za zemljišča, ki se smejo uporabiti za splošne 

gradbene namene, smejo biti razglašena samo taka 
zemljišča, za katera po načelih te uredbe uporaba 
za gradbene namene ni omejena ali pa je sploh pre- 
povedana. 

4. člen 
Za splošne gradbene namene se ne smejo upora- 

biti taka zemljišča, ki se dajo bolj smotrno uporabiti 
ali ki so potrebna za poljedelstvo ali za narodno go- 
spodarstvo sploh, za zdravstvo ali za narodno obrambo, 
zemljišča, na katerih po posebnih predpisih ni dovo- 
ljeno graditi, zemljišča, na katerih bi bila graditev 
komunalnih naprav zvezana s nesorazmernimi stro- 
ški, in zemljišča v takih krajih, kjer so naravni ali 
drugi pogoji škodljivi za ljudsko zdravje. 

5. člen 
Za zemljšča, ki se smejo uporabiti za gradbene 

namene samo ob določenih pogojih, se razglasijo 
taka zemljišča, ki so predvidena za posebne gradbene 
namene, in taka zemljišča, ki naj se zazidajo po po- 
sebnem gradbenem redu. Taka zemljišča se smejo 
uporabiti samo za take namene, za katere so pred- 
videna oziroma se smejo zazidati samo po posebnem 
gradbenem redu. 

6. člen 
Druga zemljišča se ne smejo uporabljati za grad- 

bene namene. Samo izjemoma v posameznih primerih 
lahko Državni sekretariat za gospodarstvo LRS do- 
voli uporabo posameznih takih zemljišč za gradbene 
namene; pri tem lahko določi posebne pogoje za upo- 
rabo takega zemljišča. 

7. člen 
Ljudski odbori iz 2. člena lahko s svojimi odloki 

tudi določijo zemljišča, za katera se niti izjemoma 
ne sme dovoliti uporaba za gradbene namene (zava- 
rovana zemljišča). Za zavarovana zemljišča se smejo 
razglasiti zemljišča, pri katerih narekuje potreba, da 
se zaradi prirodnoznanstvenih, turističnih, kulturno- 
zgodovinskih in drugih podobnih razlogov ohrani 
njihov sedanji izgled. 

Na takih zemljiščih so dovoljene samo take 
gradnje, ki so potrebne za njihovo vzdrževanje ali 
zavarovanje. 

8. člen 
Ljudski odbori okrajev, mest in mestnih občin s 

posebnimi pravicami imenujejo komisijo za pripravo 
predlogov odlokov po 2. členu te uredbe. Za predsed- 
nika komisije imenuje ljudski odbor svojega od- 
bornika. 

9. člen 
Dokler ljudski odbori ne bodo izdelali odlokov 

po 2. členu te uredbe, se ne sme izdati gradbeno do- 
voljenje, dokler komisija iz 8. člena te uredbe ne da 
načelnega dovoljenja, da se sme uporabiti zemljišče 
za določeno gradnjo. 

Če je bilo gradbeno dovoljenje že izdano pred 
uveljavitvijo te uredbe, se gradnja ne sme začeti, 
dokler komisija iz 8. člena ne da načelnega dovolje- 
nja za uporabo zemljišča po poprejšnjem odstavku. 

Dovoljenje izda komisija na prošnjo stranke, ki 
želi graditi. Pri izdaji dovoljenja se mora držati ko- 
misija načel, postavljenih v 2. členu te uredbe. 

Zoper odločbo komisije, s katero odkloni izdajo 
dovoljenja, je v 15 dneh po prejemu odločbe dovo- 
ljena pritožba na Državni sekretariat za gospodar- 
stvo LRS. 

10. člen 
Gradbeni objekti, ki že stojijo na zemljiščih, ki 

bodo razglašena za zazidljiva pod posebnimi pogoji 
ali za nezazidljiva, se smejo prezidavati in obnavljati 
samo ob pogojih, ob katerih so na takih zemljiščih 
dovoljene nove gradnje. 

Gradbeni objekti, ki že stojijo na zemljiščih, ki 
bodo razglašena za zavarovana, se ne smejo prezida- 
vati ali obnavljati. 

Na obstoječih gradbenih objektih na zemljiščih» 
omenjenih v 1. in 2. odstavku tega člena, se pa smejo 
izvrševati redna vzdrževalna dela. 

11. člen 
Državni sekretar za gospodarstvo LRS nadzoruje 

izvajanje te uredbe in izda navodila za njeno izva- 
janje. 

12. člen 
Ta uredba velja z dnem objave v >Uradnem listu 

LRSc 
St. U-73/53 
Ljubljana, dne 15. decembra 1953. 

Predsednik: 
Miha Marinko 1. r. 

144. 
Na podlagi i. in 3. člena zakona o varstvu kul- 

turnih    spomenikov    in    prirodnih    znamenitosti 
Ljudski  republiki  Sloveniji   (Uradni  list LRS,  *'e ' 
23-137/48) izdaja Svet za prosveto in kulturo LRo 
sporazumu   z   Izvršnim   svetom   Ljudske   skupšcn|e 

LRS 
ODLOČBO 

o zavarovanju Krope 
1 ,.b 

•••• Kropa v okraju Radovljica se zaradi S.V°J1 

urbanističnih, arhitekturnih, gospodarsko in S0C1
^IQO. 

zgodovinskih, narodopisnih ter domačijskih znacii 
sti zavaruje kot kulturni spomenik. 

2 v  ,        do. 
V zavarovanem kraju je brez poprejšnjega 

voljenja občinskega ljudskega odbora Kropa, lZ \v0 
ga v sporazumu z Zavodom za spomeniško var,.ca- 
LRS, prepovedana vsaka sprememba krajevnega 
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Za spremembo krajevnega lica se štctejo zlasti 
gradba novih poslopij, komunikacij, ograj, škarp, za- 
sajanje novih meja, urejanje hudournikov, prezida- 
ve, nadzidave, dozidave ter druge zunanje adapta- 
cije, rušenje zgradb in sprememba notranjosti tistih 
zgradb, ki jih bo kot posebno pomembne določil Za- 
vod za spomeniško varstvo LRS. 

3 
V zavarovanem kraju so lastniki oziroma upravni 

organi dolžni vzdrževati nepremičnine na svoje 
stroške. 

4 
Varstvo za kulturni spomenik razglašenega kraja 

se po prednjih predpisih izroča občinskemu ljudske- 
mu odboru Kropa, ki ga izvaja po Muzejskem odbo- 
ru v Kropi. 

Vrhovno varstvo in splošno nadzorstvo pa ima 
Zavod za spomeniško varstvo LRS. 

5 
Kršilci te odločbe se kaznujejo po 18. členu za- 

kona 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 pod V. zakona 
o uskladitvi predpisov p kaznivih dejanjih in pre- 
krških v zakonih Ljudske republike Slovenije s ka- 
zenskim zakonikom in z uvodnim zakonom h kazen- 
skemu zakoniku z dne 15. VI. 1931 (Ur. list LRS, št. 
21-110/51.) 

6 
Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem li- 

stu LRS«. 
St. II 238•/2 
Ljubljana, dne 29. oktobra 1953. 

Predsednik Sveta za prosveto 
in kulturo LRS: 

Dr. Anton Melik 1. r. 
S  to  odločbo  se  strinja 

Izvršni svet LRS 
Predsednik Izvršnega 

sveta LS LRS: 
Miha Marinko 1. r 

145. 

Na podlagi 3. člena uredbe o ustanovitvi zavodov 
za socialno zavarovanje in o začasnem gospodarjenju 
s sredstvi socialnega zavarovanja (Uradni list FLRJ, 
št. 3-342/52) je skupščina Zavoda za socialno zavaro- 
vanje LR Slovenije na I. zasedanju dne 25. oktobra 
1953 v Ljubljani sprejela tale 

STATUT 
Zavoda za socialno zavarovanje LR Slovenije 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

Zavod se imenuje Zavod za socialno zavarovanje 
LR Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod); njegov 
sedež je v Ljubljani. 

Delovno področje zavoda obsega območje LR Slo- 
venije. 

Stampiljka zavoda je okrogla z napisom imena 
zavoda v krogu in imenom sedeža zavoda v sredini. 

2. člen 
Naloga zavoda je vodenje splošne politike social- 

nega zavarovanja in izvajanje te službe na območju 
LR Slovenije v obsegu, ki ga določajo posebni zvezni 
m republiški predpisi. 

3. Člen 
Zavod je samoupravna javna ustanova, je pravna 

Meba in more pridobivati pravice ter prevzemati 
°oveznosti. Zavod je nosilec republiških skladov za 
socialno zavarovanje. 

4. člen 
Zavod upravljajo zavarovanci po svojih zastop- 

nikih v samoupravnih organih. 
Samoupravni organi so: 
1. skupščina, 
2. upravni odbor, 
3. nadzorni odbor. 

II. SKUPŠČINA ZAVODA 
5. člen 

„    Skupščina je najvišji samoupravni organ 
ustavljajo jo zastopniki zavarovancev, ki jil 

zavoda, 
jih za do- 

bo 2 let izvolijo izmed sebe člani skupščin okrajnih 
zavodov. 

Skupščina zavoda predstavlja zavarovance vseh 
okrajnih in mestnih zavodov za socialno zavarovanje 
(v nadaljnjem besedilu: okrajni zavodi). Sklepi skup- 
ščine so obvezni za zavarovance dn vse organe repu- 
bliškega in okrajnih zavodov. 

6. člen 
V skupščino zavoda volijo okrajni zavodi po 

enega zastopnika na vsakih izpolnjenih 4000 zava- 
rovancev, vendar voli vsak okrajni zavod najmanj 
dva zastopnika. 

Za zavarovance štejejo: zaposleni delavci in 
uslužbenci, uživalci oskrbnine za začasno nezaposle- 
nost, uživalci osebnih pokojnin, družinske upoko- 
jenke-vdove ter s posebnimi pogodbami v zavarova- 
nje vključeni pripadniki prostih poklicev, če je s 
pogodbo dogovorjeno polno zavarovanje. 

7. člen 
Zasedanja skupščine so redna ali izredna. 
Na redno zasedanje se skliče skupščina po po- 

trebi, vendar najmanj dvakrat letno. Na izredno za- 
sedanje se skupščina skliče, če to z navedbo razlo- 
gov pismeno zahteva najmanj Vi članov skupščine 
ali nadzorni odbor. 

Novo izvoljene člane skupščine skliče k prvemu 
zasedanju predsednik prejšnje skupščine tako, da je 
zasedanje najpozneje v 30 dneh po končanih vo- 
litvah članov skupščine pri vseh okrajnih zavodih. 

Skupščino sklicuje na zasedanje predsednik skup- 
ščine v sporazumu z upravnim odborom. Ce ni pred- 
sednika oziroma namestnikov, sklicuje zasedanja 
upravni odbor. 

Skupščina mora biti sklicana na izredno zaseda- 
nje najpozneje v 30 dneh po prejemu pismene za- 
hteve najmanj V» članov skupščine ali nadzornega 
odbora. 

Skupščina se skliče najmanj 14 dni pred dnevom 
zasedanja s pismenimi vabili in navedbo dnevnega 
reda; dnevni red sestavi predsednik skupščine »kapaj 
z upravnim odborom. 
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Ce je na dnevnem redu tudi sprememba statuta, 
mora biti z vabilom sporočena članom tudi bistvena 
vsebina sprememb. 

8. člen 
Na prvem zasedanju si skupščina izvoli stalnega 

predsednika in dva namestnika. Na vsakem zaseda- 
nju si skupščina določi potrebno število zapisnikar- 
jev in vsaj dva preglednika zapisnika ter verifika- 
cijsko komisijo 3 članov,- ki ugotavlja sklepčnost 
skupščine. 

9. člen 
Skupščina je sklepčna, če je navzočih vsaj polo- 

vica članov. Skupščina more sklepati o sprejemu ali 
spremembi statuta samo, če je na zasedanju navzočih 
najmanj Va članov. Ce skupščina ni sklepčna, se 
vnovič skliče k zasedanju v najmanj 14 dneh. Pri 
ponovnem sklicanju je skupščina sklepčna in odloča 
o vseh zadevah ne glede na število navzočih članov. 

Skupščina sklepa z navadno večino, o sprejemu 
ali spremembi statuta pa z Va večino navzočih članov. 

O zasedanju skupščine se piše zapisnik; zapisnik 
podpišejo: predsednik skupščine, zapisnikarji in pre- 
gledniki zapisnika. 

10. člen 
Glasovanje v skupščini je javno, razen če skup- 

ščina z navadno večino sklene, da bo glasovanje 
tajno. 

11. člen 
V izključno pristojnost skupščine spadajo tele 

zadeve: 
1. sprejem in sprememba statuta; 
2. vodenje in usmerjanje splošne politike social- 

nega zavarovanja na vsem območju LRS; 
3. izvolitev upravnega in nadzornega odbora, do- 

polnitev upravnega in nadzornega odbora ali zame- 
njava posameznih članov; 

4. sklepanje o delu upravnega ter nadzornega 
odbora na podlagi njunih poročil; 

5. sklepanje o razrešnici upravnemu ali nadzor- 
nemu odboru po preteku njune delovne dobe; 

6. sklepanje o rednem in morebitnem dodatnem 
proračunu, končnem računu ter o porabi ali naložbi 
morebitnih presežkov ali prihrankov; 

7. sklepanje o ustanovitvi posebnih skladov, ko- 
likor niso ustanovljeni s posebnimi zveznimi ali repu- 
bliškimi predpisi, ter o uporabi njihovih sredstev; 

8. sklepanje o pridobitvi in odsvojitvi nepremič- 
nin; * 

9. postavitev in razrešitev direktorja; 
10. sklepanje o 'predpisih glede službenega raz- 

merja uslužbencev zavoda, kolikor le-to ni urejeno 
s posebnimi predpisi; 

11. sklepanje o sistemizaciji delovnih mest; 
12. sklepanje o odškodnini članom skupščine, 

upravnega in nadzornega odbora za izdatke in za- 
mudo časa, zvezane s sejami ali zasedanji, in o more- 
bitnih povračilih za njihovo delo v zavodu; 

13. sklepanje o pooblastitvi upravnega odbora, 
stalnih ali začasnih komisij za izvršitev določenih 
nalog, ki sicer spadajo v pristojnost skupščine; 

14. sklepanje o razrešitvi in sprejem odpovedi 
posameznih članov skupščine; 

15. sklepanje o zaključitvi dela skupščine po pre- 
teku njene delovne dobe, o morebitnem predčasnem 
razpustu skupščine ter razpisu ' izrednih volitev za- 
stopnikov skupščin okrajnih zavodov. 

12. člen 
Za opravljanje nalog, naštetih v ?., 8., 10. in 11. 

točki 11. člena, sme skupščina pooblastiti tudi uprav- 
ni odbor ali posebej za to postavljene komisije. 

13. člen 
Za izvršitev sklepov skupščine skrbita upravni 

odbor in direktor zavoda, kolikor skupščina za posa- 
mezne primere ne sklene drugače. 

14. člen 
Volitve članov upravnega in nadzornega odbora 

so tajne, volitve članov raznih komisij in direktorja 
pa tajne ali javne, kakor sklene skupščina. Skup- 
ščina odloči, ali se kandidati predlagajo neposredno 
ali po kandidacijski komisiji. 

15. člen 
Ce član skupščine ne opravlja svojih nalog ali 

če s svojim delorn ali vedenjem očitno škoduje kori- 
stim zavarovancev ali zavoda ali če s svojim delom 
ali vedenjem škoduje koristim ali ugledu skupnosti, 
ga sme skupščina razrešiti bodisi na predlog skup- 
ščine prizadetega okrajnega zavoda ali pa iz lastne 
pobude, potem ko je zaslišala skupščino prizadetega 
okrajnega zavoda. 

Skupščina odloča o razrešitri tudi takrat, če se 
član sam odpove ali prosi za razrešitev. 

16. člen 
Mandat članov skupščine preneha sam po sebi: 
a) s smrtjo; 
b) z izgubo splošne volilne pravice; 
c) s prenehanjem članstva v socialnem zavaro- 

vanju; 
č) z nepogojno obsodbo na kazen zapora ali na 

kakšno strožjo kazen; 
d) z odvzemom članstva v skupščini okrajnega 

zavoda; 
e) z odpoklicem po skupščini okrajnega zavoda. 

17. člen 
V primeru prenehanja članstva v skupščini iz 

razlogov, navedenih v 15. in 16. členu tega statuta, 
izvoli prizadeta skupščina okrajnega zavoda na svo- 
jem prvem prihodnjem zasedanju novega zastopnika. 

III. UPRAVNI ODBOR 

18. člen 
Upravni odbor šteje 7 članov. 
Upravni odbor se mora zbrati na prvo sejo v 

8 dneh po izvolitvi. 
Prvo sejo skliče predsednik prejšnjega uprav- 

nega odbora. Na prvo sejo s« vabijo tudi vsi člani 
prejšnjega upravnega in nadzornega odbora. 

Upravni odbor izvoli na prvi seji predsednika m, 
njegovega namestnika. 

rejšnji upravni odbor izroči novemu odboru delo 
in mu očrta glavne tekoče probleme. 

19. člen 
Upravni odbor opravlja evoje funkcije še tuo 

po razpustu skupščine vse do izvolitve novega uprav- 
nega odbora. 

Mandat posameznih članov upravnega °^or_ 
preneha avtomatično s prenehanjem članstva v S£UP" 
ščini, razen tega pa tudi z razrešitvijo po skuP' 
acini. 
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20. Člen 
V pristojnost upravnega odbora spada: 
1. odločanje o vseli dajatvah zavarovancem, ko- 

likor le-to spada na prvi ali drugi stopn;-' v njegovo 
pristojnost; 

2. usmerjanje tekočega dela v zavodu; 
3. pripravljanje predlogov in poročil za skup- 

ščino zavoda in državne ali razne družbene organe; 
4. sklepanje o virmanih med posameznimi prora- 

čunskimi partijami; 
5. sklepanje o prevzemu pogodbenih obveznosti, 

če presegajo 100.000 din; 
6. imenovanje članov raznih zdravstvenih in in- 

validsko-pokojninskih komisij, kolikor to ne spada 
v pristojnost okrajnih zavodov; 

7. presojanje, ali so sklepi oziroma odločbe okraj- 
nih zavodov zakoniti; 

8. nameščanje, premeščanje in odpuščanje usluž-* 
bencev zavoda ter   urejanje   njihovega   službenega 
razmerja; 

9. imenovanje članov disciplinskega sodišča za 
uslužbence in članov personalne komisije; 

10. sklepanje o zadevah, ki mu jih iz svoje pri- 
stojnosti z izrecnim sklepom prepusti skupščina; 

11. sklepanje o vseh zadevah, ki po statutu ali 
drugih predpisih ne spadajo v pristojnost drugih or- 
ganov zavoda. 

21. člen 
Upravni odbor sme odločati tudi o zadevah, ki 

po statutu spadajo v pristojnost skupščine, če bi 
odlaganje odločitve moglo povzročiti škodo zavaro- 
vancem, zavodu ali skupnosti, sklicanje skupščine pa 
ni mogoče v potrebnem času. Take sklepe mora 
upravni odbor predložiti skupščini v potrditev na 
prvem prihodnjem zasedanju. 

22. člen 
Upravni odbor sme sklepanje in odločanje o za- 

devah dz 1., 2. in 3. točke 20. člena v celoti ali deloma, 
•• trajno ali začasno prenesti v pristojnost posebnih 
komisij, ki jih postavi v ta namen, ali v direktorjevo 
Pristojnost. V te komisije smejo biti imenovani tudi 
drugi člani skupščine, vendar mora biti najmanj en 
član teh komisij imenovan izmed članov upravnega 
odbora. 

Prav tako sme upravni odbor prenesti zadeve iz 
8- točke 20. člena na direktorja zavoda, kolikor ne 
f>re za vodilne uslužbence zavoda. 

23. člen 
Upravni odbor odločc o vseh zadevah na sejah; 

»eje sklicuje predsednik upravnega odbora po po- 
trebi. 

O sejah upravnega odbora se obvestijo tudi člani 
nadzornega odbora, ki imajo posvetovalni glas. 

Sej upravnega odbora se obvezno udeležuje di- 
rektor zavoda, po potrebi pa tudi strokovni m uprav- 
ni uslužbenci, ki jih on določi. 

Upravni odbor je sklepčen, če so navzoči vsaj 
štirje člani. 

24. člen 
Sej upravnega odbora se smejo na predsednikovo 

Povabilo udeležiti tudi druge osebe. 
O sejah upravnega odbora se piše zapisnik; pod- 

pišeta ga predsednik in zapisnikar. En izvod zapis- 
nika dobi tudi nadzorni odbor. 

25. člen 
Člani upravnega odbora so uradne osebe in od- 

govarjajo za vso povzročeno škodo. 
Člani upravnega odbora morajo čuvati uradno 

tajnost. 
Za povzročeno škodo ni odgovoren tisti član 

upravnega odbora, ki je glasoval proti sklepu in ki 
je o tem takoj pismeno obvestil nadzorni odbor. 

26. člen 
Če član upravnega ali nadzornega odbora ali 

direktor zavoda sodi, da je sprejeti sklep upravnega 
odbora nezakonit, sme zahtevati, da se sklep zaradi 
presoje zakonitosti sporoči Svetu za zdravstvo in 
socialno politiko LR Slovenije. 

Ce Svet v 30 dneh po obvestitvi ne sporoči svo- 
jega mnenja, se sklep izvrši. 

IV. NADZORNI ODBOR 
27. člen 

Nadzorni odbor šteje 3 člane, 
Nadzorni odbor skrbi za zakonitost dela na za- 

vodu na sploh, še posebej pa za pravilno finančno 
poslovanje. 

Ce nadzorni odbor sodi, da je kak sklep uprav- 
nega odbora nezakonit, lahko zahteva, da se sklep 
pred izvršitvijo sporoči po 26. členu statuta v pre- 
sojo Svetu za zdravstvo in socialno politiko LRS, ozi- 
roma lahko predlaga javnemu pravobranilcu spro- 
žitev upravnega spora, če je bil z odločbo prekršen 
zakon v korist posameznika, ali pa sproži tudi sam 
upravni spor zoper tako odločbo. 

Nadzorni odbor pregleda delo zavoda, in to po- 
sebno v finančnem pogledu najmanj vsako četrt- 
letje enkrat. Po potrebi lahko k tem pregledom pri- 
tegne potrebno število zavodov, pa tudi drugih stro- 
kovnih uslužbencev. 

O pregledu je treba napraviti zapisnik, katerega 
en izvod se izroči upravnemu odboru. O opravljenih 
pregledih nadzorni odbor poroča na vsakem zase- 
danju skupščine. 

28. člen 
Nadzorni odbor odloča na sejah in je sklepčen, 

če sta navzoča vsaj dva člana. 
Na prvo sejo se mora nadzorni odbor sestati 

v 14 dneh po izvolitvi. Prvo sejo skliče predsednik 
prejšnjega nadzornega odbora. 

Na prvi seji izvoli nadzorni odbor predsednika 
in njegovega namestnika. 

Nadzorni odbor piše o svojih sejah zapisnik; za- 
pisnik podpišejo vsi navzoči člani. Zapisnik se mora 
predložiti upravnemu odboru v 7 dneh po končani 
seji. 

29. člen 
Funkcija nadzornega odbora traja Se tudi po 

razpustu skupščine vse do dneva zasedanja nove 
skupščine. 

Kar zadeva prenehanja mandata članov nadzor- 
nega odbora, je treba primerno uporabljati določbe 
19. člena statuta. 

Določbe 25. člena veljajo smiselno tudi za člane 
nadzornega odbora. 

V. DIREKTOR IN USLUŽBENCI ZAVODA 
1. Direktor zavoda 

30. člen 
Direktor vodi strokovno in upravno delo po ve- 

ljavnih predpisih o socialnem zavarovanju, po sta- 
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tutu lu po sklepih ter navodilih skupščine, upravnega 
in nadzornega odbora. 

V pristojnost direktorja spada zlasti: 
1. da izvršuje sklepe upravnega in nadzornega 

odbora, sklepe skupščine pa skupaj z upravnim od- 
borom; 

2. da izdaja na podlagi sklepov upravnega od- 
bora odločbe tako o pravicah iz socialnega zavaro- 
vanja, kakor tudi druge odločbe; 

3. da pripravlja gradivo za seje upravnega od- 
bora in stavlja potrebne predloge; 

4. da izdaja naloge za izvajanje proračuna; 
5. da odloča o prevzemu pogodbenih obveznosti 

do 100.000 dri v okviru postavk, potrjenih v pro- 
računu; 

6. da zastopa zavod pred upravnimi organi in 
sodišči; 

7. da razdeljuje delo med uslužbence zavoda, jim 
daje potrebna navodila in skrbi za njihovo strokovno 
izobraževanje in izpopolnjevanje; 

8. da izreka disciplinske kazni za disciplinske 
nerednosti uslužbencev; 

9. da podpisuje za zavod vse listine, sklepe ali 
odločbe, kolikor ni v statutu drugače določeno. 

V listinah in odločbah, ki temelje na sklepih 
samoupravnih organov, je treba navesti, da so izdane 
na podlagi zadevnih sklepov. 

31. člen 
Za'opravljan je zadev iz 30. člena, razen 8. točke, 

sme direktor pooblastiti tudi uslužbence zavoda. 

32. člen 
Direktor je za svoje delo odgovoren skupščini 

in upravnemu odboru. 
Odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi nepra- 

vilnega izvrševanja dolžnosti ali prekoračitve pri- 
stojnosti, in tudi za škodo, ki bi nastala zaradi neza- 
konitih sklepov upravnega odbora, če ne zahteva 
pred njihovo izvršitvijo presoje Sveta za zdravstvo 
in socialno politiko LRS po 26. členu statuta. 

2. Uslužbenci 

33. člen 
Uslužbenci zavoda so za svoje delo odgovorni 

direktorju. Njihov starešina je direktor. 

Uslužbenci so materialno in kazensko odgovorni 
za škodo, ki jo povzročijo zavodu ali zavarovancem 
z nepravilnim izvrševanjem službenih dolžnosti. 

34. člen 
Do posebne ureditve statusa uslužbencev social- 

nega zavarovanja so uslužbenci disciplinsko odgo- 
vorni za disciplinske prekrške in nerednosti po pred- 
pisih zakona o državnih uslužbencih. 

3. Disciplinsko sodišče za uslužbenec 

35. člen 
Disciplinsko sodišče sestoji iz 3 članov. 
Predsednika  in   enega  člana  ter  njuna namest- 

nika določi upravni odbor, in sicer enega izmed čla- 
nov skupščine, enega pa izmed uslužbencev zavoda. 

Tretjega člana in njegovega namestnika določi 
sindikalna organizacija uslužbencev zavoda. 

Potrebno število tožilcev imenuje upravni odbor. 

36. člen 
Člani disciplinskega sodišča za svoje delo kot 

sodniki niso odgovorni niti direktorju niti samouprav- 
nim organom zavoda. 

VI. KONČNE DOLOČBE 

37. člen 
Ta statut začne veljati, ko ga potrdi Izvršni svet 

Ljudske skupščine LR Slovenije. Tudi vse spre- 
membe ali dopolnitve statuta veljajo šele po potrditvi 
Izvršnega sveta Ljudske skupščine LR Slovenije. 

Potrjeni statut oziroma njegove spremembe se 
objavijo v >Uradnem listu LRSc 

Opr. št. 4586/1-53 
Ljubljana, dne 25. oktobra 1953. 

Predsednik skupščine 
Zavoda za socialno zavarovanje 

LR Slovenije: 
Roman Potočnik 1. r. 

Ta statut je bil potrjen z odločbo Izvršnega sveta 
Ljudske skupščine LRS z dne 15. decembra 1953, 
št. 1197/2-53. 

Odloki ljudskih odborov 
501. 

Na podlagi prvega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19/52) in v zvezi z določbami uredbe o trsnicah in 
sadnih drevesnicah (Uradni list LRS, št. 2/49) ter toč- 
ke c) 8. člena temeljnega zakona o prekrških (Uradni 
list FLRJ, št. 46/51) je okrajni ljudski odbor Gorica 
na skupni seji obeh zborov dne 20. novembra 1953 
izdal 

ODLOK 
o načrtni obnovi vinogradov in sadovnjakov ter o 
nadzorstvu  nad  pridelovanjem  trsnega  in  sadnega 

materiala in prometom z njim 

1. člen 
V okraju Gorica  se  smejo vinogradi  in  sadov- 

njaki na novo urejati in obnavljati samo na zemlji- 
ščih, ki so po sv.iii legi, fizikalnih in pedoloških last- 
nostih v skladu z izvršeno rajonizacijo določena za 

vinograde oziroma sadovnjake. Kjer rajonizacija še 
ni opravljena, določi vinogradniške in sadjarske poj 

ložaje svet za gospodarstvo OLO Gorica po skupnem 
predlogu komisije za izbor in določanje kompleksov 
za obnovo vinogradov in sadovnjakov in vinarsko- 
sadjarske postaje v Šempetru pri Gorici. 

2. člen 
Obnovo vinogradov in sadovnjakov v goriškem 

okraju vodi vinarsko-sadjarska postaja v Šempetru 
pri Gorici, in sicer v skladu s potrjeno vinogradniško 
in sadjarsko rajonizacijo. 

3. člen 
Vsaka gospodarska organizacija (državno pose- 

stvo, zadruga), zasebnik ali uživalec zemljišča, ki na- 
merava na novo urediti oziroma obnoviti vinogra _ 
ali sadovnjak nad 10 arov površine, mora vsaj tr 
mesece pred pričetkom del predložiti vinarsko-sad" 
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Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Tajništva   okrajnih   oziroma  mestnih 
ljudskih   odborov  razglašajo: 

Vpisi 
1744. 

Besedilo: Modni salon »Živka«, 
Ljubljana  (Gradišče 2). 

Poslovni predmet: Izdelava' žen- 
skih oblačil po meri. 

Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 
ločba Tajn št. 2281/53 z dne 16. X. 
1953. 

Organ gospodarske uprave obrt- 
nega obrata je Svet za gospodarstvo 
MLO Ljubljane. 

Za podjetje podpisujejo: Sever 
Zivka, državni obrtni mojster, 
Upravnica, samostojno, v obsegu 
zakonitih pooblastil in pravil pod- 
jetja; Bercieri Joža, glavna pomoč- 
nica, v odsotnosti upravnice, v istem 
obsegu; Bukovec Jelena, admini- 
strator, sopödpisuje listine po 47. 
Členu szdgp. 
MLO Ljubljana, 12. novembra 1955. 

Št. G-8084/53 9313 
1745. 

Besedilo: »Moka«, Ljubljana (Par- 
mova 33). 

Poslovni predmet: Nakup in pro- 
daja žita in mlevskik izdelkov na 
debelo. 

Ustanovitelj: MLO Ljubljana, 
odločba št. G-7460/53 z dne 4. X. 
1953. 

Organ gospodarske uprave je 
Svet za gospodarstvo MLO Ljub- 
ljane. 

Za  podjetje   podpisujeta: 
Mavko Kazimir, v. d. direktorja, 

samostojno, v obsegu zakonitih po- 
oblastil in pravil podjetja, ter škr- 
janec Bogomir, računovodja, sopod- 
Pisuje vse „listine po 47. členu 
szdgp. 
MLO Ljubljana, 4. decembra  1953. 

St. G-8803/53 9472 
1746. 

Besedilo: Tovarna »AERO«, Ce- 
lje. 
, Poslovni predmet: .Izdelovanje 
narvil za drobno prodajo, šolskih, 
unietniških, pisarniško kemičnih po- 
trebščin ter drugih kemičnih izdel- 
KOv za široko potrošnjo in obrt. 
.Ustanovitelj: Vlada LRS, odločba 
st- b-zak 49 z dne 29. X. 1946. 
„gospodarski upravni organ: MLO 
Celje. 
• **•   podjetje   podpisujeta:    Jenko 
«ado, direktor, samostojno, v okvi- 
• zakonitih določb in pravil pod- 

jetja; Planteu Klara, gl. računovod- 
ja, sopodpisuje  vse listine fin. po- 
mena. 

MLO Celje, 23. novembra 1953. 
St. 11-9827/53 9401 

1747. 
Besedilo: Državno obrtno mesar- 

sko podjetje »Rog«, Jesenice, Gor. 
Poslovni predmet: Odkup, proda- 

ja in predelava živine oziroma 
mesa in mesnih izdelkov. 

Opozorilo naročnikom 
Vse naročnike in druge 

interesente za »Uradni list 

LRS« opozarjamo, da bo- 

mo, kakor vsako leto, tudi 

letos 
ustavili nadaljnje poši- 

ljanje lista vsem, ki ne bo- 

do najpozneje 

do 25. januarja 1954 

plačali celoletne naročnine 

za 1. 1954 v znesku 

800 dinarjev. 
Uprava 

Ustanovitelj in operativni uprav- 
ni voditelj: LO MO Jesenice, odloč- 
ba št. 1/1-2478/1 z dne V. IX. 1953. 

Za podjetje podpisujejo: 
Bprniklvan, upravnik, Skaza Jož- 

ko,   računovodja,   in Kocjan Ivan, 
Eoslovodja poslovalnice  1. 
O MO Jesenice, 3. decembra 1953. 

St. II/l -2478/6-53 9453 

Besedilo: Zadružna gostilna kme- 
tijske zadruge, Salek (Selo 37, Ve- 
lenje). , _     .   , 

Poslovni predmet: Gostinske sto- 
ritve. 

Ustanovitelj in neposredni gospo- 
darski voditelj: Kmetijska zadru- 
ga Salek. 

Za podjetje podpisujeta: 
Spital Slavko, kmet v Saleku, 

predsednik KZ, in Oštir Anton, 
kmet t Paki, član upravnega od- 
bora. 
OLO Šoštanj, 28. novembra 1953. 

St. 64-53-178 9456 

Sprem embe 
1749. 

Besedilo: »Kemo-proizvodi«, Ljub- 
ljana. 

Izbriše se Simnovec Leopold, po- 
slovodja in vpiše 

Jurkovič Saša, upravnik, ki pod- 
pisuje samostojno, v obsegu zako- 
nitih pooblastil  in pravil podjetja. 
MLO  Ljubljana,  22.   oktobra   1953. 

Št. G-7564/53 9174 
1750. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Tek- 
stil«, Ljubljana. 

Vpiše se Lampe Vilko, direktor- 
tor, ki podpisuje samostojno, v ob- 
segu zakonitih pooblastil in pravil 
podjetja. 
MLO Ljubljana, 12. novembra 1953. 

Št. G-8231/53 9316 
1751. 

Besedilo: »Delavsko uslužbenska 
restavracija  Šiška«, Ljubljana. 

Izbriše se Novak Vera in vpiše 
Tome  Ivica,  knjigovodja,  ki  so- 

podpisuje Hstine po 47. členu szdgp. 
MLO Ljubljana, 25. novembra 1953. 

Št. G-8208/53 9364 
1752. 

Besedilo: »Tehtnica«, Ljubljana. 
Izbriše se Stefančič Ivan in vpiše 
Fojkar  Josip,  upravnik,  ki  pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zako- 
nitih pooblastil in pravil podjetja. 
MLO Ljubljana, 28. novembra 1953. 

Št. G-8610/53 9442 
1753. 

Besedilo: »Glina«, Ljubljana-Je- 
žica. 

Na podlagi odločbe MLO glavne- 
ga    mesta    Ljubljane,    Tajn    št. 

Izšla je zbirka: 

PREDPISI O IZDAJANJU ZDRAVIL 

Namen knjižice je, da se vsak zdravnik v ambulanti in 
bolnični službi in vsak farmacevt v lekarniški službi seznani s 
svojimi dolžnostmi pri predpisovanju oziroma izdajanju zdravil. 
V knjižici so poleg »Navodil o predpisovanju in izdajanju zdra- 
vil, obveznega in drugega sanitetnega materiala v javnih zdrav- 
stvenih zavodih«, ki jih je izdal Svet za zdravstvo in socialno 
politiko LRS, zbrani vsi doslej veljavni pravni predpisi s tega 
področja. Knjižica ne bo koristila le zdravnikom in lekarnarjem, 
temveč tudi upravičencem do brezplačne zdravstvene oskrbe. 
Cena 80 din. 
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2285/53 z dne .6. X. 1953 ter odloč- 
be Tajn št. G-7808/53 z dne 27. X. 
1953 je podjetje prešlo 27. X. 1953 
y likvidacijo. 

Besedilo odslej: »Glina«, Ljublja- 
na-Ježica v likvidaciji. 

Za p-jGJetje v likvidaciji podpi- 
sujejo: Leveč Miha, v. d. upravni- 
ka podjetja »Kamin«, Ljubljana- 
Ježica, predsednik, Vrbič Ladislav, 
uslužbenec MLO in Borštnar Boži- 
dar, knjigovodja podjetja »Ka- 
minc, Ljubljana-Ježica, člana, 
sije. 
MLO Ljubljana, 2. decembra  1953. 

St. 8642/53 9452 
1754. 

Besedilo: Podjetje za razdeljeva- 
nje filmov LRS, Ljubljana. 

Vpiše se Simončič Rudi, računovod- 
ja, ki sopodpisuje listine po 47. čle- 
nu szdgp., in Poberaj Alma, ki je 
odslej namestnik računovodje, m 
sopodpisuje v njegovi odsotnosti v 
istem obsegu. 
MLO Ljubljana, 3. decembra 1953. 

St. G-8712/53 9471 
1755. 

Besedilo: »Plinarna - Vodovod«, 
Celje. 

Vpiše se Tratnik Stane, namest- 
nik, ki podpisuje v odsotnosti rav- 
natelja, v istem obsegu. 

MLO Celje, 11. novembra 1953. 
St. H-8094/853 9298 

i?55a. 
Besedilo: Slikarstvo »Dom«, Ce- 

lje. 
Vpiše se Podlesnik Franc, na- 

mestnik ravnatelja, ki podpisuje v 
njegovi odsotnosti, v istem obsegu 

1756. 

Celje, 1. decembra 19537 
St. II-3774/2-53 9441 

Besedilo: Mlinsko podjetje, Skof- 
ja Loka. 

Izbriše se Tro jar Jelena in vpiše: 
Zejn Jelena, računovodja. 
OLO Kranj, 18. novembra 1953. 

Št. 7251/3-53 9347 
1757. 

Besedilo: »Žaga«, Leskovec pri 
Krškem. 

Podjetje je prešlo z dnem 17. ju- 
lija 1953 v likvidacijo. 

Besedilo odslej: »Žaga« v likvida- 
ciji, Leskovec pri Krškem. 

V likvidacijski komisiji so ing. 
Šetinc Anton, predsednik, Romih 
Ivan, knjigovodja, in Jarh Stani- 
slav, uslužbenec OLO, člana. 

OLO Krško. 2. decembra 1953. 
St. 16459/1-1953 9462 

1758. 
Besedilo: »Celuloza«, Videm ob 

SavL 
Besedilo odslej: Tovarna celulo- 

ze in papirja, Viđem-Krško. 
Poslovni predmet: Proizvodnja 

beljene in nebeljene celuloze, leso- 
vine, lomspapirja in roto-papirja. 

Vpiše   se   poleg   že   registriranih 
oseb za podpisovanje še ing. Sega 

. Vladimir, kot namestnik, ki podpi- 

suje v odsotnosti direktorji z istimi 
pooblastili. 

OLO Krško, 5. decembra 1953. 
St. 13796/2 9466 

1759. 
Besedilo: »Motvoz in platno«, 

Grosuplje. 
Izbrišeta se Lasan Mate, kom. fi- 

nančni vodja in Babšek Dragica, 
računovodja ter vpiše 

Jakovič Dušan, komerc. in finanč- 
ni knjigovodja, ki sopodpisuje listi- 
ne po 47. členu szdgp. 
OLO Ljubljana ok., 13. nov. 1953. 

St. II-2-24/742-1933 9400 
1760. 

Besedilo: Državno podjetje »Les- 
na galanterija in mizarstvo«, Bo- 
rovnica. 

Izbriše se Albreht Franc kot 
upravnik in vpišeta: 

Debevec Anton, upravnik, ki pud- 
fisuje     samostojno,     in     Albreht 

rane, komercialist, ki podpisuje v 
odsotnosti upravnika ali knjigovod- 
je, z istimi pooblastili. 
OLO  Ljubljana  ok.,  18.  nov.   1953. 

St. II-2-24/769-1953 9391 
1761. 

Besedilo: Delavsko - uslužbenska 
restavracija Škofljica. 

Besedilo odslej: Gostinsko pod- 
jetje, Škofljico. 
OLO Ljubljana okol., 27. nov. 1953. 

St. II-2-14824/1-1953        9454 
1762. 

Besedilo: Krojaštvo KLO Raz- 
križje. 

Besedilo odslej: Krojaštvo KLO 
Razkrižje v likvidaciji. 

Izbrišeta se Flac Anton in Milh- 
berger Jože ter vpišejo likvidator- 

Makovec    Franc,    predsednik, 
lac Anica in Klenar Jože, člana. 
OLO Ljutomer, 16. julija 1953. 

St. II-2305/2-52 4575 
1763. 

Besedilo: Tovarna pohištva, Ma- 
ribor (reg. na listi 79•1, štev. Pov 
4/144-53). 9208 

Besedila: 
Splošno gradbeno podjetje »Kon- 

struktor«, Maribor (reg. na listu 
89•1, št. Pov 4/193-53). 

Elektro, Maribor mesto (reg. na 
listu 91/11, št. Pov 4/195). 

»Hidromontaža, montažno podjet- 
je za hidroelektrarne, Maribor 
(reg. na listu 88-11, št. Pov 4/187-53). 

9419 
Na temelju odloka Izvršnega sve- 

ta Ljudske skupščine LRS, št. U-49/ 
/53 z dne 7. VIÖ. 1953 (Ur. list LRS, 
št. 27/53), v zvezi z odločbo LO Ma- 
ribor, št. 10702-53 z dne 4. IX. 1953, 
so bila našteta podjetja vpisana v 
register drž. gosp. podjetij, ki ga 
vodi Tajništvo za gospodarstvo 
mestnega LO Maribor. 
MLO Maribor, 4. septembra 1953. 
1764. 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Ko- 
rotan«, Maribor. 

Izbriše se Vitek Nina in vpiše 
Zula Maks,  računovodja. 

MLO  Maribor,  28.   oktobra   1953. 
St. Pov 4/177. 9406 

6" 

ë 

1765. 
Besedilo: »Franc Leskošek«, to- 

varna uetalnih konstrukcij, Mari' 
bor. 

Vpiše se: Restavracija »Kovinar«. 
Poljska 4. 

Za  restavracijo podpisujeta: 
Ledinek Ivan, upravnik, v obse- 

u   pooblastil   in   pravil   podjetje, 
'urko Vid, knjigovodja, sopodpisu- 

je listine denarnega, kreditnega in 
obračunskega pomena. 
MLO  Maribor,   12.  novembra   1953. 

St. Pov 4/196 9418 
1766. 

Besedilo: Mariborske opekarne, 
Kozaki. 

Izbriše se Dvojmoč Anton kot di- 
rektor in  vpiše 

Petrič Avgust, ravnatelj. 
MLO Maribor,   17.  novembra   1953. 

St. Pov 4/198 9421 
1767. 

Besedilo: Industrija živilskih pro- 
izvodov, Maribor. 

Vpiše se: 
Sprogar  Slavko,  v.  d.  komercia- 

lista, ki podpisuje v odsotnosti di- 
rektorja, v istem obsegu. 
MLO  Maribor,   14.  novembra   1953. 

St. Pov 4/197 9415 
1768. 

Besedilo: Krajevna žaga, Trate. 
Izbriše se Dolamič Anton in vpiše 
Levstik Franc, upravnik, ki pod- 

pisuje neomejeno, • Ačko Ivanka, 
ki sopodpisuje po 47. členu szdgp-' 

St. 11-8924-53 9435 
Besedilo: Krajevni mlin in oljar- 

na, Trate (št. 56). 
Izbriše se Spindler Minica 'B 

vpiše 
Ačko Ivanka, knjigovodja, ki so- 

podpisuje po 47. členu szdgp.        . 
Št. II-7923/1-53 9436 

Besedilo: Krajevna gostilna Be- 
nedikt (št. 8). , 

Gospodarski upravni organ od- 
slej: Obč. LO Drvanja. . 

Izbrišeta se Krajne Mimica w 
Rojiko Franc ter vpišejo: , 

Hojnik Franc, obč. tajnik, ki P00' 
pisuje neomejeno, Elbi Mimica, po- 
slovodja, in Križan Martin, uprav- 
nik, ki podpisujeta neomejeno, ter 
Lebreht Lizika, knjigovodja, ki s°" 
podpisujeta po 47. členu szdgp- 

StflI-8718/1-53 9*31 

Besedilo: Krajevno remontno 
podjetje Benedikt (št. 9). . 

Gospodarski upravni organ od- 
slej: Obč. LO Drvanje. 

Sedež odslej: Benedikt 7. . 
Izbrišeta se Klobasa Slavko >» 

Rojiko Franc ter vpišeta:        .     . 
Hojnik Franc, obč. tajnik, ki P?<> 

pisuje neomejeno, in Lebrent LW 
ka, knjigovodja, ki sopodpisuje P 
47. členu szdgp. „,-? 

St. 11-7816/1-53 •; 
OLO Maribor okol., 27. nov. •>• 
1769. „.       •< 

Besedilo: Tovarna usnja, Sloveuj 
Gradec. ..    n,. 

Poleg podpisnikov: Mavrica v? 
karja,   direktorja,   in   Hofbauerj* 
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Antona, šefa računovodstva, se vpi- 
še še: 

Verbič Jože, tehnični vodja, ki bo 
podpisoval v odsotnosti enega od 
imenovanih. 
OLO Slov. Gradec, 3. nov.  1953. 

St.   3/II-137/243-53 9374 
1770. 

Besedilo: Okrajni zdravstvni dom 
— Slovenj Gradec. 

Izbriše se dr. Grilc Jože in vpiše 
dr.    Weingerl    Vlado,    upravnik 

doma. 
OLO Slov. Gradec, t>. nov. 1953. 

St. 14/V—137/258-53       9378 
1771. 

Besedilo: »Prodaja«, trgovina z 
mešanim  blagom,  Mozirje. 

Izbriše se Benedikt Ljubo in vpi- 
šeta: 

Rakun Stane, poslovodja, Skorn- 
Šek Marija, trgovska pomočnica. 
OLO Šoštanj, 25. novembra 1953. 

St. W/53-65 9455 
1772. 

Besedilo: Strojna tovarna »Miha 
Marinko«, Trbovlje. 

Besedilo odslej: Strojna tovarna 
»Trbovlje« v Trbovljah. 

Poslovni predmet: Izdelovanje 
rudarskih strojev in strojnih na- 
prav, kovinskih konstrukcij, dela 
splošne strojegradnje in projekti- 
ranje ter konstrukcije vseh vrst 
strojev, strojnih naprav in kovin- 
skih konstrukcij. 
OLO   Trbovlie,   1.   decembra   1953. 

St. 6321/1-53 9457 

1?73. 
Izbrisi 

Besedilo: Mestna lekarna, Jeseni- 
ce n/Gor. 
, Ker je prešla na podlagi odločbe 
LO MO, št. II/6-1157 z dne 17. VI. 
»933 v svojstvo gospodarske usta- 
nove s samostojnim finansiranjem. 

LO MO Jesenice, 19. nov. 1953. 
Št. II/7-1157/53 9334 

pi Julija, računovodja, sopodpisuje 
vse listine finančnega pomena. 

MLO  Celje,  3.  decembra  1953. 
St. II-8256/2-53 9451 

1775. 
Besedilo: Mestna lekarna, Jese- 

nice na Gor. 
Poslovni predmet: Oskrba potroš- 

nikov s zdravili, sredstvi za zdrav- 
njenje, san. higienskimi in higiensko 
kozmetičnimi sredstvi ter zdrav- 
stveno prosvetno delo med ljud- 
stvom mestne občine Jesenice in 
okoliških vasi. 

Ustanovitelj: LO MO Jesenice, od- 
ločba tajništva št. 1-1116/2-25 z dne 
31. VIII. 1953. 

Za ustanovo podpisujejo: 
Mr. ph. Zalokar Zora, upravnik, 

Mr. ph. Martinjak Valerija, namest- 
nik in Skumavec Marta, računo- 
vodja. 
LO MO Jesenice, ..\ novembra 1953. 

St. 1-1116/3-25 9326 

Spremembe 
1776. 

Besedilo: Uprava državnih stano- 
vanjskih zgradb, Celje. 

Besedilo odslej: Uprava nepre- 
mičnin MLO Celje. 

Izbrišejo se v dosedanjem svoj- 
stvu Smid Angela, Gajšek Jožica in 
Tomažič Ljubo, sopodpisniki listin 
finančnega pomena ter vpišejo: 

Razlag Mirko, računovodja, ki so- 
podpisuje vse listine finančnega po- 
mena; Gajšek Jožica, namestnik ra- 
čunovodje, v njegovi odsotnosti, v 
istem obsegu; 

Tomažič Ljubo, namestnik ravna- 
telja, v njegovi odsotnosti, v istem 
obsegu. 

MLO   Celje, 7.  decembra   1953. 
St.  II-1036/1-53 9475 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

1?74. 
Vpisi 

?a Podjetje podpisujeta: 
.Wubič Nazir, mr. ph., v. d. uprav 

^'••. samostojno  v  okviru zakoni 
t   « določb in pravil ustanove; Stru 

Raster 
invalidskih podjetij 

Izbrisi 
1777. 

, Besedilo: III. mestna lekarna »Ga- 
nerje«, Celje, Mariborska cesta. 

Poslovni predmet: Oskrbovanje 
Prebivalstva z. zdravili in zdrav- 
ljenimi pripomočki ter sanitarni- 
mi Predmeti. 

Ustanovitelj in gospodarski uprav- 
•• organ: MLO Celje, odločba št. 
«236/1-53 z dne 21. X. 1953. 

Besedilo: Invalidsko gospodarsko 
podjetje »Krojaška delavnica«, Ptuj. 

Zaradi ukinitve. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 17. novembra 1953. 
St. III-1066/2-1953        9361 

Zadmžni register 

Okrožna  lođliEa razglaSaJoi 

Vpisi 
905. 

Besedilo: Kamnolom »Boč« v 
Poljčanah  (Poljčane). 

Podjetje je bilo ustanovljeno 20. 
IX. 1953. 

Podpisovalci za podjetje so: 
"orpnik Nande,   upravnik,   Slov. 

Bistrica, Ribič Franc, delavec, Polj- 
čane,   Mesaric   Leopoldina,   knjigo- 
vodja, Poljčane. 

Maribor, 10. decembra 1953. 
Zadr VI 154 11188 

Spremembe 
906. 
- Besedilo:    Kmetijska    zadruga   z 
o. j. v Anhovem. 

Na občnem zboru 15. III. 1933 so 
bila spremenjena pravila. Delež 
znaša 500 din. Upravni odbor šteje 
11 članov. 

Izbrišejo se: Goljevšček Alojz, 
Pušnar Maks, Mavric Angel, Gabri- 
jelčič Franc, Medvešček Jožef in 
Kodelja Ivan, vpišejo pa novi iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Gabrijelčič Ivan, Plave 35, Go- 
mišček Martin, Deskle 105, Bensa 
Vlado, Anhovo 112, Bolter Rafael, 
Deskle 56, Gorjanc Jožef, Deskle 
15, Gabršček Franc, Deskle 43, Tin- 
ta Alojz, Tìorenje polje 39, Dernov- 
šček Alojz, Plave 24, Blažič Ivan, 
Deskle, Gabrijelčič Jožef, Anhovo 
Št. 100. 

Zadr VIL71-5 11039 

Besedilo:   Kmetijsko   obdeloval- 
na zadruga »Darko« v Renčah. 

Na podlagi sklepa občnega zbo- 
ra z dne 21. III. 1953 se izbrišejo 
Mozetič Ludvik, Skaber Franc, 
Žigon Alfonz, Mozetič Angel, For- 
nazarič Stanko, Pregelj Ivan in Co- 
tič Jože, vpišejo pa novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Mozetič Ludvik, Renčp 8,, Moze- 
tič Angel, Renče 9, Skabar Franc, 
Renče 30, Zigon Alfonz, Renče 4, 
Kovačič  Nada,  Renče  217. 

Zadr VIII/18-11 11041 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Smast. 
Na podlagi sklepov občnih zborov 

z dne 22. II. 1953 in 20. XI. 1953 je 
zadruga prešla  v likvidacijo. 

Besedilo: kakor doslej s pristav- 
kom: »v likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Sokol Jože, dela- 
vec, Smast 27, Sivec Franc, kmet, 
Smast 31, Faletič Franc, kmet, 
Smast 19. 

Zadr VII/40-14 11040 
Gorica, 4. decembra 1953. 

907. 
Besedilo: Kmetijska zadruga na 

Knezi. 
Na občnem zboru 13. IX. 1953 so 

bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z o. j. v Knezi. 
Delež znaša 1000, delež družin- 

skega člana 250 din. Clan odgovar- 
ja za obveznosti zadruge z lOkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratne- 
ga temeljnega oziroma družinskega 
del; " • Upravni odbor sestavlja 7 
do 9 članov. 

Gorica. 5.  d sembra  1953. 
Zadr IV/8-29 11062 
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Zavod za statistiko in evidenco LRS je izdal: 

»KMETIJSTVO   LR   SLOVENIJE   V   LUČI   STATISTIKE« 

Delo obsega 265 strani ter ima 40 tabel in 54 grafikonov, 
obravnava vse važnejše panoge kmetijstva, kolikor so dostopne 
statističnemu opazovanju: površine zemljiških kategorij, kultur- 
nih skupin in posameznih kultur; hektarske donose in proizvod- 
njo; vremenske razmere; socialno strukturo: sektorje lastništva: 
vinogradništvo; sadjarstvo in živinorejo. 

Zbrano gradivo je analizirano In prikazano z lahko razum 
ljivimi statističnimi prijemi z agroekonomskega in deloma tudi 
iz agrotehničnega vidika. 

številne primerjave z državnim povprečjem, z drugimi našimi 
republikami in drugimi državami ter nakazovanje zgodovinskega 
razvoja in tendenc pa omogoča vsestransko orientacijo in presoja- 
aje našega kmetijstva; in zato bo to delo nepogrešljiv priročnik 
vsakomur, ki se peča z vprašanji našega kmetijstva. 

Cena 300 din, naklada je amejena, zato si v lastnem intere- 
su takoj nabavite knjigo pri »Uradnem listu LRSz, Ljubljana. 
Erjavčeva ii/a. 

908. 
Besedilo: Lončarska produktivna 

zadruga v Komendi, zadruga z ome- 
jenim jamstvom. 

Izbrišejo se Bremšak, Juhant Mi- 
ha, Kepic Janez in vpišejo novi čla- 
ni upravnega odbora: 

Stele Miha, Podboršt 16, Kern Lo- 
vro, Gora 3, Kepic Jože, Mlaka. 

Ljubljana, 15. avgusta 1953. 
Zadr II 37/15 11185 

909. 
Besedilo: Podjetje OZZ Ljublja- 

na okolica »Mleko« v Stični. 
Poslovni predmet odslej: Podjetje 

izvršuje posredovanje pri prodaji 
mleka, jajc in drugih mlečnih pro- 
izvodov, ki jih dajejo v prodajo 
kmetijske zadruge, pomaga kmetij- 
skim zadrugam pri nakupu krep- 
kih krmil za dvig živinoreje na ob- 
močju KZ ter skrbi za pravilen in 
pravočasen odvoz mleka od KZ. 
Vrši tudi predelavo mleka v mlečne 
proizvode, če narekujejo to gospo- 
darske potrebe. 

Ljubljana,   11.   novembra   1953. 
Zadr VIII 109/2 10624 

910.     ' 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Ribncm. 
Na zboru 20. IV. 1952 so se spre- 

menila zadružna pravila v 2. in 32. 
členu. Delež znaša 1000 din. Člani 
odgovarjajo za obveznosti zadruge 
s petnajstkratnim zneskom vpisa- 
nega enkratnega temeljnega oz. 
družinskega deleža. 

Izbrišeta se Dežman Jože in To- 
man Alojz ter vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Toman Gabrijel, Selo 20, Fcrian 
Gabrijel, Ribno 22, Arh Jakob, Bo- 
dešče 10, Odar Matevž, Koritno 12, 
kmetje. 

Ljubljana, 18. novembra 1953. 
Zadr VIII 67/2 10823 

911. 
Besedilo: »Sadjar in vrtnar«, na- 

bavna in prodajna zadruga v Ljub- 
ljani, zadruga z omejenim jam- 
stvom. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Vavpotič Jožko, Dobovišek Mi- 
hael, Rebolj Franc in vpišejo novi 
člani  upravnega odbora: 

Čamernik Franc, šolski upravi- 
telj na Viču, Tržaška cesta 74, Lor- 
ger Alfonz, upokojenec, Rožna do- 
lina, C. VII/28, Maretič Matko, upo- 
kojenec. Zbašnikova 12, Sega ing. 
Janez, Titova 16, Zelenik Franc, upo- 
kojenec, Mencingerjeva 37, vsi v 
Ljubljani. 

Ljubljana, 2. decembra  1953. 
Zadr IV-121/7 11022 

912. 
Besedilo: Obrtna nabavno pro- 

dajna zadruga mizarjev in sorod- 
nih strok z omejenim jamstvom v 
Ljubljani. 

Na zboru 8. III. 1953 so se spre- 
menila zadružna pravila v 31. členu. 

Upravni odbor sestavlja 9 do 13 
članov, ki jih voli izmed zadruž- 
nikov. Dolžnost upravnega odbora 
traja eno leto. 

Izbriše se Okretič Vladimir in 
vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Dogan Ivan, Gosppsvetska 8, Kaj- 
zer Franc, Vižmarje 58, Ličen Ri- 
hard, Šolska 5, Skubic Ivan, Veliki 
Stradon 9, Rozmane Ivan, Gerbiče- 
va 84, vsi mizarski mojstri v Ljub- 
ljani. 

Ljubljana, 3. decembra 1953. 
Zadr IV 120/11 11021 

913. 
Besedilo: Kmetijske obdelovalne 

zadruge v likvidaciji, Cven. 
Izbrišejo se ing. Stepančič Dušan, 

Kocjan Milica, Sagaj Janez, Krišto- 
fič Marija in vpišejo novi izvoljeni 
člani likvidacijske komisije: 

Jud Viljem, predsednik, Podkrai- 
šek Franjo, Stojko Albin, Slavic 
Alojz, vsi uslužbenci v Ljutomeru, 
Kosi Anton, Nemec Franc, Kukol 
Stanko, Sever Matija in Kovačič 
Franc, kmetje v Cvenu. 

Maribor, dne 3. novembra 1953. 
Zadr Y 60-12 10494 

914. 
Besedilo: Kmetijska sadjarska 

obdelovalna zadruga, Selce. 
Zadruga je prešla na podlagi 

sklepa občnega zborr z dne 8. VIII. 
1953 v likvidacijo. Likvidatorji so: 
Fantič Ivan, uslužbenec, Voličina, 
predsednik, Lebar Andrej, delavec, 
Zavrh, Krajne Franc, uslužbenec 
OZZ, Maribor, Ceh Jože, uslužbenec 
KZ, Selce, Ceh Martin, Cermljen- 
šak, Kocmut Alojz in Pleše Jože, 
Selce, kmetje, Zorko Liza, Zavrh in 
Voglar Cveta, Cermljenšak, kmeti- 
ci, ki podpisujejo po dva skupaj. 

Maribor,   11.  novembra  1955. 
Zadr 12/13 10626 

915. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Črna pri Prcvaljah. 
Izbrišeta se Prajnik Gašper in so- 

, podpisovalec Goličnik Ivan ter vpi- 
šeta nova izvoljena člana upravne- 
ga odbora: 

Drvodel Jože, kmet, Sp. Javor, in 
sopodpisovalec za zadrugo Prajnik 
Gašper,  nameščenec. Crna. 

Maribor, 22.  novembra  1953. 
Zadr V 39/12 10894 

916. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Hoče. 
Zadruga temelji odslej na novin 

pravilih, sprejetih na zboru dne 31- 
VIII. 1953. 

Izbrišejo se Rečnik Janko, Primée 
Mirko, Bremec Melnior, Horvat Jo- 
žef, Kante Alojz, Karer Jožef, Ka- 
luža Jožef, Porger Rudi, Uranjek 
Rudi in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Horvat Jožef, Creta, Ivanuša Mar- 
tin, Rogoza, Ree Stefan, Radizcl, 
kmetje; Ilešič Stanko, uslužbenec, 
Bohova, Suman Milka, učiteljica, 
Hoče, Zavec Karel, uslužbenec, R»" 
dizel, Mejovšek Rado, upokojence, 
Slivnica, Bratuša Nada, uslužbenka 
in Kacian Rudolf, zadružnik, Hocc. 
Kučar Ivan je predsednik, Suman 
Milka pa tajnik odbora. 

Vpišejo se zadružni obrati: Kme- 
tijska zadruga z o., j. Hoče, trgovi- 
na z mesom in mesnimi izdelki na 
drobno v Hočah št. 5; Kmetijska 
zadruga z o. j. Hoče št. 131, trgo- 
vina z mešanim blagom na_ drobno, 
s tobačnimi izdelki, vžigalicami 1° 
cigaretnim papirjem na drobno, 6 
poslovalnicama v Hočah 33 in 
Slivnici 17. 

Maribor, 25. novembra 1953. 
Zadr II 110 K»21 

917. 
Besedilo :Kmetijska zadruga z °* 

j., Poljčane. ., 
Zadruga temelji odslej na novin 

pravilih, sprejetih na zboru 8. WJ* 
1953. 

Izbrišejo   se    Podgoršek    Anton, 
Pihler Ignac, Valand Peter in Emer: 
šič Jože ter vpišejo novi  izvoljen 
člani upravnega odbora: 

Turin Franc, Sp. Brežnica 21, i» 
Podgoršek Anton, Poljčane >?> 
kmeta. Kodrič Karel je predsedniK' 
Zorko Ludvik, podpredsednik, P°0' , 
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goršek Anton pa tajnik odbora. So- 
podpisovalec za zadrugo je Čerao- 
ša Albin, upravnik, Pokol 31. 

Zadr VI 102 10942 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Ptuj. . 
Zadruga je prešla na podlagi od- 

ločbe Sveta LRS za kmetijstvo in 
gozdarstvo, št. 1819 z dne 7. I. 1953 
v   likvidacijo.  Likvidatorji  so: 

Hlupič Alojz, nameščenec, pred- 
sednik, Kravina Franc, knjigovod- 
ja, Skočir Ivan in Papst Ferdo, na- 
meščenka, vsi v Ptuju, ter Rajher 
Stanko, član u. o. VZ v Cirkulanah, 
ki podpisujejo po dva skupaj. 

Likvidacijska   firma:    kakor   do- 
slej, s pristavkom >v likvidaciji«. 

Zadr X 40 10944 
Maribor, 26. novembra 1953. 

918. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Zgornja Korena. 
Zadruga temelji odslej na novih 

pravilih, sprejetih 26. IV. 1953. 
Izbrišejo se Dvoršeka Feliks, Or- 

nik Marko, Straus Anton, Maher 
Franc, Brezner Jožef, Kacian An- 
ton, Škof Jože in Prekovšek Vlado 
in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Dvoršak Franc, Zg. Korena 53, 
Ornik Rudolf, Zimica 52, Krajne 
Ignac, Jablance 42, kmetje; Fluher 
Ivan, nameščenec, Zikovce 89, Kola- 
rič Anton, poli. delavec, Jablance 
št. 18, Veingerl Srečko, kmet, Zg. 
Korena 33, Hrastnik Stefan, polj. 
delavec, Zg. Korena 24, Rojs Franc, 
kmet, Zg. Korena 25, Kos Franc, 
cestar, Zg. Korena 76 in FiŠtrovec 
Vinko, kmet, Spodnja Korena št. 57. 

Zadr III 75 10975 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Zitkovci. 

Zadruga je prešla na podlagi 
sklepa občnega zbora z dne 27. IX. 
1953 v likvidacijo. Likvidatorji so: 
Utroša Katarina, uslužbenka, Dol. 
Lendava, Partizanska 52. Sekereš 
Vendei v 2itkovcih 59 in Vutek 
Ludvik, Zitkovci 35, kmeta, ki pod- 
pisujejo po dva skupaj. 

Likvidacijska firma kakor doslej, 
s pristavkom »v likvidaciji«. 

Zadr III 106-12        , 10973 
Maribor, dne 28. novembra 1953. 

919. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Lovrenc na Pohorju. 
Vpišejo se zadružni obrati: 
Trgovina z bonboni, slaščicami in 

brezalkoholnimi pijačami na drob- 
no. 

Trgovina s tobačnimi izdelki, vži- 
galicami in cigaretnim papirjem na 
drobno, poslovalnica je pri kino 
dvorani v Lovrencu na Pohorju. 

Ustanovi se obrat »Krojaštvo« v 
Lovrencu 33 in obrat »Kovaštvo« v 
Lovrencu na Pohorju, v bivši ko- 
račnici  >Bručko  Marije«. 

Vpiše se obrat delavnice »Izrada 
drvne embalaže« (raznih lesnih za- 
bojev za embalažo) s sedežem v Ze- 
munu, Beogradski put 7 in trgovina 

gradbenega materiala na drobno v 
Zemunu, Ulica Radića Potrovića. 

Maribor, 3. decembra 1953. 
Zadr I 48-34 11023 

920. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga, Cerkvenjak. 
Zadruga je prešla na podlagi skle- 

pa občnega zbora z dne 24. I. 1953 v 
likvidacijo. Likvidatorji  so: 

Stelcer Ludvik, predsednik obč. 
Cogetinci, predsednik, Kralj Karel, 
tajnik občine Cerkvenjak, Kaučič 
Ivan, poljedelec, Kadrenci, Tušek 
Vlado, nameščenec, Cerkvenjak, 
Tušek Rihard, kmet, Cerkvenjak, 
Omulec Milka, gospodinja, Kadren- 

ci, Rojko Jakob, delavec, Cagona, 
Lovrenčič Henrik, delavec, Kadren- 
ci, Veršič Marija, gospodinja, Sta- 
netinci, ki podpisujejo po dva sku- 

Likvidacijska firma: kakor do- 
slej, s pristavkom >v likvidaciji«. 

Zadr VI 26 11026 
Besedilo:   Kmetijska   zadruga   z 

o. j., Hotinja vas. 
Vpišeta se zadružna obrata Trgo- 

vina z mešanim blagom v Hotinji 
vasi 98, ki bo trgovala z mešanim 
blagom na drobno, s tobačnimi iz- 
delki, vžigalicami in cigaretnim 
papirjem na drobno, ter Trgovina 
z drvami in premogom na drobno. 

*   Zadr III. 108 11024 
Maribor, 2. decembra 1953. 

Ljudske odbore, gospodarska podjetja, zavode, urade, usta- 
nove in posameznike opozarjamo na dve pomembni knjigi, ki jih 
ima naša založba v tisku, in sicer: 

Leksikon 
krajev, naselij in zaselkov 1RS 

Slovenci smo pred letom 1918 imeli le repertorije za posa- 
mezne razkosane pokrajine našega narodnostnega ozemlja. V 
stari Jugoslaviji je sicer izšel leta 1939 splošni pregled bivše 
dravske banovine, ni pa bilo v njem velikega dela naše domo- 
vine. Slovenskega Primorja. Zato bo ta leksikon tembolj pomem- 
ben, ker bo tako rekoč po skoraj polstoletju nudil vpogled v 
gospodarsko in socialno strukturo velikega dela prebivalstva 
Slovenije. Med drugim bodo v leksikonu, po popisu prebivalstva 
iz leta 1948, za vsak kraj, občino oziroma okraj podatki o povr- 
šini, številu in socialni strukturi prebivalstva, o upravi, šolstvu, 
železniških postajah in pošti, o nadmorski višini itd. Bo to naš 
prvi priročnik po vojni, ki bo združeval praktične podatke za 
vsakdanjo rabo o vseh naseljih velikega dela slovenskega narod- 
nostnega ozemlja. Na kraju bodo splošnemu delu leksikona do- 
dani še statistični podatki o šolah in učencih, o zdravstvenih 
ustanovah, železniških postajah, poštah, planinskih postojankah 
itd. Knjigo bodo poživile tudi lepe pokrajinske slike in slike 
naših razvijajočih se industrijskih podjetij. Obsegala bo nad 600 
strani. Cena 350 din. 

Uvod v kmetijstvo 
Krog delavcev, ki se zanimajo za kmetijska vprašanja, se je 

z ustanovitvijo agronomske fakultete v Ljubljani še povečal. 
Kmetijstvo je pomembna panoga gospodarstva in naša država 
pripravlja za nadaljnjih 10 let velikopotezno akcijo za dvig polje- 
delstva v čimbolj napredno in donosno obdelovanje. Zato je 
naravno, da so nam strokovne knjige z najnaprednejšimi izsledki 
umnega kmetovanja tembolj potrebne. To delo bo omogočilo 
vsem, ki imajo opravka s kmetijstvom, enostaven, pa zelo učin- 
kovit vpogled v eno prvih panog narodnega gospodarstva. Tudi 
praktičen gospodar bo našel v njem mnogo napotkov za oboga- 
titev njegovih izkušenj. V besedi in sliki bodo v delu prikazane 
vse lastnosti obdelovalne zemlje in podnebja, življenje rastlin, 
vseh vrst žita in krme, travništvo in pašništvo, sadjarstvo, vino- 
gradništvo, dalje reja konj, govedi, prašičev, ovc, perutnine, 
čebelarstvo itd. Knjiga bo obsegala nad 400 strani, s slikami, raz- 
predelnicami in diagrami. Cena 500 din. 
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921. 
Besedilo: »Slov. gorice,« zadružno 

trgovsko in izvozno podjetje v 
Ptuju. 

Poslovni predmet: Podjetje se 
bavi še s proizvodnjo in prodajo 
sadnih in grozdnih sokov. 

Dosedanji v. d. direktorja Zadra- 
vec Jurica, se vpiše kot direk- 
tor podjetja. 

Maribor, 14. decembra 1933. 
Zadr VI 121 11238 

922. 
Besedilo: Produktivna čevljar- 

ska zadruga z o. j. v Črnomlju. 
Izbrišeta se Vardjan Jože in Kapš 

Jože ter vpišeta nova izvoljena čla- 
na upravnega odbora: 

Zeljko Janez, Loke 59, Plut Ja- 
nez, Loke 23, zadružnika. 

Novo mesto, 7. novembra 1953. 
Zadre I 69/1? 10587 

923. 
Besedilo: Nabavno prodajna za- 

druga raznih strok z o. j. v Čr- 
nomlju. 

Po sklepu občnega zbora 31. VIII. 
1952 je prešla zadruga v likvidacijo. 

Besedilo: kakor doslej, s pristav- 
kom >v likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Rems Lovro, sed- 
lar in tapetnik, Črnomelj 244, Ovni- 
ček Josip, klepar, Črnomelj 137, Vr- 
ščaj Anton, krojač, Črnomelj 175, 
ki podpisujejo po dva skupaj. 

Novo mesto, 20. novembra 1955. 
Zadr IV 63/2 10825 

(zbrisi 
924. 

Besedilo: Krojaško šiviljska za- 
druga v Šempetru v likvidaciji. 

Zaradi  končane likvidacije. 
Gorica,  7.   decembra   1953. 

Zadr V/l-22 11082 

Mestne hranilnice ljubljanske, štev. 
220692 z geslom, št.-kartoteke 139092, 
vloga 15.000 din. Priglasitveni rok: 
dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 7. avgusta 1953 

IR 143/53 11107 
h Marija, delavka v Kraljev- 

cih 27, prosi za amortizacijo izgub- 
ljene hranilne knjižice št. 59 Hra- 
nilnice in posojilnice na Cvenu pri 
Ljutomeru, v znesku 2.461 din. Pri- 
glasitveni rok: 2 meseca od dneva 
te objave. 
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, 

dne 7. decembra 1953. 

Trgovinski register 

Vpisi 
925. 

Besedilo: »Gostilna pri Pošti« (Do- 
bravi je, Gorica). 

Imetnik:   Rusija   Franc,   Dobrav- 
lje 87. 

Obratni predmet: Izvrševanje go- 
stilničarske obrti. 

Gorica, 10. decembra 1953. 
Zt 30/53-2 — Rg A1/58     11125 

Razglasi sodišč 

Amortizacije 
Uvede se postopanje za amortizacijo 
vrednotnic, katerih Imetniki se pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodišču svoje 
pravice, sicer se bodo vrednotnice izrekle 

za neveljavne. 
IR 360/53-3 8312 

Ogorelec Ivan, Ljubljana, Cesta 
v Rožno dolino, prosi za amortiza- 
cijo   izgubljene   hranilne   knjižice 

Razne objave 

Razpisi 
št. 979 11357 

Rektorat Univerze v Ljubljani 
razpisuje na filozofski fakulteti 
mesto asistenta za zgodovino filo- 
zofije in uvod v družbeno vedo. 
Rok za prijavo prošenj je 14 dni 
po objavi v »Uradnem listu LRS«. 

Rektor: 
Dr. Fran Zwitter 1. r. 

St. 980 11358 
Rektorat Univerze v Ljubljani 

razpisuje na filozofski fakulteti 
mesto univerzitetnega predavatelja, 
docenta, izrednega ali rednega pro- 
fesorja za predmet zgodovina peda- 
gogike in obča pedagogika. Rok za 
prijavo prošenj je 14 dni po objavi 
v »Uradnem listu LRS«. 

Rektor: 
Dr. Fran Zwitter 1. r. 

Poziv upnikom in dolžnikom 
naj v danem roku priglasijo terjatve 
oziroma poravnajo svoje obveznosti do 
podjetij   v   likvidaciji,   sicer   se   bodo 

dolgovi sodno Izterjali. 
St.   1089/6-53 11084 

Krajevna krojačnica Duplje je 
prešla 9. IX. 1953 z odločbo obč. Lo 
Naklo, št. 288/3-53-T v likvidacijo. 
Priglasitveni rok: 30 dni po tej ob- 
javi. Likvidatorji 

10569 
KDZ Cven je prešla v likvida- 

cijo. Priglasitveni rok: 30 dni po 
tej objavi. Likvidatorji 

11253 
Kmetijska obdelovalna zadruga v 

Stepanji vasi je z odločbo okrož- 
nega sodišča v Ljubljana Zadr. VII 
90/3, štev. 8693 z dne 26. IX. 1953 
prešla v likvidacijo. Priglasitveni 
rok: 14 dni po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 
St. 272/53 10947 

Kmetijska obdelovalna zadruga 
Crešnjevci, p. Gor. Radgona poziva 
vse upnike m dolžnike, naj prigla- 
sijo terjatve oziroma poravnajo 
svoje obveznosti do Kmečke vino- 
gradniške delovne zadruge, Creš- 
njevci. Priglasitveni rok: 14. dni od 
te objave. 

Likvidacijska  komisija 

11360 
Družba »Nakup in prodaja reali- 

tete, d. z o. z., Ljubljana, Rimska 1, 
je prešla v likvidacijo. Priglasitve- 
ni rok: en mesec od te objave. 

Likvidator 
St. 1/53 11064 

Po sklepu obč. LO v Žužemberku 
z dne 25. V. 1953 je prešlo Krajevno 
lesno galanterijsko podjetje »Jelka« 
v Žužemberku 1. XI. 1953 v likvida- 
cijo. Priglasitveni rok: 30 dni od te 
objave. 

Likvidacijska   komisija 
11211 

Potrošniška   zadruga,   Borovnica, 
je prešla v likvidacijo. Priglasitve- 
ni rok: en mesec od te objavt. 

Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
prek I leu jejo 

»Alko«, Ljubljana, Frankopanska 
št. 9, prometno knjižico za osebni 
avto »Mercedes«, S-616. 4226 

Andoljšek Janez, Jurjevica 28, Ko- 
čevje, osebno izkaznico, reg. štev. 
10186, ser. št. 0556496. 11312 

Andrejka Marija, Dob 51, pri 
Domžalah, osebno izkaznico, reg. 
št. 44116/51. ser. št. F-0066426.   11201 

Arnuga Stanko, Nova vas 69, Ptuj, 
osebno izkaznico, rog. št. 4026, ser. 
št. 0246339. 11086 

Bedek Nežika, Boreča 23, p. Gor. 
Petrovci, osebno izkaznico, reg. št. 
41009, ser. št. 0122719. 11065 

Benda Marija, Stražišče 175, 
Kranj, osebno izkaznico, reg. štev. 
13502, ser. št. 0840812. 11279 

Bolhar Lovro, Cemšenik, p. Dob, 
osebno izkaznico, reg. št. 21665, ser. 
št. 0467575. 11109 

Brezovnik Franc, Dravče 27, p. 
Vuzenica, osebno izkaznico, reg. št. 
21070, ser. št. 0282380. 11333 

Bunc Srečko, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 82615/52, ser. št. 
F-0104925. 11227 

Centa Ana, Selo pri Vel. Laščah, 
osebno izkaznico, reg. št. 18555, ser. 
št. 0018845. 11228 

Cugelj Ivan, Vrh 19, p. Sentru- 
pert, osebno izkaznico, reg. št. 3716, 
ser. št. 508026. 11371 

Cvitanič Marija, Ljubljana, Stu- 
dentsko naselje pod Rožnikom, 
osebno izkaznico, reg. št. 7181, ser. 
štev. 0271891, izdano v Slovenj 
Gradcu. 11028 

Cerne Irena, Javornik na Gor., 
Kidričeva cesta, osebno izkaznico, 
reg. št. 8605, ser. št. 353315.      11304 

Cerv Karel, Koritnica 34, p. Gra- 
hovo ob Bači, osebno izkaznico, reg. 
št. 1805, ser. št. 254515, in sindikalno 
knjižico št. 436571. 11236 

Čuk Marija, Ljubljana, Povžetova 
št. 46, osebno izkaznico, reg. štev. 
13973/51, ser. št. F-0036283.       11202 

Erman Tončka, Ljubljana, St. Vid, 
Poljane 20, osebno izkaznico, reg. 
št. 76336-51, ser. št. 98646. 11229 
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Eržen Danica, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 410Ö5, ser. štev. 
0883696. 11254 

Ferfolja Jože, vrtnarija, Rožna 
dolina 1, p. Nova Gorica, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 12940, ser. štev. 
0329279. 1112? 

Ficko Avgust, Krašoi 65, p. Can- 
kova, osebno izkaznico, reg. štev. 
21295, ser. št. 0103005. 11537 

Filipčič-Kuzmanovič Nives, Ljub- 
ljana, Stari trg 17. osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 97004, ser. štev. 
F-0101314. 11255 

Francelj Marija, Rapljevo 27, p. 
Struge, osebno izkaznico, reg. štev. 
16195, ser. št. 0016505, izdano v Gro- 
supljem 11203 

Gams Franc, Šmartno 13, pri Slov. 
Gradcu, osebno izkaznico, reg. št. 
25826, ser. št. 0361136. 11306 

Gerlec Zofka, Maribor, Ptujska 
187, osebno izkaznico, reg. št. 46146, 
ser. št. 0048391. 11338 

Gnader Stanko, Brezje 13, p. Mo- 
zirje, osebno izkaznico, reg. štev. 
19208, ser. št. F-0442519. 11016 

Gorjup Vida, Rakitna, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 12712, ser. štev. F- 
0013030. 11288 

Gornik Alojz, Vel. Mengeš 22, 
osebno izkaznico, reg. št. 60362-51, 
ser. št. F-0082672. 11313 

Gregorka Antonija, Dragomer 30, 
p. Brezovica pri Ljubljani, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 19653-51.   11204 

Gričer Ernest, Krnice 79, Hrast- 
nik, osebno izkaznico, reg. št. 27056, 
ser. št. 0740366. 11339 

Grum Ferdinand, Trbovlje, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 30.474, ser. št. 
F-0743784. 11307 

Harbaš Mehmedalija, Kranj, Kal- 
varija 31, osebno izkaznico, reg. št. 
56602, ser. št. 1978690, izdano v No- 
vem Sadu. 11324 

Hašaj Ernest, Dankovci 8, Mač- 
kovci, osebno izkaznico, reg. štev. 
45665, ser. št. 0127375. 11067 

Herega Stanko, Kidričevo, Grad 
31, osebno izkaznico, reg. št. 17764, 
ser. št. 0274693, izdano v Ptuju, in 
sindikalno knjižico št. 95091 Meta- 
lurških delavcev Ljubljana, izdano 
od Tovarne glinice in aluminija, 
Kidričevo. 10719 

Hojan Anton, Kavče, Velenje, 
osebno izkaznico, reg. št. 10314, ser. 
št. F-0433624. 11144 

Horvat Janez, Gradiš IMM Šoštanj, 
osebno izkaznico, reg. št. 13056, ser. 
št. 0235766, izdano v Lendavi, in 
sindikalno knjižico št. 162186.   10737 

Hranisavljevič Sava, Ljubljana, 
Rožna dolina, osebno izkaznico, reg. 
štč 3429/51, ser. št. F-0025739.    11205 

Hrastar Avgust, Kronovo 18, p. 
Bela cerkev, osebno izkaznico, ser. 
»t. 0521914, šofersko civilno in šofer- 
sko vojaško knjižico. 11355 
. Jerič Mihael, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 13367, ser. štev. 
0459677. izdano v Kamniku.     11289 

Jerman Stane, Vel. Slatnik 36, p. 
Novo mesto, osebno izkaznico, ser. 
št. 0324179. 11370 

Kaučič Marija, Podpeč 18, osebno 
izkaznico, reg. štev. 16060, ser. štev. 
0135802, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 11314 

Kepe Pavel, Lendava, Kranjčova 
št. 6, osebno izkaznico, reg. štev. 
7746, ser. štev. G-0230456. 11004 

Kerec Marija, Petanjci 35, p. Ti- 
šina, osebno izkaznioo, reg. štev. 
19120, ser. št. 0100830. 11294 

Kežman Veronika-Martina, Loče 
14, p. Dobova, osebno izkaznico, rog. 
št. 2849, ser. št. 0368159. 11340 

Klevišar Anton, Novo mesto, 
Ljubljanska 33, osebno izkaznico, 
ser. št. 0344895. 11352 

Klobasa Avgust, Cogetinci 39, p. 
Cerkvenjak, osebno izkaznico, reg. 
štev. 14002/4, izdano v Gornji Rad- 
goni. 10924 

Kmetijska zadruga z o. j„ Per- 
toča, dosedanjo podolgovato štam- 
piljko. V bodoče velja le nova okro- 
gla' štampiljka z besedilom: Kmetij- 
ska zadruga z o. j. Pertoča.      11085 

Kociper Matija, Odranci, Murska 
Sobota, osebno izkaznico, reg. št. 
17066, ser. št. G-0241376. 11231 

Kocjan Jožef, Gregovci 17, p. Sta- 
ra vas, osebno izkaznico, reg. štev. 
265, ser. št. 0347575. 11214 

Konečnik Marija, Bistra 3, p. Cr-, 
na pri Prevaljah, preklic o izgub- 
ljeni osebni izkaznici, reg. št. 1555, 
ser. št. G-0283391, objavljen v Ur. 
listu LRS, ker se je našla.      11049 

Kovačič Alojz, Most na Soči, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 9111, ser. štev. 
0261821. 11295 

Kovačič Jože, Dol. Maharovcc 10, 
p. Šentjernej, osebno izkaznico, ser. 
št. 0327472. 11351 

Kovic Minka,- Inkret, Ljubljano, 
osebno izkaznico, reg. št. 10127, ser. 
št. 0199237, izdano v Kranju.     11290 

Kramberger Jožef, Cogetinci št. 6, 
Cerkvenjak v Slov. gor., osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 46563, ser. štev. 
0194017. 11030 

Kraševec Velimir, Količevo 22 pri 
Domžalah, osebno izkaznico, reg. št. 
21787, ser. št. F-0052706. 11256 

Kremžar Janez, Vransko 9, oseb- 
no izkaznico, rcg. št. 7064, izdano 
od OLO Celje okolica. 11347 

Lazar Terezija, Brod 33, Vižmar- 
ie, osebno izkaznico, reg. št. 84365, 
izdano v Ljubljani. 11257 

Les jak J uli Jana, Pletarna Ptuj, 
osebno izkaznico Št. 45954.       11218 

Likar Vincenc, Predmeja 38, Aj- 
dovščina, osebno izkaznicp, reg. st. 
48034, ser. št. 0323051. 10977 a 

Litostroj - Ljubljana, prometno 
knjižico tovornega avtomobila znam- 
ke >Tam«, št. S-774. 11258 

Lorenčič Jože, Cenkova 14, p. Cer- 
kvenjak, zaposlen pri Gradisu 
••, Ravne na Koroškem, osebno 
izkaznico, reg. štev. 14694, ser. štev. 
0071704. 10518 

Luzar Vladimir, Otočec 46 ob 
Krki, osebno izkaznico, ser. štev. 
0326914. 11266 

Marko Vera, Ljubljana, Tabor 12. 
osebno izkaznico, reg. št. 95912/51, 
ser. št. F-0118222. 11315 

Markončič Angela, Zanigrad št. 9, 
Crni kal, roj. 18. X. 1911. osebno 
izkaznico št. 16896. 11191 

Maetnak Jernej, Trnovec št. 16, 
Dramlje pri Celju, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 53913, ser. štev. 
F-0682031. 11069 

Mavec Franc, Škof ja Loka, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 41280, ser. št. 
0223889, in rekrutno potrdilo, izda- 
no od vojnega odseka Kranj.   11291 

Mehle Erna, osebno izkaznico, 
reg. št. 91903. 11259 

Klesojedec Lojzka, Postojna, Pre- 
šernova 4, osebno izkaznico, reg. 
št. 18735, ser. št. 0629045/51.      11325 

Miklavčič Marija, Vrtojba 297, 
p. Šempeter pri Gorici, osebno 
izkaznico, reg. štev. 20455, ser. štev. 
0290473. 11265 

Mlinaric Ferdo, Dokležovje, p. 
Beltinci, osebno izkaznico, reg. Štev. 
15687, ser. štev. 0096397. 11260 

Modic Anton, Ljubljana, Ižanska 
375, osebno izkaznico, reg. štev. 
42742/51. ser. št. F-0065052.        11232 

Modic Jože, Zalog 16, p. Novo 
mesto, osebno izkaznico, ser. štev. 
0327128, in vojaško knjižico.    11270 

Nenadič Angelca, Novo mesto, 
Arkova 2, osebno izkaznico, ser. 
št. 0309120. 11269 

Novak Franc, Primča vas 21, p. 
Zagradec, osebno izkaznico, ser. št. 
0552716. 11268 

Ogrič Julij, Idrija, Triglavska ce- 
sta 23, osebno izkaznico, ser. štev. 
0539753. 11356 

Okoren Ivan, Videm 14, p. Dol 
pri Ljubljani, osebno izkaznico, reg. 
st. 45295, ser. št. 0153305. 113*8 

Pavliha Anton, Hotič pri Litiji, 
osebno izkaznico, reg. št. 8216, ser. 
št.  166520. 11327 

Pelan Antonija, Postojna, osebno 
izkaznico, reg. štev. 187037, ser, št. 
F-0629047. 11206 

Planine Ernesta, Kočevje 145. 
osebno izkaznico, reg. št. 5502, ser. 
št. 0488614, in sindik. knjižico. 11222 

Popovič Janko, Hrast pri Črnom- 
lju, osebno izkaznico, reg. štev. 
1735. 11328 

Porenta Stanislav, Crngrob, p. 
Zabnica, osebno izkaznico, reg. št. 
39.385, izdano od OLO Kranj oko- 
lica. 11233 

Prašnikar Jože, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 72666/51, ser. 
št. F-0094976. 11261 

Premrl ing. Franc, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 18295/50, 
ser. št F-0040eo5. 11292 

Preskar Anton, Piršenbreg 5, p. 
Globoko, osebno izkaznico, reg. št. 
11448, ser. št. 0376758. 11052 

Prosenik Franc, Pod gozdom 2, 
okraj Črnomelj, osebno izkaznico, 
reg. št. 1823. ser. št. 0485133.     11262 

Rahne Franc, Kresniške Poljane 
28, preklic o izgubljeni izkaznici, 
reg. št. 47191, ser. št. F-0156893, ob- 
javljen v Ur. listu LRS. št. 29, ker 
se je našla. 11349 

Rajič Katarina, Prepolje 40, p. 
Starše, osebno izkaznico, -reg. štev. 
33453, ser. štev. 0296115. 8936 
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Ramovž Jože, Ljubljana, Galeto- 
va 24, vojaško knjižico, izdano od 
voi. odseka Ljubljana mesto.   11368 

Rant Judita, Bizovik •, osebno 
izkaznico, reg. št. 348, ser. št. F- 
0122651, izdano v Ljubljani.    11329 

Rašl Ignac, Podvinci 102, osebno 
izkaznico, reg. štev. 8757, ser. štev. 
0251070. 11115 

Raztresen Anastazija, Logatec, 
osebno izkaznico, reg. št. 48055, iz- 
dano v Ljubljani. 11293 

Rečnik Alojz, Gradišče 51, p. Slov. 
Gradec, osebno izkaznico, reg. št. 
0373648. 11195 

Rozman Ivan, Mežica, Takraj 22, 
osebno izkaznico, reg. št. 2947, ser. 
št. 0267657. 11235 

Sašek Franc, Dol. Suhadol 16, p. 
Brusnice, osebno izkaznico ser. št. 
0322894. 11354 

Silič Melanija, Orehovlje 60, p. 
Miren, osebno izkaznico, reg. štev. 
19732, ser. št. 0290710. 11032 

Sjndikalna podružnica pri OZZ, 
Murska Sobota, sindikalne knjižice 
na ime Talaber Ludvik, Tratnik 
Štefan, Kerec Irena, Sapac Ernest, 
Jauk Ferdo, Cernjavič Stefan, Po- 
zvek Gusti in Obal Ernest.      11105 

Scbočan Ivan,- Hotiza 98, p. Len- 
dava, osebno izkaznico, reg. štev. 
23007, ser. št. G-0247317. 11005 

Stamničar Franc, Vescica 31, Lju- 
tomer, osebno izkaznico, reg. štev. 
10716, ser. št. F-0235026. 11089 

Stropnik Alojz, Belevode 59, p. 
Šoštanj, osebno izkaznico, reg. št. 
10458, ser. št. F-0433768. 11326 

Sušnik Jože, Dvor, p. Šmartno pri 
Litiji, osebno izkaznico, reg. štev. 
2708, ser. št. 01251012. 11359 

Skerlak Bela, Lemerje 30, p. Pu- 
conci, osebno izkaznico, reg. štev. 
52568, ser. št. 0053487, izdano v Ma- 
riboru. 11249 

Štimac Ljudmila, Krško, Ulica 
Stare pravde 6, osebno izkaznico, 
reg. št. 22057, ser. št. 0400367.   11207 

Stucin Ivan, direktor tovarne 
>Triglav«. Tržič, izkaznico Parti- 
zanske spomenice 1941«, št. 10387, 
izdano 7. IV. 1947 v Beogradu. 11224 

Trček Anica, Brekovce 6, Ziri, 
osebno izkaznico, reg. št. 25701, ser. 
št. 0204811, izdano v Kranju.    11316 

Trstenjak Ivan, Slovenija-ceste, 
Ljubljana, osebno izkaznico, reg. 
št. 22910, ser. št. 0591070, izdano v 
Čakovcu. 11317 

Trunkel Karel, Šoštanj, Cankar- 
jeva 9, spričevalo "o opravljenem 
izpitu za trgovskega pomočnika, iz- 
dano leta 1949 v Šoštanju.       11250 

Udovič Marija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 84373/52, ser. št. 
F-0106683. 11330 

Urajnar Leopold, Ljubljana, Am- 
brožev trg 6, invalidsko izkaznico 
za znižano vožnjo na železnici, iz- 
dano v Ljubljani. 11208 

Urbančič Franc, Zagradec 13, oseb- 
no izkaznico, ser. št. 0012151.    11267 

Valenčič Marija, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 56386/51, ser. 
št. F-0078696. 11263 

Velkavrh Ivan, Dobrova, pri 
Ljubljani, osebno izkaznico, reg. št. 
16612-52, ser. št. F-0153664.        11350 

Vidic Janez, Sostro 80, potrdilo o 
stalni vojaški nesposobnosti, izdano 
1. 1951 v Ljubljani. 11264 

Vivod Anton, Ribičeva kol. 27, 
Trbovlje I, osebno izkaznico, reg. 
št. 6010, ser. št. F-0719320.        11094 

Volk Ciril, osebno izkaznico, reg. 
št. 11597, ser. št. 323995. 11056 

Volk Vera-Veronika, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 10620/51, 
ser. št. 0032930. 11209 

ZadraVec Ana, roj. Borovič, Lipa 
115, p. Beltinci, osebno izkaznico, 
reg. številka 16423, ser. številka 
G-0240733. 11345 

Zadelj Albin, Juršče 38, osebno 
izkaznico, reg. št. 14408, ser. štev. 
F-0624718. 11116 

Zadnik LjubÄU, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 8561/50, ser. štev. 
F-0030871. 11318 

>Zmaj«, Ljubljana, štampiljko z 
besedilom: >Zmaj«, tovarna baterij, 
Ljubljana. 11331 

Zorko Janez, Straža Sv. Lovrenca 
3, p. Krško, osebno izkaznico, reg. 
št. 20983, ser. št. 6399293. 11251 

Zen Franc, Bohinjska Srednja vas 
41, spričevalo, izdano 9. novembra 
1943. leta od Inšpekcije dela za nad- 
zorstvo parnih kotlov, reg. št. 6055/ 
1-53 (10/50). 11234 

Zefran Terezija, Novo mesto, 
Društveni trg 1, osebno izkaznico 
ser. št. 0308475. 11353 

Zlendar Franc, Ptuj, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 1737, ser. štev. 
0244049. 11332 

Znidaršič Feliks, Cešnjice 3, p. 
Zagradec, osebno izkaznico, ser. št. 
0012248. 11369 

09 
V založbi Uradnega lista LRS so izšli doslej ti-le učbeniki: 

Dr. Jurij Stempihar: 
CIVILNO PRAVO. OSNUTEK POSEBNEGA DELA 
OBVEZNOSTI 
(124 strani) Cena 270 din 

Dr. Jurij stempihar: 
UVOD V MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 
(% strani) Cena 280 din 

DB.  Alojz  Finžgar: 
CIVILNO PRAVO, STVARNO PRAVO 
(144 srani) Cena 270 din 

Dr. Alojzij Mnžgar: 
DEDNO PRAVO (116 strani) Cena 310 din 

Dr. Stojan Pretnar: 
ORIS PRIMERJALNEGA TRGOVINSKEGA  PRAVA 
I. DEL: PODJETJE   (164 strani) Cena 280 din 

sîlveiij Pakiž; 
PARTIZANSKO SODNO PRAVO Cena 60 din 

Dr. Jože Pokom: 
UVOD V FINANCE   (152 sranl) Cena 370 din 

Dr. Viktor Korošec: 
OČRT RIMSKEGA PRAVA 11. DEL (160 strani) Cena 390 din 

Dr. Jož», Goričar: 

UVOD V DRUŽBENE VEDE 1. del - Temeljni pojmi pred- 
kapitalistične družbene formacije (127* strani)     Cena 350 din 

Razen tega opozarjamo še na knjige 
SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1952 
(340 strani) Cena 310 din 

In knjige Zavoda za statistiko in evidenco LRS: 
Marijan Blejec: \ 

TEORIJA STATISTIKE (343 strani) Cena 350 din 

Knjige se dobe pri založbi Uradni list LRS, Ljubljana. Erjavčevo 
11/a in v vseb knjigarnah 

izdaj« »Uradni lut  LBS« - Plrektot  in odgovorni  urednik: dr. Rastko  Močnik -  tlak*  tiskarna  »Toneta  tomilis- 
X Ljubljani 
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jarski postaji v Šempetru idejni načrt oziroma jo 
mora obvestiti o nameravanih delih in jo zaprositi, 
da izdela načrt. Zasebniki ali uživalci zemljišč mora- 
jo predložiti prijavo oziroma načrt po pristojnih 
kmetijskih zadrugah. 

4. člen 
Vinarsko-sadjarska postaja mora v dveh mesecih 

po prejemu prijave izdelati načrt zemljišča, na ka- 
terem se bodo na novo uredili oziroma obnovili vino- 
gradi ali sadovnjaki, ter ga predložiti okrajnemu 
ljudskemu odboru, da izda dovoljenje; v dovoljenju 
je treba v skladu s trsnim in sadnim izborom določiti 
sorto oziroma vrsto in podlago, ki je za ono lego in 
zemljo najbolj  primerna. 

Ce vinarsko-sadjarska postaja sprejme že izdelan 
načrt, ga mora v enem mesecu s svojim mnenjem 
predložiti okrajnemu ljudskemu odboru, da ga potrdi 
oziroma zavrne, 

5. člen 
V goriškem okraju smejo rigolne ekipe rigolati 

samo na zemljiščih, za katere je okrajni ljudski od- 
bor po 4. členu tega odloka izdal za to dovoljenje. 

6. člen 
Evidenco o izdajanju dovoljenj po že izvršenih 

obnovitvenih delih vodi vinarsko-sadjarska postaja, 
kontrolo nad izvajanjem obnove pa svet za gospodar- 
stvo pri OLO Gorica. 

7. člen 
Vse drevesnice, trsnice in matičnjaki na območ- 

ju okraja Gorica, ki izpolnjujejo pogoje za svoj ob- 
stoj po predpisih uredbe o trsnicah in sadnih dre- 
vesnicah, so pod strokovnim nadzorstvom vinarsko- 
sadjarske postaje v Šempetru pri Gorici. 

Vsi matičnjaki, trsnice in drevesnice, katerih pri- 
delek je namenjen za prodajo, se morajo priglasiti 
po občinskem ljudskem odboru v dveh mesecih po 
objavi tega odloka vinarsko-sadjarski postaji. 

8. člen 
Vsi matičnjaki morajo biti sortno čisti. Vinarsko- 

sadjarska postaja ima nalogo, -pregledati ter po po- 
trebi odrediti izločanje neprimernih drugovrstnih 
Podlag. 

9. člen 
Novi matičnjaki, trsnice in drevesnice se smejo 

zasaditi le na podlagi dovoljenja, ki ga izda na pred- 
log in po zaslišanju vinarsko-sadjarske postaje 
okrajni ljudski odbor. 

10. člen 
Lastniki trsnic in drevesnic morajo predložiti 

vinarsko-sadjarski postaji do konca vsakega leta ce- 
Pilni načrt za prihodnje leto. Postaja mora do 1. fe- 
"rurja cepilni načrt potrditi ali spremeniti oziroma 
2aVrniti. 

11. člen 
Lastniki trsnic in drevesnic morajo uporabljati 

c^Piče, ki so bili selekcionirani pod nadzorstvom 
yinarsko-sadjarskc postaje; ta zagotovi drevesničar- 
Jem in trsničarjem sortnost s pismenim spričevalom. 

sio 

12. člen 
Stanje trsnic in drevesnic mora pregledati vinar- 

J*e-sadjarska postaja po potrebi, najmanj pa  dva- 
*rat letno. 

•. člen 
.      "o  izkopu   vinarsko-sadjarska   postaja  pregleda 
n potrdi  kategorizacijo sortiranih cepljcnk in sad- 

n'ü sadik. 

14. člen 
Pridelovalec trsnega materiala ali sadnih sadik 

mora poleg računa izdati kupcu tudi certifikat o do- 
bavljenem trsnem in sadnem materialu. 

V certifikatu mora biti potrjena pristnost sorte 
in podlage ter podatki o izviru cepiča. 

15. člen 
Določbe tega odloka ne veljajo za vinogradnike, 

.ki vzgajajo za lastne potrebe do 400 cepljenk ali 
50 sadik sadnega drevja letno. 

16. člen 
Zoper odločbe vinarsko-sadjarske postaje, izdane 

po določbah 8., 10., 11., 12. in 13. člena tega odloka, je 
dopusten ugovor v 15 dneh na okrajni ljudski odbor 
Gorica; ta po zaslišanju komisije za izbor in določa- 
nje kompleksov za obnovo vinogradov in sadovnja- 
kov o zadevi dokončno odloči. 

17. člen 
Kršitelji predpisov 4., 5., 7., 8., 9., 10. 11., 13. in 14. 

člena tega odloka se kaznujejo z denarno kaznijo do 
3000 dinarjev. Najmanjša kazen znaša 500 dinarjev. 

18. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 

tu LRS<. 
St. II/2-4529/3-53 
Nova Gorica, dne 20. novembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec I. r. 

502. 
Okrajni ljudski odbor v Krškem je na skupni 

seji obeh zborov dne 27. novembra 1953 na podlagi 
117. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zako- 
na o volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih odbo- 
rov (Uradni list LRS, št. 31-102/53) sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

štev. 8, ki obsega ozemlja na območju občine Bizelj- 
sko: Vitna vas, Dramlje, Stara vas in Gregorce, ker 
se je Sepetavc Ferdo,   uslužbenec,   kr!  je bil izvo- 
ljen v tej volilni enoti, odpovedal svojemu mandatu. 

Volitve bodo r nedeljo dne 10. januarja 1954. 

II 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS< in na 

krajevno običajni način v volilni enoti štev. 8. 
St Pov 17562/103 
Krško, dne 27. novembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1. r. 

503. 
Na podlagi 16. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) je 
okrajni ljudski odbor Ljutomer na 6. skupni seji 
obeh zborov okrajnega ljudskega odbora dne 19. no- 
vembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o družbenem planu okraja 

Ljutomer za leto 1953 

1. člen 
Dopolnilna  sredstva okraja, določena v III. po- 

glavju odloka o družbenem planu okraja za leto 1953Ì 
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št. 280/12-53 z dne 16. II. 1953, navedena pod točko 3b 
tega poglavja, se spremenijo, in sicer: 

»3 b) zaradi višjih stopenj aku- 
mulacije in skladov je pre- 
sežen znesek akumulacije in 
skladov, predviden v repu- 
bliškem družbenem planu 
kot absolutna obveznost 
okraja za 22,146.000 düi 
od tega zneska se porabi za 
potrebe delovnih kolekti- 
vov 50% v znesku 11,073.000 din 
odstanek 50% za potrebe 
okrajnega ljudskega od- 
bora v znesku                          11,073.000 din 

2. člen 
V V. poglavju odloka navedene gospodarske in- 

vesticije se spremenijo tako, da se pravilno glasi: 
>1. Okrajni premogovniki Ljutomer   1,473.000 din 
2. Zdravilišče Slatina Radenci 950.000 din 
3. Zobna ambulanta, Ljutomer 800.000 din 
4. Les-kurivo, Ljutomer 650.000 din 
5. ŽICA, Ljutomer 700.000 din 
6. regulacija Plitvice 1,000.000 din 

7. Mestna mizarska delavnica, Lju- 
tomer 300.000 din 

8. Slikoplesk, Ljutomer 200.000 din 

3. člen 
Spremembe, navedene v 1. in 2. členu tega odlo- 

ka, veljajo od 1. januarja 1953 dalje. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva, ko ga sprejmeta oba 

zbora OLO, uporablja pa se od 1. januarja 1953 
dalje. 

St. 5599/27 
Ljutomer, dne 19. novembra 1933. 

Predsednik OLO: 
Bogomir Verdev 1. r. 

504. 

Na podlagi 16. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) je 
okrajni ljudski odbor Ljutomer na 6. skupni seji 
obeh zborov okrajnega ljudskega odbora dne 19. no- 
vembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o družbenem planu okraja 

Ljutomer za leto 1953 

1. člen 
Stopnja akumulacije in družbenih skladov, dolo- 

čena v VI. poglavju odloka o družbenem planu okra- 
ja Ljutomer za leto 1953, št. 280/12-53 z dne 16. II. 
1953, se spremeni, in sicer: 

Stroka 124 — tekstilna industrija: 
Industrijsko podjetje »Konfekcija«, 
Ljutomer od 120 do 110%. 

2. člen 
Sprememba stopnje akumulacije in družbenih 

skladov za industrijsko podjetje »Konfekcija«, Lju- 
tomer velja od 1. januarja 1953. 

3.člen 
Ta odlok velja od dneva, ko ga sprejmeta oba 

zbora  OLO,  uporablja  pa  se  od  1.  januarja  1953 
dalje. 

St. 5599/25 
Ljutomer, dne 19. novembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Bogomir Verdev 1. r. 

505. 
Na podlagi 16. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) je 
okrajni ljudski odbor Ljutomer na 6. skupni seji 
obeh zborov okrajnega ljudskega odbora dne 19. no- 
vembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o družbenem planu okraja 

Ljutomer za leto 1953 
1. člen 

Stopnja akumulacije in družbenih skladov, dolo- 
čena v VI. poglavju odloka o družbenem planu OLO 
Ljutomer za leto 1953, štev. 280/12 z dne 16. II. 1953. 
se spremeni, in sicer: 

Stroka 127 — živilska industrija: 
Slatinsko podjetje SI. Radenci od 
100 na 200%. 

2. člen 
Sprememba stopnje akumulacije in družbenih 

skladov za Slatinsko podjetje SI. Radenci velja od 1. 
januarja 1953. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva, ko ga sprejmeta oba 

zbora OLO, uporablja pa se od 1. januarja 1953 
dalje. 

St. 5599/26 
Ljutomer, dne 19. novembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Bogomir Verdev 1. r. 

506. 
Na podlagi 15. in 108. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih v zvezi z 19. členom uredbe o za- 
časnem finansiranju investicij v letu 1953 (Uradni 
list FLRJ, št. 2/53), je okrajni ljudski odbor Maribor 
okolica na skupnem zasedanju obeh zborov dne 29. 
oktobra 1933 izdal 

ODLOK 
o spremembah odloka o skladu za kreditiranje inve- 
sticij po družbenem plann OLO Maribor okolica za 

leto 1953 
1 

Drugi člen odloka o skladu za kreditiranje inve- 
sticij po družbenem planu OLO Maribor okolica za 
leto 1953, ki je bil sprejet na zasedanju obeh zborov 
dne 15. VIII. 1953, se spremeni in se glasi: 

• »Sklad za kreditiranje gospodarskih investicij se 
ustanovi v višini 21,150.000 din (enaindvajset milij0" 
nov sto petdeset tisoč) in se uporablja za -objekte, ki 
so določeni z okrajnim družbenim planom, ali za 

druge, ki jih določi okrajni ljudski odbor Maribor 
okolica. 

St. I 6663/53-2 
Maribor, dne 29. oktobra 1953. 

Predsednik OLO: 
Stane Škof 1. r. 
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507. 
Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah 

in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, štev. 31- 
102/53) v zvezi s 125. členom zakona o okrajnih ljud- 
skih odborih je okrajni ljudski odbor Maribor oko- 
lica na 9. skupnem zasedanju okrajnega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 4. 12. 1953 izdal 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 13. volilni 

enoti za volitve v okrajni zbor okrajnega ljudskega 
odbora Maribor okolica. 

2 
Ker je odbornik okrajnega zbora za 13. volilno 

enoto Leskovec Tone bil izvoljen v zbor proiz- 
vajalcev okrajnega ljudskega odbora Maribor okoli- 
ca, se je odpovedal mandatu odbornika okrajnega 
zbora okrajnega ljudskega odbora. 

Nadomestne volitve za 13. volilno enoto na ob- 
močju občine Lenart v Slov. goricah bodo v nedeljo 
dne  7.  februarja  1954. 

4 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in v 

13.    olilni enoti na krajevno "običajni način. 

St. 1-1418/53-5 
Maribor, dne 4. decembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Stane Škof 1. r. 

509. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, štev. 
31-102/53) v zvezi z 12. točko 64. člena zakona o okraj- • 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) je 
okrajni ljudski odbor Postojna na skupni seji obeh 
zborov dne 28. novembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
V 24. volilni enoti za volitve v okrajni zbor 

okrajnega ljudskega odbora Postojna se razpišejo na- 
domestne volitve, ker se je ljudski odbornik Janežič 
Andrej, izvoljen v tej enoti za odbornika, okrajnega 
zbora, odpovedal mandatu in je okrajni zbor na seji ' 
dne 28. novembra 1953 njegovo odpoved sprejel. 

24. volilna enota obsega naselji Radohovo vas in 
Pivko. 

II 
Volitve bodo v nedeljo, dne 24. januarja 1954. 

III 

Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS«, in na 
oglasni deski občine Pivka. 

St. 3482-7/41 
Postojna, dne 28. novembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Miro Jelerčič L r. 

508. 
Na podlagi 16. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52 je 
okrajni ljudskih odbor Murska Sobota na VIII. skup- 
ni seji obeh zborov okrajnega ljudskega odbora dne 
16. novembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o družbenem planu okraja 

Murska Sobota za leto 1953 

1. člen 
Stopnja akumulacije in sklada, določena v VI. 

Poglavju odloka o družbenem planu okraja Murska 
Sobota za leto 1953, št. I 2927/12-1953 z dne 11. II. 1953 
Se spremeni, in sicer: 

Stroka 124: Tekstilna  industrija 
Tovarna dežnikov HSK, Lendava 
od 200 na 110. 

2. člen 
Sprememba   stopnje   akumulacije   in   družbenih 

skladov za Tovarno dežnikov »Heroj Stefan Kovač«, 
fondava velja od 1. julija 1953. 

3. člen 
.     Ta  odlok   velja  od  dneva  objave  v   »Uradnem 
llstu LRS«, uporablja se pa od 1. VII. 1953. 

St. 1-2927/16-53 
Murska Sobota, dne 16. novembra 1953. 

Predsednik OLO: 
štelan Sabjan l.r. 

510. 

Ljudski odbor mestne občine Bled je na podlagi 
drugega odstavka 23. člena in 2. točke 78. člena za- 
kona o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Ur. 
list L1\S, št. 19-90/52) v -zvezi s 3. členom uredbe o 
pravici ljudskih odborov, da' lahko predpisujejo takse 
in prometni davek (Uradni list FLRJ, št. 19-188/53) 
in s pritrditvijo Izvršnega sveta LRS, sprejel na seji 
dne 17. julija 1953 

ODLOK 
o predpisu turistične takse na območju mestne 

občine Bled 

1. člen .     .     . 
Na območju mestne občine Bled se v naseljih 

Grad, Zagorice, Zeleče, Mlino in Rečica, ki so izrazito 
turističnega pomena, in za Radio dom v Ribnem pred- 
piše turistična taksa. : 

2. člen 
Turistična taksa znaša v sezoni od 15. junija do 

31. avgusta 30 din, v predsezoni od 1. maja do 14, ju- 
nija in posezoni od 1. do 30. septembra pa 20 din 
dnevno. 

3. člen 

Turistično takso mora plačati vsak gost, ki pre- 
noči v sobah na območju naselij, naštetih v 1. členu 
tega odloka, za vsako prenočitev posebej, rnzen go- 
stov, ki so po posebni!.- predpisih popolnoma ali de- 
loma oproščeni plačila takse. ' 
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4. člen 
Turistična taksa se pobira v korist mestne občine 

Bled in se uporablja za komunalne in turistične gra- 
ditve ter za dvig in pospeševanje turizma na tem 
območja. 

5. člen 
Svet za gospodarstvo ljudskega odbora mestne 

občine Bled se pooblašča, da izda odredbo o opro- 
stitvah in olajšavah plačevanja ter natančnejše do- 
ločbe o obračunavanju in odvajanju turistične takse. 

6. člen 
Za pravilno in pravočasno odvajanje oziroma pla- 

čevanje turistične takse odgovarja stanodajalec. 

7. člen 
Ta odlok velja od 17. julija 1953. 

St. 1-720/1-53 
-    Bled, dne 17. julija 1953. 

Predsednik LO MO: 
Jože Kapus 1. r. 

511. 
Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 

bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni lût LRS štev. 
31-102/53), je občinski ljudski odbor Slivnica na seji 
dne 13. decembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 1 za vas Kalobje, v kateri je bil izvoljen za od- 
bornika Erjavc Drago, in v III. volilni enoti, ki obse- 
ga naselja Trno in Trško gorco, ker je prenehal 
mandat Brglezu Jakobu, odborniku občinskega od- 
bora, ki sta bila izvoljena v teh volilnih enotah. 

Volitve bodo v nedeljo, dne 27. decembra 1933. 

II 
Ta odlok se objavi v >Uradncm listu LRS< in na 

razglasnih deskah Obč. LO v teh volilnih enotah. 
St. 1123-1/53 Predsednik 
Slivnica, dne 13. decembra 1933. Q^J LO: 

Stanko Lesjak 1. r. 

512. 

NAVODILO 
za izdajanje legitimacij za uporabo popustov v želez- 
niškem, rečnem in pomorskem prometu pri potovanju 

na letni dopust v letu 1954 
(Objavljeno v Transportni službi, št. 25/53, pod 

zap. št. 241) 

1. točka 
Razen oseb, ki so navedene v 1. točki 27. člena 

P.T zv. I uživajo popust pri vožnji za potovanje na 
letni dopust v letu 1954 še tele osebe: 
. a) književniki, likovni umetniki, skladatelji, re- 

produktivni in filmski umetniki ter člani njihovih 
ožjih družin; 

b) nosači (železniški in mestni), čistilci obutve in 
Žagarji drv za kurjavo, člani njihovih družin pa ni- 
majo pravice do tega popusta; 

c) člani Zveze združenja pravoslavnih svečenikov 
FLRJ, člani Zveze združenja katoliškega duhovništva 
FLRJ, člani Cirilmetodijskega društva na območju LR 
Slovenije, člani združenja islamskih verskih uslužben- 
cev (Umije) kakor tudi člani njihovih ožjih družin; 

č) slušatelji partijskih in višjih partijskih šol pri 
CK v republikah in CK ZKJ, če so izpolnili delovni 
staž 11 mesecev (računajoč tudi čas, prebit v tej šoli) 
kakor tudi člani njihovih ožjih družin; 

d) kot aktivni delavci in uslužbenci po določbah 
1. točke 27. člena PT zv. I štejejo tudi tiste osebe, 
ki so začasno nezaposlene, a jih vodijo v evidenci 
biroji za posredovanje dela. Te osebe se štejejo, naj- 
si bo da prejemajo 50% dotedanjih prejemkov kot 
materialno pomoč ali pa so preskrbljene in le-te ne 
prejemajo, kakor da so Je dalje v delovnem razmer- 
ju ter obdržijo vse pridobljene pravice delavca ozi- 
roma uslužbenca. 

Legitimacije za te delavce in uslužbence kakor 
{udi za člane njihovih ožjih družin naročajo biroji za 
posredovanje dela, vsak na svojem območju, tako, 
kakor je to določeno za druga podjetja, ustanove in 
urade. Le legitimacije za potovanje na letni dopust 
overja pristojni urad za posredovanje dela. 

2. točka 
Delavci in uslužbenci, ki prestopijo iz podjetja v 

podjetje, kakor tudi tisti, ki po odslužitvi vojaškega 
roka v JLA ponovno začnejo delovno razmerje, ima- 
jo pravico do popusta pri odhodu na letni dopust, 
kar pomeni, da je v tem primeru staž za pridobitev 
popusta pri vožnji vezan s stažem za pridobitev pra- 
vice do letnega dopusta, ki mora znašati 11 mesecev. 

3. točka 
Za družinske člane lahko nosilec pravice do po- 

pusta pri vožnji dobi popust, ki ga določa to navo- 
dilo, s pogojem, da z njim živijo v družinski (hišni) 
skupnosti. Družinska skupnost obstoji glede na te 
določbe tudi v tistih primerih, kadar družinski člani 
iz utemeljenih razlogov ne živijo v istem stanovanju 
(zaradi ločenega življenja spričo pomanjkanja sta- 
novanja, šolanja, zdravljenja in podobnega). 

Ce so otroci postali nesposobni za pridobivanje 
pred dovršenim 18. letom starosti ali, če so na rodnem 
šolanju, pred dovršenim 24. letom starosti, uživajo 
popust pri vožnji, dokler traja ta nesposobnost. 

S sklenitvijo zakona otrod izgubijo popust pn 
vožnji. 

Dokaz, da se otroci rodno šolajo, je potrdilo šole. 
Ne šteje se pa kot redno šolanje obiskovanje raznih 
tečajev kot dopolnitev splošne ali strokovne izo- 
brazbe. 

Dokaz, da so otroci oziroma starši nesposobni za 
pridobivanje, je potrdilo pristojnega zdravnika soci- 
alnega zavarovanja ali potrdilo katere koli zdrav- 
stvene ustanove (ambulante, poliklinike, bolnišnice, 
klinike). „ ... 

Dokaz, da nosilec pravice do popusta pri voznj* 
vzdržuje otroke brez staršev, kakor tudi dokaz, da 
vzdržuje svoje starše, je potrdilo ljudskih oblasti. 
Šteje se, da delavec oziroma uslužbenec nosilec pra- 
vice do popusta pri vožnji vzdržuje svoje starše, ce 
ti nimajo več kot 1200 din mesečno osebnih "O- 
hodkov. 

Za očeta, starejšega kakor 65 let, in mater, sta- 
rejšo od 60 let, ni treba potrdila o nesposobnosti za 
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pridobivanje, vendar je treba v-teh primerih pred- 
ložiti dokaze o starosti. 

Če družinski člani ne živijo v istem stanovanju, 
je treba dokazati, zakaj ne stanujejo skupaj, da bi 
se ugotovilo, ali gre za družinsko skupnost. 

Pri tistih otrocih, ki se redno šolajo, pa so sta- 
rejši od 24 let in za katere prejema nosilec pravice 
do popusta pri vožnji otroški dodatek, je treba upo- 
števati, da ti otroci nimajo pravice do popusta pri 
vožnji kot družinski člani, marveč naj se napotijo k 
uporabi popustov, ki so določeni za študente. 

Kot zakonski drug se štejeta glede na to navodi- 
lo mož in žena, tako da lahko mož, če je zaposlen, 
dobi legitimacijo za ženo, kolikor ta že ne uživa po- 
pusta pri vožnji na neki drugi podlagi. Prav tako 
ima tudi žena, ki je v delovnem razmerju in ima pra- 
vico do popusta pri vožnji, pravico do popusta pri 
vožnji za svojega moža, ne glede na njegovo zapo- 
slitev ali zasebni poklic (premoženjsko stanje), koli- 
kor mož že ne uživa popusta pri vožnji na neki drugi 
podlagi. 

Otroci delavcev in uslužbencev uživajo popust 
pri vožnji kot družinski člani, če izpolnjujejo pogoje, 
ki ao našteti v tem navodilu. Na ta popust ne vpliva 
tarifski popust, ki ga uporabljajo z dijaškimi obja- 
vami K-17. Glede na to bodo lahko otroci delavcev, 
ki redno obiskujejo šolo, uporabljali oba popusta, 
ker velja tarifski popust samo v določenem času in 
na določenih relacijah, popust pri vožnji na letni 
dopust pa skupno z vsemi družinskimi člani. 

4. točka 
Za uporabo popusta se izdajajo z veljavnostjo za 

koledarsko leto legitimacije K-15. 
Izjemoma se lahko do potrošnje za leto 1954 izda- 

jajo tudi legitimacije P-30 in P-31. 
Stari obrazec legitimacije K-15, ki je veljal za 

Člane KDZ in člane Zveze odvetniških zbornic, se ne 
rnore izdajati za uporabo popusta v letu 1954, marveč 
morajo ekonomati direkcij za železnice razpoložljive 
zaloge razveljaviti. 

Legitimacije K-15, P-30 in P-31 stanejo 15 dinar- 
jev za kos in jih prodajajo železniške postaje. 

5. točka 
Državna, zadružna in zasebna podjetja, ustano- 

ve, uradi in družbene organizacije itd. kupijo po- 
trebno število legitimacij za uporabo popusta za letni 
dopust pri najbližji železniški postaji. 

Kupljene legitimacije se morajo izpolniti s irai- 
Ion. čitljivo in natančno ter s seznamom v trojniku 
dostaviti železniški postaji v kraju, kjer je podjetje, 
ustanova, urad itd. ali najbližji železniški postaji 
v overitev. 

V krajih., kjer je več postaj, lahko direkcija za 
železnice določi eno postajo, da le-ta overja legiti- 
macije; to je treba pred tem objaviti z oglasom ali 
Po tisku. 

Seznam mora obsegati tele podatke: 
a) v vzglavju: natančno ime podjetja, ustanove, 

urada itd., nato mesto, okraj in ljudsko republiko 
1er številko delovodnega zapisnika; 

b) zaporedno številko; 
c) priimek, očetovo ime in ime uporabnika. 
Pod isto zaporedno številko, toda pod imenom 

»osilca pravice do popusta se navedejo imena vseh 
članov njegove ožje družine, za katere se naročajo 
legitimacije ter njihovo družinsko razmerje, pn 
otrocih pa še leta starosti. Za otroke, stare nad 18 
let. je treba navesti, ali se redno šolajo. 

č) številko legitimacije K-15 (P-30, P-31); 
d) številko osebne izkaznice uporabnika (to šte- 

vilko je treba vpisati tudi pri družinskih Članih, razen 
pri otrocih do dovršenega 16. leta). 

Na koncu seznama doda voditelj podjetja, usta- 
nove, urada itd. tole klavzulo: 

»Do so delavci in uslužbenci, navedeni v tem se- 
znamu, dejansko zaposleni v tem podjetju (ustanovi, 
uradu itd.) z rednim stažem najmanj 11 mesecev, da 
imajo člani njihovih ožjih družin pravico do tega 
popusta kakor tudi da se legitimacije za naštete ose- 
be v tem letu naročajo prvič, potrjuje: (žig podjetja, 
ustanove, urada itd. in podpis voditelja).« 

Za upokojence, člane združenja upokojencev ka- 
kor tudi za člane njihovih ožjih družin je treba na 
koncu seznama dodati tole klavzulo: 

>Da so upokojenci, našteti v tem spisku, dejansko 
člani združenja, da imajo člani njihovih ožjih dru- 
žin pravico do tega popusta, kakor tudi da se legiti- 
macije za naštete osebe v tem letu naročajo prvič, 
potrjuje: (žig združenja upokojencev in podpis pred- 
sednika).« 

Upokojenci, ki niso člani združenja upokojencev, 
prejmejo legitimacije zase in za člane svojih ožjih 
družin na prošnjo in s prepisom odločbe o pokoj- 
nini, ki jo je treba predložiti postaji v dvojniku 
skupno z izpolnjenimi legitimacijami K-15 (P-30, P-31) 
in zadnjim čekom o prejemu pokojnine. Postaja bo 
pri teh osebah poleg overitve na določenem mestu 
overila tudi vpisane osebne podatke namesto zdru- 
ženja z žigom in podpisom šefa postaje. Na izvirni 
odločbi o pokojnini, ki jo je treba prav tako predlo- 
žiti, bo postaja potrdila izdajo legitimacije K-15 (P-30, 
P-31) za posamezno leto in jo vrnila uporabniku. 

Pri dostavitvi seznama za overitev legitimacij za 
vožnjo s popustom morajo družbene organizacije in 
drugi navesti tudi številko odločbe in ime organa 
državne uprave, ki je potrdil ustanovitev in delo po- 
samezne organizacije. 

Legitimacije za vožnjo s popustom za otroke na- 
roča tisti izmed staršev, 'ki prejema otroški dodatek. 
Če starši iz kakršnih koli razlogov ne prejemajo 
otroškega dodatka, tedaj naroča legitimacije oče, če 
pa on ni v delovnem razmerju, pa mati. 

Za uslužbence in delavce predstavništev FLRJ • 
inozemstvu bo legitimacije za vožnje s popustom na- 
ročil sekretariat za zunanje zadeve pri pristojni di- 
rekciji za železnice, namesto številke osebne izkaz- 
nice pa bo v legitimacijo vpisana Številka potnega li- 
sta ali katere druge osebne listine uporabnika e 
sliko. 

6. točka 
Po prejemu izpolnjenih legitimacij in spiskov, 

mora železniška postaja natanko primerjati podatke 
iz legitimacij s seznamom in ugotoviti, ab! imajo vse 
osebe, za katere so legitimacije naročene, pravico do 
popusta. 

Po končanem pregledu in primerjavi overi šef 
postaje (namestnik) legitimacijo z žigom in podpisom 
na določenem mestu; pri tem pripiše pri svojem pod- 
pisu tudi datum overitve. Tako je treba overiti tudi 
vse tri primerke seznamov. 

Če se pri pregledu ugotovi, da katera koli od 
oseb, ki so navedene v seznamu, nima pravice do 
popusita, _ je treba v vseh treh primerkih seznama 
črtati priimek in ime z vsemi drugimi podatki za pri- 
zadeto osebo ter legitimacijo vrniti neoverjenoi 

Overjene legitimacije s trojnikom seznamov vrne 
postaja osebno uslužbencu podjetja, urada, ustanove 



Stran 652 URADNI LIST Štev. 44. - 24. XII. 1953 

itd. Duplikat spiska zadrži postaja, izvirnik pa do- 
stavi občemu oddelku svoje direkcije za železnice 
najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. 

Direkcija za železnice bo po potrebi izvajala 
kontrolo in primerjavo po dostavljenih seznamih. 

Postaje bodo vrnile neoverjene tudi tiste legiti- 
macije, v katerih bosta popravljena priimek ia ime 
uporabnika, kakor tudi legitimacije, v katerih bodo 
črtani posamezni podatki. 

Legitimacij za vožnjo s popustom za pripadnike 
JLA in člane njihovih ožjih družin ne bodo izdajale 
železniške postaje, temveč pooblaščeni organi JLA, in 
sicer samo legitimacije K-15. Te legitimacije bodo 
opremljene s faksimilom direktorja GDJZ in pe- 
čatom. 

Legitimacije za vožnjo s popustom za pripadnika 
Ljudske milice in člane njihovih ožjih družin bo iz- 
dajala pristojna direkcija za železnice, vsaka na svo- 
jem območju po dosedanjem načinu. 

7. točka 
Legitimacija za vožnjo s popustom ni opremljena 

s sliko uporabnika. Dokaz identitete je osebna izkaz- 
nica, izdana od pristojnih oblasti, katere številka je 
vpisana v legitimaciji, razen za osebe, ki jim po 
uredbi o osebnih izkaznicah teh ni treba imeti. 

Vsakemu uporabniku popusta se izda posebna le- 
gitimacija K-15 (P-30, P-31) in jo lahko uporablja sa- 
mo oseba, ki je v njej označena. 

Relacija v odhodu in na povratku, na kateri želi 
uporabnik užiti popust za letni dopust, se mora vpi- 
sati pred overitvijo legitimacije, ki jo opravi vodi- 
telj podjetja, ustanove itd. neposredno pred odhodom 
na letni dopust. Za legitimacije, pri katerih ta overi- 
tev ni potrebna (za upokojence in člane njihovih 
ožjih družin), se mora relacija v odhodu in na po- 
vratku  vpisati pred začetim  potovanjem  v  odhodu. 

Kot relacija se ne more vpisati vožnja, ki bi 
označevala krožno potovanje, najsi bo v odhodu ali 
na povratku. S krožnim potovanjem se razume poto- 
vanje, pri katerem je namembna postaja manj kot 
100 km oddaljena od označene odhodne postaje. 

8. točka 
Izgubljena legitimacija se v tekočem letu ne mo- 

re zamenjati z novo. 
Izjemoma lahko direktor GDJZ odobri zamenja- 

vo izgubljene ali slučajno uničene legitimacije s tem, 
da se mora izgubljena legitimacija razglasiti za ne- 
veljavno v Službenem glasniku GDJZ. Za oglasne 
stroške je treba dostaviti 50 din na tekoči račun št. 
320-T-175 na naslov Tiskarskega podjetja JZ v Su- 
borici, na hrbtu čeka pa je treba natančno označiti, 
za kaj se pošilja denar. 

Nova legitimacija se izda na podlagi potrdila, da 
je bila prejšnja razglašena za neveljavno, in potrdi- 
la pristojnega voditelja, da nosilec pravice do popu- 
sta le-tega ni izkoristil v teku leta niti svojega let- 
nega dopusta. 

9. točka 
Vsakršna zloraba popusta pri vožnji ima za posle- 

dico odvzem popusta. Odločbo o tem izda direktor 
pristojne direkcije za železnice. 

Če se pri pregledu ugotovi, da je legitimacija 
zlorabljena, se ravna z lastnikom po tarifskih pred- 
pisih, legitimacija pa se mu takoj odvzame. 

Razen tega ima zloraba za posledico materialno 
in   kazensko   odgovornost   po   veljavnih   zakonskih 

predpisih, in sicer za uporabnika kakor tudi za vo- 
ditelje, ki legitimacije overjajo. 

10. točka 
Glede višine popusta, overjanja legitimacij, ve- 

ljavnosti popusta, roka veljavnosti prevoznih izkazov 
in prekinitev potovanja veljajo za vse uporabnike za 
letni dopust odredbe 27. člena PT zv. I. 

Prav tako veljajo tarifskc določbe za člane ožje 
družine. 

11. točka 
Potrebne količine legitimacij K-15 (P-30, P-31) 

naj postaje naročajo pri ekonomatu svojih direkcij 
za železnice po predpisih pravilnika 181. 

Stare obrazce legitimacij K-15 je treba, če jih 
postaje še imajo, poslati ekonomatu, ki jih bo zame- 
njal za nove legitimacije K-15. 

12. točka 
To navodilo dobi veljavo 1. januarja 1954, ko pre- 

neha veljati navodilo GDJZ št. 28368/52, objavljeno v 
TS št. 25/52 zap. št. 377 z vsemi spremembami in do- 
polnitvami, kakor tudi navodila, objavljena v 
Službenem listu FLRJ, št. 56/51. 

Legitimaoije P-30, P-31 in K-15, ki so bile izdane 
v letu 1953 za uporabo popusta za letni dopust in s 
katerimi je bilo potovanje v odhodu začeto leta 1953, 
veljajo za povratek do poteka roka 3 mesecev od 
dneva overitve v določeni rubriki oziroma od dneva 
v žigu odhodne postaje v odhodu za upokojence in 
člane njihovih ožjih družin. 

Za potovanje v odhodu, ki ni bilo končano do 31. 
decembra 1953 ob 24. uri, velja popust tudi v letu 1954 
samo v primeru, če je bilo začeto z direktnim prevoz- 
nim izkazom. Ce je bilo potovanje začeto s prevoz- 
nim izkazom samo za del relacije, ki je navedena v 
legitimaciji, velja popust samo do namembne postaje, 
do katere se glasi prevozni izkaz. 

Če potovanje ni bilo začeto v odhodu do 31. de- 
cembra 1953, se popust za povratek ne more upo- 
rabiti. 

GDJZ št. 16948/53 Direktor 
Glavne direkcije jugoslovanskih železnic: 

B. Bogavac 1. r. 

K tem navodilom daje Direkcija za železnice v 
Ljubljani še tale pojasnila: 

V Ljubljani in Mariboru bosta izdajali in potr- 
jevali legitimaoije samo postaji Ljubljana in Mari- 
bor. Podjetja, zavodi, ustanove in uradi morajo pri 
prvi potrditvi legitimacij predložiti železniški po- 
staji poseben skupni seznam vseh svojih upravičen- 
cev in njih družinskih članov. Med letom nastale 
personalne spremembe morajo podjetja itd. sproti 
prijavljati železniški postaji za spopolnitev seznama. 
Legitimacije morajo podjetja itd. predlagati v potr- 
ditev vse leto samo pri tisti železniški postaji, ki so 
ji predložile seznam osebja. Za morebitna pojasnila 
naj se podjetja itd. obračajo naravnost na železniške 
postaje, ne pa na direkcijo za železnice. Za izdajo 
novih navodil prenehajo za leto 1953 veljavna navo- 
dila, ki so bila objavljena tudi v Uradnem listu LRS. 
št. 37/52. 

St. XI/2d-448/53 
Ljubljana, dne 22. decembra 1953. 

Načelnik občega oddelka 
Direkcije za železnice, Ljubljana: 

Milan Zagore 1. r. 
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Leto IX V LJUBLJANI, dne 30. decembra 1953 Številka 45 
VSEBINA! 

14C. Odločba o določitvi dneva ponovnih volitev poslanca Re- 
publiškega zbora Ljudske skupščine LRS v 33. volilni 
enoti. 

1«. Odlok Ljudske skupščine LRS o potrditvi uredb Izvršnega 
sveta. 

148. Odlok o spremembi povprečne stopnje akumulacije In 
družbenih skladov v zakonu o družbenem planu LRS za 
leto 1953. 

1*9. Odlok o spremembi povprečnih stopenj akumulacije In 
družbenih skladov za usnjarne. 

ISO. Odlok o pomilostitvi obsojencev. 
«i. Uredba o Državnem sekretariatu za občo upravo In pro- 

račun. 
152. Pravilnik o spremembi pravilnika o splošnih pogojih za 

preskrbo z električno energijo iz Javnega omrežja LRS. 

Odloki   ljudskih   odborov: 
SI». Odlok o spremembi  odloka  o družbenem  planu okraja 

LJubljana okolica za leto 1953. 
514. Odloki o ustanovitvi kmetijskih gospodarskih šol v okraju 

Ljutomer. 

515. Odlok o spremembah odloka o skladu za kreditiranje 
investicij po družbenem planu okraja Maribor okdftce 
za leto 1953. 

516. Odlok o spremembi odloka o družbenem planu okraja 
Postojna za leto 1953. 

517. Odlok o dodatnem proračunu dohodkov In izdatkov 
okraja Postojna za leto 11953. 

518. Odlok o višini dnevnic za službena .potovanja v mejah 
okraja Sežana. 

519. Odlok o pavšalnem povračilu stroškov za službena po- 
tovanja v mejah okraja Sežana. 

520. Odlok o razglasitvi 17. oktobra za ljudski praznik mestne 
občine Murska Sobota. 

521. Odlok o obratovalnem času gospodarskih podjetij y ob- 
močju mestne občine Tržič. 

522. Odlok o spremembah Sn dopolnitvah odloka o javnem 
redu in miru v mestni občini Novo mesto. 

— Popravek uredbe o ureditvi Javne cestne službe v LRS. 

146. 

Na podlagi drugega odstavka 155. člena zakona o 
pravicah ia dolžnostih ter o volitvah dn odpoklicu 
ljudskih poslancev Ljudske skupščine LRS in v zvezi 
s sklepom Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS 
z dne 16. decembra 1953, s katerim je bila razveljav- 
ljena izvolitev poslanca v Republiški zbor Ljudske 
skupščine LRS pri volitvah dne 22. novembra 1953, 
izdaja Republiška volilna komisija LRS 

ODLOČBO 
o določitvi dneva ponovnih volitev poslanca Repu- 

bliškega zbora Ljudske skupščine LRS 
v 33. volilni enoti 

1. Ponovne volitve poslanca Republiškega zbora 
Ljudske skupščine LRS v 33. volilni enoti bodo dne 
24. januarja 1954 

2. Ta odločba velja od dneva objave v lUradnem 
listu LRS<. 

St. 64/3-53 
Ljubljana, dne 29. decembra 1953. 

Republiška volilna komisija 
Ljudske republike Slovenije 

Tajnik: Predsednik 
Dr. Jože Globevnik 1. r. Dr. France Hočevar 1. r. 

147. 

ODLOK 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

o potrditvi uredb Izvršnega sveta Ljudske 
skupščine LRS 

Ljudska skupščina Ljudske  republike Slovenije 
le na prvi skupni seji Republiškega zbora in Zbora 
Proizvajalcev dne -16. decembra 1953 sprejela odlok, 
«i se glasj. 

.   Potrdijo se uredbe, ki jih je izdal Izvršni svet 
Mudske   skupščine   Ljudske republike Slovenije na 

podlagi 1. .točke 20. člena zakona za izvršitev ustav- 
nega zakona o temeljih družbene in politične ure- 
ditve in o organih oblasti Ljudske republike Slove- 
nije, in sicer: 

1. uredba z dne 20. novembra 1955, št. U 67/1-53 o 
ustanovitvi Inštituta za telesno vzgojo v Ljubljani 
(Uradni list LRS, št 41-132/53); 

2. uredba z dne 20. novembra 1953, št. U 68/53 o 
• ureditvi javne cestne službe v Ljudski republiki Slo- 
veniji (Uradni list LRS, št. 41-153/53); 

3. uredba z dne 20. novembra 1953, št. U 69/53) o 
varstvu javnih cest (Uradni list LRS, št. 41-134/53); 

4. uredba z dne 15. decembra 1953, št. U 72/53 o 
ustanovitvi in delu Sole Državnega sekretariata za 
notranje zadeve LRS; 

5. uredba z dne 15. decembra 1955, št. U 73/53 o 
uporabi zemljišč za gradbene namene. 

St. LS 196/1-53 
Ljubljana, dne 16. decembra 1953. 

Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije 

Tajnik: Predsednik: 
Albert Jakopič L r. Miha Marinko 1. r. 

148. 
Na podlagi 3. točke 20. člena zakona za izvršitev 

ustavnega zakona o temeljih družbene in politične 
ureditve in o organih oblasti Ljudske republike Slo- 
venije izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljud- 
ske republiko Slovenije 

ODLOK 
o spremembi povprečne stopnje akumulacije in 

družbenih skladov 

I 
V 3. poglavju II. dela zakona o družbenem planu 

Ljudske republike Slovenije za leto 1953 se spremeni 
točka I-E tako, da so obveznosti spodaj naštetih okraj- 
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nih ljudskih odborov glede akumulacije in družbenih 
skladov gospodarskih podjetij in podjetij družbenih 
organizacij (brez prometnega davka in obresti) tele: 
(v tisočih dinarjev): 
Ce  e mesto 5,153.000 Maribor okol. 4,930.000 
Celje okolica 4,882.000 Murska Sobota 439.000 
Črnomelj 76.000 Novo mesto 717.000 
Gorica 2,001.000 Postojna 650.000 
Kočevje 638.000 Ptuj 1,281.000 
Kranj 12,428.000 Radovljica 8,589.000 
Krško 1,579.000 Sežana 280.000 
Ljubljana mesto 9.283.000 Slov. Gradec 3,049.000 
Ljubljana okol. 6,663.000 - Šoštanj 1,610.000 
Ljutomer 229.000 Tolmin 809.000 
Maribor mesto 15,302.000 Trbovlje 4,872.000 

U 
Državni sekretariat za  gospodarstvo LRS izvrši 

ta odlok. • 
III 

Ta odlok velja od dneva objave v lUradnem li- 
stu LRS<. 

St. U-70/53 
Ljubljana, dne 11. decembra 1953. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Miha Marinko 1. r. 

149. 
Na podlagi 3. točke 20. člena zakona za izvršitev 

ustavnega zakona o temeljih družbene in politične 
ureditve in o organih oblasti Ljudske republike Slo- 
veije izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske 
republike Slovenije 

ODLOK 
o spremembi povprečnih stopenj akumulacije in . 

družbenih skladov za usnjarne 

I 
V 1. poglavju II. dela zakona o družbenem planu 

Ljudske republike Slovenije za leto 1953 določena po- 
vprečna stopnja akumulacije in družbenih skladov 
se spremeni z veljavnostjo od 1. januarja tako, da 
znaša: 

Povprečna stopnja AS 
prej      sedaj 

Stroka 125: Industrija usnja in obutve 
Usnjarne težkih kož 1.220 990 

Glede na to znižanje stopnje akumulacije in 
družbenih skladov se ustrezno zniža povprečna stop- 
nja akumulacije in družbenih skladov za usnjarne, 
ki izdelujejo podplatno usnje. 

II 
Državni sekretariat za gospodarstvo LRS izvede 

ta odlok. 
III 

Ta odlok velja z dnem objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

St. U-71/53 
Ljubljana, dne 11. decembra 1953. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Miha Marinko 1. r. 

150. 
Na podlagi 12. točke 72. člena ustavnega zakona 

o temeljih družbene jn politične ureditve in o orga- 
nih oblasti Ljudske republike Slovenije, 2. in 3. čle- 
na zakona o amnestiji in pomilostitvi in 85. člena 
kazenskega zakonika izdaja Izvršni svet Ljudske 
skupščine LR Slovenije 

ODLOK 
o pomilostitvi obsojencev 

1. člen 
Naslednjim osebam se odpusti prestajanje glav- 

ne kazni: 
AL^-m  (Andrej) Ludvik 
Ajd (Rozalija) Ivan 
Anatolič (Julij) Julij 
Andreje (Stefan)  Janez 
Arh (Ivan) Danica 
Arnuš (Jožef) Nežka 
Artnak  (Martin)  Anton 
Artviga (Franc) Justina 
Audič (Jože) Božo 
Avbelj (Jakob) Marija 
Ažman  (Franc)  Marjan 
Babnik (Andrej) Andrej 
Badovinac (Marko) Drago 
Badurina (Franc) Jože 
Bakavec (Maio) Kruno 
Balatič (Maio) Drago 
Balažek (Martin) Kata- 

rina 
Banjanovič   (Radib)   Ah- 

med 
Bartološ  (Mijo)  Ignac 
Baskijin   (Petar)  Stani- 

mi r 
Batalov  (Radoslav) Dra- 

gica 
Bencina (Ivan) Danilo 
Benedik (Janez) Fyanc 
Benjak (Fabjan) Mato 
Berdin (Jožef) Marija 
Berger (Mihael) Jože 
Besarabič   (Aleks)   Mio- 

drag 
Blagec (Josip)  Ljubomlr 
Blagojevič (Velimir) Mi- 

lorad 
Blatnik (Alojz)  Jože 
Bogataj (Jakob) Ivan 
Borovnica (Josip) Slavko 
Boršič (Anton) Borislav 
Botjak (Stefan) Stefan 
Braček (Franc) Alojz 
Brajkovič (Ivan) Josip 
Bratina (Gregor) Danilo 
Bregar (Franc) Julka 
Bregar (Franc) Maks 
Bremec (Ludvik) Rafael 
Brglez (Janez) Vinko 
Bubemik (Matej) Peter 
Bunjevac (Peter) Sveto- 

zar 
Burja   (Jakob)   Karel 
Butolo (Urban) Ivan 
Car (Mihael) Frane 
Cartl (Ivan) Silva 
Cerkoviski (Jože) Marija 
Cigan (Avgust) Martin 
Crnjanovič (Djuro) Ma- 

tija 
Curie (Ivan) Franc 
Černilogar (Franc) Franc 
Česen (Andrej) Jože 

Cikeš (Nikolaj) Vicko 
Čretnik (Ivan) Karel 
Čuk  (Ivan) Stanislava 
Čukas   (Rudolf)  Marija 
Debeljak (Jože) Milan 
Denša (Janez) Jože 
Dežman (Janez)  Janez 
Dežman (Franc) Stani- 

slav 
Dimitrijevič  (Boris)   Zi- 

vota 
Djordjević   (Blagoje) 

Miloš 
Djorič (Mihajlo) Božo 
Doberšek (Ivan) Ivan 
Doboj (Matija) Franc 
Dobravec (Anton) Franc 
Dobrinič (Ivan) Zvonko 
Dolenc (Alojzija) Janez 
Dolinar (Matija) Martin 
Dolovič (Anton) Djuro 
Družic  (Franjo)  Stjepan 
Džorovski (Kope) Acko 
Ekart (Franc) Franc 
Fajfar (Franc)  Janez 
Ferenčič (Ferdo) Petar 
Fdlakovič (Dragan) Kru- 

noslaV 
Files  (Pavel)  Jeronim 
Fister (Franc) Alojz 
Flander (Jožef) Andrej 
Florjane  (Anton) Anton 
Gaber (Gjergjel) Laszlo 
Gašparič (Franc) Vinko 
Glamočlija (Petar) Boško 
Glavan  (Marija) Sabina 
GlivaT (Franc) Danica 
Golež (Ludvik) Ivan 
Golob (Ignac) Alojzij 
Goltnik (Mihael) Mihael 
Gomboc (Ivan) Ana 
Gomboši (Jože) Stefan 
Gomišček (Martin) Franc 
Gorenc (Alojz) Alojz 
Gorenc (Jože) Stanko 
Gorjan (Marij) Livii 
Govekar (Mihael) Mihael 
Govorko (Stjepan) Drago 
Grac (Liza)  Ivan 
Grah (Ivan) Alojzija 
Gregorka (Ignac) Franc 
Gregorin (Karlo) Dinko 
Gričar (Franc) Franc 
Grilc (Jožefa) Ivan 
Grkovič (Stefan) Geno 
Grmek (Alojz) Oskar 
Grobelšek  (Ivan) Lado 
Grosman  (Gregor)  Edo 
Gršič (Minko) Mirko 
Gruden (Franc) Alojz 
Grum (Alojz) Slavko 
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Guštin  (Ivan)  Slavko 
Guzej (Alojz) Frančiška 
Harniik (Karel) Drago 
Hercog (Stefan) Dušan 
Horrat (Marija) Franc 
Horvat (Iran) Jože 
Horvat (Stefan)  Marija 
Hren (Ciril) Erneat 
Hribar (Jože) Jože 
Hrkalovič (Kasta) Dušan 
Ilič (Ivan) Matija 
Indof (Franc) Vinko 
Ivnik (Martin) Marta 
. anuš (Konrad) Jernej 
. are (Janez) Alojz 
. ardas (Ivan) Vitko 
. alšovec (Janez) Janez 
, azhec (Anton) Anton 
.azbec (Jože) Mihael 
. elenc (Jože) Jože 
.enko (Mihael) Miha 
, enko (Anton) Štefanija 
, erčinović (Ivan) Franc 
.erončič (Franc) Nada 
, esenovec (Janez) Ida 

, ež (Franc)  Vladimir 
.odi (Ivan) Stefan 
Jovanović (Blagoje) Hra- 

nislav 
Jovanović (Jelena) 2ivo- 
î jin. Junez (Anton) Anton 
Juran (Angela) Drago 
Jurejevčič (Matija) 

Viktor 
Jurlina  (Božo)  Mate 
Jušič (Alaga) Alaga 
Kalivoda (Josip) Josip 
Kampjut  (Leopold) 

Aleksander 
Kampl (Jožef) Neža 
Kapun (Karel) Drago 
Kapus (Anton) Anton 
Kastelic (Franc) Avgust 
Kenda  (Frančiška)  Ivan 
Klančar  (Anton)  Zvone 
Klenovšek  (Anton)  Er- 

nest 
Klinar (Jože) Stanko 
Kmetec (Rudolf) Rado 
&abl (Fric) Erna 
juiafeljc (Franc) Pavel 
&ap (Janez) Franc 
£nap (Anton) Rudolf 
£neževič (Jakob) Marija 
Kocuvan (Ana) Janko 
£odelja (Franc) Franc 
£°?ej  (Januš)  Frančiška 
$°}segg (Stefan) Konrad 
$okoš (Jože) Anton 
^olednik (Andrej) Vla- 
pdislav 
golene (Pavel) Martin 
£onjevič (Miloš) Mihajlo 
£opmč  (Franc)  Franc 
^oprivec   (Marija) 

Mihael 
Koprivnjak (Franc) 

Stefan 
Koradej  (Marija)  Anica 
motele (Franc) Marija 
£oren  (Franc)  Marija 
£°ntnik (Ludvik) Ernest 
Korošec (Jože) Jože 
£os (Franc) Anton 
£os  (Franc)  Franc 
K-osec (Tomaž) Tomo 

Kostanjerec  (Ivan) 
Franc 

Kos-trevc (Alojz) Avgu- 
štin 

Kovač (Nikola) Deaanka 
Kovač (Stefan) Stefan 
Kovač (Vekoslav) Veko- 

slav 
Kovačevič (Jure) Marija 
Kovaoič (Maks) Franc 
Kovačič (Jože) Janez 
Kozar (Mihael) Franc 
Kozar (Elizabeta) Marija 
Kozar (Ferdinand) Vik- 

tor 
Kozmar (Luka) Rado 
Kožuh (Franc) Ivam   . 
Krajne (Jože) Franc 
Krajne (Ivan) Janko 
Krajne (Franc) Marija 
Kra-ker (Franjo) Natia 
Kramparšek (Marija) 

^ Vili 
Kranjc (Ivan) Stefan 
Kresnik (Ignac) Slavko 
Krizmanič (Juraj) Tomi- 

slav 
Križmanič (Stjepan) Ma- 

rica 
Kukojca (Jožef) Ludvik 
Kukovič (Jurij) Martin 
Kulušič (Stjepan) Ivan 
Kumičič (Kamil) Mario 
Kune (Florjan) Marija 
Lah (Martin) Franc 
Lapajne (Avgust) Peter 
Lasič (Anton) Franjo 
Latkovič (Dušan) Niko- 

laj 
Lavriha (Lovrenc) Stanko 
Lazarič (Anton) Emil 
Ledin ek (Ivan) Ivan 
Legvart (Anton) Anton 
Lekšan (Anton) Ivan 
Ličina  (Ilija)  Vera 
Lipuš (Marija) Štefka 
Logar (Anton) Jože 
Lukančič (Jožefa) Vida 
Lukdč (Filip) Štipan 
Lunder (Jože) Marija 
Lušin (Ludvik) Stane 
Majcen (Franc) Fran- ' 

čiška 
Moksimovič (Nikola) 

Nikola 
Marinko (Ivan) Anton 
Marinkovič (Djuro) 

Slavko 
Marjanov (Borivoj) 

Milorad 
Markočič (Ivan) Anton 
Martinovič  (Ivan)  Filip 
Mastnak (Anton)  Jože 
Matičič (Franc) Maks 
Matoh (Franc)  Ivan 
Medančič (Ivan) Rihard 
Medved (Anton) Gabrijel 
Medved (Ludvik) Jože 
Mesaric (Vekoslav) Draga 
Mešiček (Joslpina) Anton 
Mežnar (Ivan) Ivan 
Mikec (Martin) Ivana 
Miklavčič  (Alojz)   Janez 
MUdlavžina (Jože) Alojz 
Milanovič (Aleks) Pero 
Miler (Janez)  Jože 
Milišič (Ivan) Ante 

Miljan (Rudolf) Anton 
Mislovič (Filip/ Rudolf 
Mitoni (Ivan) Štefanija 
Mijeda (Mihael) Canij 
Mlekuž (Jožef) Albert 
Močnik (Franc) Ivan 
Močnik (Alojz) Matilda 
Molj (Mihael) Franc 
Možic (Ivan) Anton 
Muhič (Franc) Ivan 
Muke ec (Mihael) Slavko 
Mustafovič (Latif) Hu- 

sein 
Nadlišek (Andrej) An- 

drej 
Naveršnik (Angela) Sta- 

nislava 
Nedič (Trivo) Miloš 
Ninčevič (Pavao) Stipe 
Novak (Janez) Ivan 
Oblak (Franc) Ivan 
Oblak (Martin) Jožefa 
Ojsteršek (Franc) Franc 
Ojsteršek  (Martin) Leo- 

pold 
Orhtai  (Ivan)  Vincenc 
Oset  (Jurij)  Simon 
Ostanek (Anton) Anton 
Ovsec (FloTjan) Karol 
Pavioič (Nikola) Sime 
Pavič (Anton) Miroslav 
Pavlin (Ivan) Mirko 
Perko (Alojz) Feliks 
Perko  (Lovrenc)  Viktor 
Pečar (Jože) Josip 
Perpar (Vid) Frančiška 
Pertoci (Alojz) Franc 
Peruzzi (Vladimir) Se- 

verin 
Peserl (Tomaž) Frane 
Pešec (Janez) Anton 
Petek (Ivan) Bernarda 

, Petek (Franc) Ivan 
Peteriin (Marija) Anton 
Peternac (Ivan) Franjo 
Peternel (Jože)- Rudolf 
Petrovič (Vladimir) 2i- 

vorad 
Pikon (Mihael)  Zdravko 
Pipan (Mihael) Ferdi- 

nand 
Pipan   (Franc)   Janez 
Plahuta (Pavlina) Jože 
Podgornik  (Avgust) 

Franc 
Podobnik  (Franc) Vlado 
Pokeržnik (Ivan) Ferdo 
Poiane (Franc) Franc 
Polanšek (Janez) Janez 
Poljanec (Maks)  Maks 
Poljanšek  (Ivan)  Lavo- 

sfav 
Pondelak  (Ignac)  Franc 
Ponikvar  (Franc)  An- 

gela 
Posavec  (Anton)   Jakob 
Posavec  (Josip)  Jakob 
Potisk (Janez) Jakob 
Potočar (Ivan) Jože 
Potočnik (Martin) Ferdo 
Pjedikaka  (Jože)  Anton 
Prešeren (Franc) Peter 
Prevulovič (Božidar) Bo- 

risi av 
Prijatelj  (Vincenc) 

Pepca 

Prosenc (Karel) Karel 
Puncer (Jože)  Vinko 
Pušnik (Albin) Karel 
Racz (Anton) Karel 
Rajšp (Franc) Anton      i 
Rajter (Ivan) Stefan 
Ramadani (Isa) Čem al 
Raner (Franc) Viktor 
Ratek (Franc) Franc 
Rauter (Ivan) Ivan 
Ravnih  (Mihael)  Franc 
Rehar (Ivan) Frančiška 
Ribez (Pavel) Barbara 
Ribič (Anton) Franc 
Ribič (Alojz)  Ivan 
Ribič (Ivan) Ivan 
Rihter (Alojz) Metod 
Ristič (Stojan) Djor- 

djevka 
Ristič (Nikola) Momir 
Rižnar  (Stefan)  Adolf 
Robič (Janez) Alojz 
Roginič (Katica) Zvonko 
Roj ko (Jakob) Ivana 
Rotar (Franc) Franc 
Rotat (Andrej) Ivan 
Rubinič (Josip) Magda- 

lena 
Rupert (Florjan) Avgust 
Rusmir (Jovo) Savo 
Sabo (Djordje) Djula 
Sabo (Ferenc) Josip 
Sabolič (Franc) Ivan 
Sadar (Anton) Zvonko 
Salihovič   (Caza)   Muha- 

med 
Sankovič (Petar) Josip 
Sekne (Janez) Anton 
Seme (Jožef) Franc 
Seme (Franc) Vladaslaiv 
Sila (Alojz) Amalija 
Simeunovič (Joco) Mi« 

lenko 
Sirotka (Franc) Aloja 
Sitar (Karel) Stanko 
Skuber (Ferdo) Ferdo 
Slatner (Franc) Feliks 
Slobodnik (Franc) He- 

lena 
Smičiklas (Franjo) Ana 
Smogar (Klemearf) 

Slavko 
Smogar (Klement) 

Zvonko 
Sotošek (Robert) Firanc 
Sponza (Joäp) Libero 
Stehle (Magdalena) 

Olga 
Stojkovič (Kosta) Kosta 
Strašek  (Franc)  Franc 
Stušek (Ivan) Jože 
Sabec (Rudolf) Agata 
Samu (Djura) Zlatko 
Santič (Ivan) Ante 
Seško (Henrik)  Anton 
Šimenc (Hinko) Hinko 
Šinkovec (Franc) Marija 
Škof (Janez) Anton 
Skofič (Karel) Jože 
Skrnmlec (Matija) Er- 

nest 
Škrge t   (Jakob)   Jakob 
Skrjanec (Franc) Stanko 
Šlebinger (Karel) Fric 
Sober (Jože) Franc 
Špik (Alojzija) Alfred 
Sporčič (Viktor) Vilim 
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Stefanec (Blaž) Izidor 
Stémpihar (Martin) An- 

gela 
Sterk   (Matija)   Matija 

- Stingi (Konrad)   Jože 
'Štrukelj (Franc) Mihael 
• Sturm (Ivan) Stanko 
Suc (Alojz)  Ven cesia v 
Sut (Anton) Anton 
Tacar (Franc) Franc 
Tarabarič (Pero) Ivan 
Tekavec (Franc) Anton 
Tekavec (Franc) Franc 
Takstor (Jože) Lado 
Telič (Anton) Anton 
Tertinek (Peter) Blaž 
Tičar (Janez) Anton 
Tkane (Jožef) Karel 
Tkauc (Jože) Stanko 
Tomažič  (Janez)  Franc 
Tomažih (Alojz) Marjan 
Tone (Jože) Franc 
Tončinič (Josip) Josip 
Torkar (Ivan) Ivan 
Tot (Stefan) Franc 
Trajkovič (Sime)  Josip 
Txdù   (Forane) Izidor 
Trebeč (Jakob) Stefica 
Trofenik (Alojz) Martin 
Trogerlič  (Mate)  Franjo 
TrogerKč (Nikolaj) To- 

mislav 
Turk (Martin) Alojz 
Turk  (Marija)   Jože 
Turk (Martin) Rudi 
Turk   (Ivan)   Zvonko 
Udiijak   (Josip)   Anton 
Udiijak (Mate) Božo 
Udiijak (Marjan)  Josip 
Udiijak (Ivan) Stipe 
Udovč  (Janez)   Jože 
Uglik (Aleksandar) Josip 
Ule (Janez) Ivan 
Urbanč (Alojz) Jože 
Valenčak (Jože) Ivan 
Valenčič (Anton) Karlo 

Valoh   (Alojz)   Srečko 
Vari (Karel) Valentin 
Vaš (Simon) Olga 
Vekar (Matija) Matija 
Verbančič (Jože) Franc 
Vergine  (Janez)  Marija 
Verlič (Jože) Anton 
Vid (Nikola) Božo 
Vida (Janez) Marija 
Virtič  (Jakob)   Marija 
Vitez (Andrej) Alojz 
Vodeb (Martin) Martin 
Vodeb  (Florjan)  Matilda 
Volčič (Avgust) Marica 
Volčič (Jože) Milan 
Votek (Marija) Jožef 
Vrabič (Anton)  Jože 
Vrtačnik  (Viktor)  Ivan 
Vugrin (Josip) Avgust 
Vutisič  (Milislav)  Dušan 
Vukovič (Nikola)  Steven 
Vukušič (Ana) Milan 
Zagoršek  (Janez)  Stanko 
Zapušek (Mihael) Fani 
Zavec (Franc) Martin 
Zbačnik (Matevž) Leopold 
Zdovc (Karel) Marija 
Zelič (Ivan) Neža 
Zlobec (Alojz) Slavko 
Zlojutro (Stojan) Mirko 
Zorman (Ivan) Ivan 
Zrim  (Franc)  Rudolf 
Zrinski (Franc) Franc 
Zupane (Alojz) Franc 
Zupančič (Ivan)  Vera 
Zver (Franc) Ivan 
Zara (Mate) Nedeljko 
Zalar (Jože) Franc 
Zganec (Josip)  Josip 
Zgank (Jože) Alojz 
Žiga (Meho) Ismet 
Znidar (Filip) Janko 
Znidarič (Ivan) Ivan 
Zun (Franc) Mihael 
Županič (Alojz) Josip 
Zurej (Filip) Alojzija 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem li- 

stu LRS«. 
St. U 74/53 
Ljubljana, dne 28. decembra 1953. 

Izvršni svet 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

151. 
Na podlagi 5. točke 72. člena ustavnega zakona o 

temeljih družbene in politične ureditve in o organih 
oblasti Ljudske republike Slovenije izdaja Izvršni 
svet Ljudske sikupščine Ljudske republike Slovenije 

UREDBO 
o Državnem sekretariatu za občo upravo in proračun 

1. člen 
Državni sekretariat za proračum in državno ad- 

ministracijo se preimenuje v Državni sekretariat za 
občo upravo in proračun. 

2. člen 
Poleg zadev, ki so spadale do sedaj v pristojnost 

Državnega sekretariata za proračun in državno ad- 

ministracijo, spadajo • pristojnost Državnega sekre- 
tariata za občo upravo in proračun še tele zadeve iz 
republiške pristojnosti: 

1. zadeve iz pristojnosti dosedanje personalne 
komisije Izvršnega sveta; 

2. nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o delov- 
nih razmerjih iz dosedanje pristojnosti Sveta za 
zdravstvo in socialno politiko; 

3. izdajanje aktov o razlastitvi in potrjevanje 
aktov o razlastitvi, ki jih izdajo ljudski odbori; 

4. izvajanje predpisov o nacionalizaciji; 
5. reševanje pritožb, ki jih v upravnem postopku 

izdajo na prvi stopnji samostojni republiški upravni 
organi, razen državnih sekretariatov, kolikor ni za 
reševanje takih pritožb predpisana pristojnost Izvrš- 
nega sveta; 

6. nadzorstvo nad izvrševanjem predpisov o volil- 
nih imenikih; 

7. zadeve v zvezi z izvajanjem predpisov o orga- 
nizaciji in delu samoupravnih zavodov in zavodov s 
samostojnim finansiranjem, kolikor te zadeve niso 
dane v pristojnost drugim državnim organom; 

8. zadeve v zvezi z izvajanjem predpisov o orga- 
nizaciji državnih organov s področja obče uprave 
in predlaganje splošnih načel za organizacijo in delo 
teh orgonov; 

9. zadeve v zvezi z izvajanjem predpisov o admi- 
nistrativnem   in pisarniškem poslovanju; 

10. zadeve v zvezi z izvajanjem predpisov o ob- 
čem upravnem postopku; 

11. zadeve v zvezi z loterijami in drugimi igrami 
na srečo iz dosedanje pristojnosti Državnega sekre- 
tariata za gospodarstvo; 

12. zadeve, ki so s posebnimi predpisi dane v 
njegovo pristojnost; druge upravne zadeve, ki s po- 
sebnimi predpisi niso dane v pristojnost drugih držav- 
nih organov ali Izvršnega sveta. 

3. člen 
V Državnem sekretariatu za občo upravo in pro- 

račun se ustanovi komisija za vprašanja uslužbenskih 
razmerij. Naloga te komisije je, da daje državnemu 
sekretarju za občo upravo in proračun predloge za 
odločbe o uslužbenskih razmerjih in predloge za pritr- 
ditev k takim odločbam v primerih, kjer je po ve- 
ljavnih predpisih izdajanje takih odločb ali pritrditve 
k takim odločbam spadalo v delovno področje do- 
sedanje personalne komisije Izvršnega sveta. 

Predsednika in člane komisije za vprašanja usluž- 
benskih razmerij imenuje državni sekretar za občo 
upravo in proračun. 

4. člen 
Državni sekretar za občo upravo in proračun izda 

v sporazumu t sekretarjem Izvršnega sveta in s se- 
kretarjem za zakonodajne zadeve natančnejše do- 
ločbe o tem, katere zadeve spadajo po določbah te 
uredbe v pristojnost Državnega sekretariata za občo 
upravo in proračun. 

5. člen 
Ta uredba velja od 1. januarja 1954 dalje. 
St. U-75/55 
Ljubljana, dne 30. decembra 1953. 

Predsednik Izvršnega svete: 
Boris Kraigher 1. r. 
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152. 
Na podlagi 6. in 7. člena uredbe o sklepanju po- 

godb v gospodarstvu (Uradni list FLRJ, št. 103- 
723/46) in na podlagi pooblastila Gospodarskega sreta 
vlade FLRJ izdaja državni sekretar za gospodarstvo 
LRS 

PRAVILNIK 
o spremembi pravilnika o splošnih pogojih za pre- 
skrbo z električno energijo iz javnega omrežja LRS 

V pravilniku o splošnih pogojih za preskrbo z 
električno energijo iz javnega omrežja LRS (Uradni 

list LRS, št. 1—4/53)  se besedilo drugega odstavka 
80. točke nadomesti s temle besedilom: 

Navedena    dobaviteljeva    oziroma    odjemalčeva 
pravica ugasne z 31. decembrom 1954. 

Ta pravilnik velja od dneva objave • >Uradnem 
listu LRS«. 

St. 1/1-2052/1-53 
Ljubljana, dne 15. decembra 1953. 

Državni sekretar 
za gospodarstvo LRS: 
Ing. Marjan Tepina 1. j 

Odloki ljudskih odborov 
513. 

Okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica je na podlagi 16. člena ter 2. točke 64. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih v zvezi z odlokom Izvršnega sveta LRS o spremembi povprečne stopnje akumu- 
lacije in družbenih skladov, s katerim se spremene obveznosti okrajnega ljudskega odbora Ljubljana 
okolica glede akumulacije in skladov državnih gospodarskih podjetij na seji okrajnega zbora in zbora 
proizvajalcev dne 22. decembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o družbenem planu okraja Ljubljana okolica za leto 1953 

1. člen 

1. točka 1. dela 1. člena odloka o spremembi odloka o družbenem planu okraja Ljubljana okolica za 
leto 1953 se spremeni in glasi: 

Celotni družbeni bruto produkt, ki bo dosežen vletu 1953 po družbenem planu, znaša sikupaj v tisočih 
13.758.733 dinarjev. 

Od celotnega družbenega bruto produkta bo dosežen v posameznih sektorjih gospodarstva družbeni 
bruto produkt v tehle skupnih zneskih: 

Gospodarsko področje 
Družbeni 

bruto 
produkt 

Struktura 

Amortizacija Narodni 
dohodek 

Skupno gospodarstvo okraja Ljubljana okolica               13,758.733 1,217.180 12,541.553 
državni sektor 10,656.146 1,110.871 9,545.275 
zadružni in družbeni sektor 177.741                        11.147 166.5& 
socialistični zakup in privatni sektor 2,924.846                        95.162 2,829.864 

2. člen 

3. točka, I. dela 1. člena se spremeni in glasi: 
Celotni narodni dohodek, ki bo dosežen v letul953 po družbenem planu, znaša skupaj v tisočih di- 

narjih 12,541.553 dinarjev. 
Od celotnega narodnega dohodka bo dosežen v posameznih sektorjih gospodarstva narodni dohodek 

v tehle skupnih zneskih: 

Gospodarsko področje 
Narodni 
dohodek 

Struktura 
Potresni 

sklad 
Akumulacija 

in skladi Dpp 

Skupno gospodarstvo okraja Ljubljana okolica 
državni sektor 
zadružni in družbeni sektor 
socialistični zakup in privatni sektor 

12,541.553 
9.545.275 

186.594 
2,829.684 

4,424.853 
2,025.865 

95.818 
2,303.170 

7,951.868 
7,401.472 

60.966 
489.466 

164.794 
117.938 

9.810 
37.046 

3. člen 
V III. delu odloka o spremembi odloka o družbenem planu okraja Ljubljana okolica se pod točko b) 

navedena razdelitev sredstev, ki se formirajo na območju okraja, izvrši takole: 
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Razdelitev: 
Skupni 
znesek 

(v 1000 din) 

Formiranje 
«kupnin 

okrajnih 
sredster 

Razdelitev: 

1. Akumulacija   držav- 
nega sektorja skupaj: 
od tega za razdelitev 
del    akumulacije   za 
samostojno    razpola- 
ganje 
10% prispevek za 
zdravstveno zaščjto 
Ostanek za delitev na 
zvezne sklade 
66,6% za zvezne 
sklade 
ostanek za delitev na 
republiške sklade 
58,7% prispevek za 
socialno zavarovanje 
57,5% prispevek za 
investicijski sklad 
ostanek za razdelitev 
na republiške in 
okrajne sklade 
•48% za republiâki 
proračun 
ostanek   akumulacije 
za potrebe okraja 

2. Dohodnina 
a) dohodnina    kmeč- 

kih gospodarstev 
50% za republiški 
proračun 
ostanek za okrajni 
proračun 

b) dohodnina   obrtni- 
kov 

c) dohodnina zadrug 
č) druge dohodnine 

3. Prometni davek 
a) po družbenem 

planu 
b) izven družbenega 

plana 
47 % za republiški 
proračun 
ostanek za okrajni 
proračun 

c) drugi dohodki 

skupna sredstva za 
kritje proračun- 
ski!» potreb okraja 

4. Dopolnilna     ircJstva 
okraja Ljubljana 
okolica 
a) del akumulacije za 

samostojno razpo- 
laganje podjetij 
od tega 75% za 
potrebe delovnih 
kolektivov 

169.969 

202.5S6 

7,401.472 

6,663.000 

572.555 

6,290.445 

4,189.436 

2,101.000 

815.090 

1,208.080 

79.839 

58.523 

310.000 

155.000 

164.794 

9.200 

81.777 

169.969 

127.477 

41.316 

155.000 

51.600 
400 

19.00^ 

92.217 
49.300 

' 5S9.053 

Skupni Formiranje 
, skupnih 

znesek okrajnih 
(v 1000 din ) sredjtev 

15% za komunal- 
ne potrebe občin 
10 % za komunalne 
potrebe okraja 

b) presežek akumula- 
cije zaradi višjih 
stopenj AS v indu- 
strijskih in trgov- 
skih podjetjih 
od tega se porabi 
za   potrebe   delov- 
nih kolektivov 
od celotne akumu- 
lacije   in   skladov 
ustvarjene  na  ob- 
močju LO MO 
Kamnik ostane LO 
MO Kamnik 
ostanek  za   komu- 
nalne     delavnosti 
okraja 

c) presežek na kmeč- 
ki dohodnini 

Skupaj   dopolnilna 
sredstva 
Skupna     sredstva 
OLO Ljubljana 
okolica 

25.495 

16.997 

758.472 

113.472 

40.000 

585.000 

27.000 

4. člen 

628.997 

1,018.030 

Pri okrajnih sredstvih, ki se formirajo po III. 
delu odloka na območju LO MO Kamnik, je udele- 
žena mestna občina v istih odstotkih od proračunskih 
in dodatnih sredstev, ki so objavljeni v IV. delu tega 
odloka*, izvzernši pri presežku akumulacije zaradi 
višjih stopenj, glede katerega se določi udeležba 
mestne občine v znesku 40,000.000 dinarjev. 

5. člen 

Ta odlok velja takoj. 
St. 16554/1-53 
Ljubljana, dne 2. decembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Miha Bcrčič 1. r. 

514. 

Na podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, it. 19/52), v zvezi z 2. čle- 
nom uredbe o kmetijskih gospodarskih šolah (Uradni 
list LRS, št. 17/51) in po predlogu sveta za prosveto 
in kulturo OLO Ljutomej je okrajni ljudski odbor 
Ljutomer na skupni seji obeh zborov dne 19. novem- 
bra 1953 izdal 

ODLOK 
o ustanovitvi kmetijskih gospodarskih šol 

v okraju Ljutomer 

1 
Da dobi kmečka mladina, ki je končala obvezno 

osemletno šolanje, širšo splošno in strokovno izo- 
brazbo, se ustanovijo dvoletne kmetijske gospodarske 
šole, katerih sedež je: 
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Register državnih 
gospodarskih podjetij 

TajnUtva  okrajnih  oziroma  mestnih 
ljudskih  odborov   razglašajo: 

Vpisi 
1P78. 

Besedilo:     »Kamine,    Ljubljana- 
Ježica (Mala vas 50). 

Poslovni predmet: Modeliranje in   tf&i 

Besedilo: »Krojaška-ženska šival- 
nica« Obč. LO Žalec. 

Poslovni predmet: Vsa krojaška- 
ženska prekrojevalna in šivalna de- 
la ženskih oblek. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: Obč. LO Žalec, odločba štev. 
P-l 122/1-1953 z dne 26. VIII. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Metličar Terezija, upravnik, Vel- 

din Jože, računovodja, po zakonitih 
pooblastilih in pravilih podjetja. 

St. II-1/475-1953 9503 
OLO Celje ok.. 2. dec.  1953. 

žganje pečnic iz gline za peči, šte- 
dilnike in kamine, izdelovanje ke- 
ramičnih ploščic za oblogo, samot- 
ne opeke za peči, postavljanie peči, 
štedilnikov in kaminov, oblaganje 
sten s keramičnimi ploščicami ter 
polaganje keramičnega tlaka. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Ljub- 
ljana, odločba št. Taijn 2282/53 z 
dne 16. X. 1953. 

Organ   gospodarske   uprave   pod- 
•• je Svet za gospodarstvo MLO 

„ -bljana. 
Za podjetje podpisujeta: 
Leveč Mihael, v. d. upravnika, ki 

podpisuje samostojno, v obsegu za- 
konitih   pooblastil   in   pravil  pod- 
jetja, ter Borštnar Božidar, knjigo- 
vodja,   ki   sopodpisuje   listine   po 
47. členu szdgp. 

MT O  Ljubljana,  24.  nov.  1953. 
G-št. 8238/53 9372 

i??9. 
Besedilo: »Ekonomska pisarna — 

aslužnoslno podjetje« LO mestne 
občine Laško. 

Poslovni predmet: Vsa dela te 
*troke. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj podjetja: LO mestne občine 
faško, odločba st. 771/1 z dne l.VII. 
1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Prpščak Jože, upravnik, Oset Sta- 

ne, računovodja, po zakonitih po- 
oblastilih in pravilih podjetja. 

OLO Celje okol, 29. sept. 1953. 
St. II-1/465-1953 9003 

i?80. 
Besedilo: »Knjigarna in papirni- 

ca« Obč. LO Žalec. 
Ustanovitelj in gospodarski vodi- 

telj: Obč. LO Žalec, odločba štev. 
p-9l9/3 z dne 5. IX. 1953. 
• Poslovni predmet: Prodaja knjig 
• drugih pisarniških ter šolskih 
Potrebščin. 

Za podjetje podpisujeta: 
Praprotnik Elza, poslovodja, Vel- 

ivüui e' računovodja, po zakonitih 
Pooblastilih in pravilih podjetja. 

St. II-1/469-1953 9504 

Besedilo: »Ekonomska pisarna — 
uslužnostno podjetje« LO mestne 
občine Laško. 

Opozorilo naročnikom 
Vse naročnike in druge 

interesente za »Uradni list 

LRS« opozarjamo, da bo- 

mo, kakor vsako leto, tudi 

letos 
ustavili nadaljnje poši- 

ljanje lista vsem, ki ne bo- 

do najpozneje 

do 25. januarja 1954 

plačali celoletne naročnine 

za 1. 1954 v znesku 

800 dinarjev. 
Uprava 

Poslovni predmet: Ureja knjigo- 
vodstvo, nudi vsem gospodarskim 
podjetjem vsestransko strokovno 
pomoč pri reševanju gospodarskih, 
trgovinskih, pravnih in drugih za- 
devah, daje vse potrebne informa- 
cije v zvezi z novimi gospodarskimi 
predpisi, opozarja pravočasno vod- 
stvo podjetij na morebitne napake 
pri upravljanju podjetij, date po- 
trebne nasvete ter nudi vodstvom 
podjetij vsestransko. pomoč v go- 
spodarstvu in pravilno tolmačenje 
gospodarskih predpisov in za dvig 
rentabilnosti  posameznih podjetij. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: LO mestne občine Laško, od- 
ločba št. 771/1-1953 z dne 1. VII. 
1953. 

Za podjetje nodpisujeta: 
Preščak    Jože,    upravnik,    Oset 

Stanko,  računovodja,  po  zakonitih 
pooblastilih in pravilih podjetja. 

OLO Celje  ok., 2. dec.  1953. 
St. II-1/465-1953 9495 

1782. 
Besedilo: Knjigarna in papirnica, 

Brežice (Kardeljeva 37). 
Poslovni predmet: Nakup in pro- 

daja predmetov te stroke. 
Ustanovitelj in nadzorni organ 

podjetja: LO mestne občine Breži- 
ce, odločba št. 1285/1 z dne 20. VI. 
1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Kebe Franc, upravnik, in Vidmar 

Ivan. uslužbenec, skupaj v vseh za- 
devah. 

OLO Krško, 8. decembra 1953. 
St. 17.177/1-1953 9486 

1783. 
Besedilo: »Mesnine«, Ptuj (Trg 

svobode 2). 
Ustanovitelj in gospodarski uprav- 

ni organ: LO mestne »občine Ptuj, 
odločba št. 1/1-90/4-53 z dne 3. VIII. 
1953. 

Poslovni predmet: Trgovina in 
nakup živine na debelo, priprava, 
predelava in prodaja mesa na de- 
belo in na drobno. 

Za podjetje podpisuje: 
Budja Karel, upravnik v mejah 

zakona ter pooblastil in pravil pod- 
jetja, Zorčič Alojz, v zadevah kre- 
ditnega in finančnega pomena kot 
sopodpisnik. 

OLO  Ptuj,   10.  novembra   1953. 
St. II/12-5015/1-53 9287 

1784. 
Besedilo: Mesarsko podjetje • 

Mojstrani (Mojstrana 2). 
Poslovni predmet: Nakupovanje 

klavne živine, klanje živine, prede- 
lovanje in prodaja mesa in mesnih 
izdelkov potrošnikom na drobno. 

U tanovitelj podjetja: Obč. LO 
Dovje-Mojstrana, odločba št. 432/4 
z dne 28. VIL 1953. 

Za podjetje podpisujejo: 
Rekar Alojz, poslovodja, samo- 

stojno, v obsegu zakonskih poobla- 
stil in pravil podjetja; Rabič Draga 
roj. Lah, računovodja, podpisuje 
vse listine po 47. členu szdgp; in 
Ponikvar Janez, tajnik Obč. LO 
Dovje-Mojstrana. 

OLO Radovljica, 22.  okt.  1953. 
St.  5194/3-53 9385 

1785. 
Besedilo: Gostilna pri Mihelu — 

Pristava pri Orni. 
Poslovni predmet: Gostinske sto- 

ritve. 
Ustanovitelj in upravni organ: 

Planinsko društvo Žerjav, na pod- 
lagi odločbe OLO Slovenj Gradec, 
tajništvo za gospodarstvo, št. 5596/5 
z dne 6. X. 1953. 

Za podjetje podpisujejo: 
Perus Rudi, tajnik, Mlinar Ivan, 

gospodar in  Maunler Franc, pred- 
sednik planinskega društva. 

OLO Slov. Gradec, 4. nov. 1953. 
St. 43••-137/252-53        9375 
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Spremembe 
1786. 

Besedilo: »Stavba«, Sp. Zadobrova 
it. 14. 

Izbrišeta se Cerne Filip, predsed- 
nik u. o. in Zelenika Lidija, računo- 
vodja ter vpišeta: 

Rugelj Minka, računovodja, ki 
sopodpisuje listine po 47. členu 
szdgp, Brajer Franc, predsednik 
u. o., ki podpisuje za podjetje v 
odsotnosti direktorja, v istem ob- 
segu. 
MLO Ljubljana, 17. novembra 1953. 

G-št. 8261/53 9327 
1787. 

Besedilo: »Kmetijski magacin«, 
Ljubljana. 

Izbriše se Snoj Anton, komercia- 
list, in vpiše: 

Krivec Franc, šef komercialnega 
oddelka, ki podpisuje v odsotnosti 
direktorja in šefa oddelka za za- 
stopstva in uvoz, v istem obsegu 
kot direktor. 
MLO Ljubljena, 4. decembra 1953. 

G-št. 8379/53 9479 
1788. 

Besedilo: Instalacijsko podjetje 
»Toplovode, Ljubljana. 

Poslovni predmet odslej še: Pro- 
jektiranje vodovodne in plinske in- 
stalacije, visokotlačne in nizko- 
tlačne centralne kurjave, prezrače- 
valne naprave ter elektroinstalacije 
šibkega in jakega toka. 

MLO Ljubljana, 7. dec. 1953. 
G-št. 8844/53 9478 

1785». 
Besedilo: Tovarna baterij »Zmaj«, 

Ljubljana. 
Izbriše se Lavrih Stanka, v. d. 

računovodja in vpiše: 
Bahovec Ivan, računovodja, ki so- 

podpisuje listine po 47. členu szdgp. 
MLO Ljubljana, 9. dec. 1953. 

G-št. 8933/53 9493 
1790. 

Besedilo: Celjska opekarna, Celje. 
Vpiše se: 
Gaber Jože, namestnik, ki podpi- 

suje v odsotnosti direktorja, v istem 
obsegu. 

MLO  Celje, 5.  decembra  1953. 
St. II-5827/2-53 9476 

1791. 
Besedilo: »Kovinska delavnica« 

mestne občine Laško. 
Izbriše se Podergajs Gabrijel in 

vpiše 
Oset Stanko, ki podpisuje po za- 

konitih pooblastilih. 
OLO Celje, 12. decembra 1953. 

St. IM/558-1953 9514 
1792. 

Besedilo: »Krojaška delavnica« 
KLO Teharje. 

Besedilo odslej: »Krojaška delav- 
nica Obe. LO Store. 

Izbrišeta se: Pilih Franc in Hr- 
vatic Ivan ter vpišeta: 

P«čnik Stefan, upravnik in Bor- 
Wč Avgust, Ici podpisujeta po zako- 
nitih pooblastilih. 

OLO Celje ok., 2. aprila 1953. 
St. II-1/39-1933 1713 

1793. 
Besedilo: »Čevljarska delavnica« 

KLO Store. 
Podjetje je z odločbo Obč. LO 

Store, št. P-271/1-1953 z dne 28. II. 
1953 prešlo v likvidacijo. 

St. 11-1/173-1953 1932 
Besedilo: »Kovačnica« KLO Store. 
Podjetje je z odločbo Obč. LO 

Store, št. P-272/1-53 z dne 28. II. 
1953 prešlo v likvidacijo. 

St. II-1/172-1953 1931 
Za podjetji v likvidaciji podpi- 

sujejo: Bele Miroslav, računovod- 
ja, Križnic Franjo, blagajnik, Pe- 
šak Fanika, gospodinja. - 

OLO Cel j o ok., 27. aprila 1953. 
1794. 

Besedilo: »Trgovsko podjetje« 
Šmarje pri Jelšah. 

Izbriše se Kidrič Ivan, računo- 
vodja in vpiše: 

Ciglenečki Vera, knjigovodja, ki 
podpisuie po zakonitih pooblastilih. 
OLO Celje  ok., 8. decembra  1953. 

St.    IM/545-1953 9500 
1795. 

Besedilo: »Tovarna kovanega 
orodja«, Zreče, 

Izbriše se Vrhovec Franc in vpiše 
Jedlovčnik   Robert,   direktor,   ki 

podpisuje po zakonitih pooblastilih. 
OLO Celje ok., 9. decembra 1953. 

St. 11-1/556-1/559-1953      9501 
1796. 

Besedilo: »Opekarna« Žalec (Lož- 
nica 2). 

Besedilo odslej: Savinjska tovar- 
na opeke, Žalec. 
OLO Celje ok., U. decembra 1953. 

St. II-1/561-1953 9505 
1797. 

Besedilo: »Testenina«, Skofja 
Loka. 

Besedilo odslej: »Mlin-testenine, 
Skofja Loka, skrajšano »Mlinotest«, 
Skofja Loka. 

Poslovni predmet: Nakup, prede- 
lava in mletje žita, prodaja mlev- 
skih izdelkov in uslužnostna me- 
ljava, izdelovanje testenin iz last- 
ne in prinesene moke ter njih pro- 
daja. 

ÖLO Kranj, 19. novembra 1953. 
St. 7438/2-53 9390 

1798. 
Besedilo: Gostinsko podjetje 

»Storžlc«, Tržič. 
Izbrišeta se gostilni »Ljubelj« in 

»Pri Zumru«, obe v Tržiču. 
St. 8167/2-53 9484 

Besedilo: Tovarna obutve »Tri- 
glav« (prej Peko), Tržič. 

Vpiše se Jagodic Franc, sekretar, 
ki podpisuje v odsotnosti direk- 
torja v istem ohsegu. 

OLO Kranj, 8. decembra 1953. 
St. 6979/4-53 9483 

1799. 
Besedilo: »Kinematografsko pod- 

jetje, Kranj. 
Vpiše se: Kinoobrat »Triglav«, 

Cerklje, ki je v sklopu Kinemato- 
grafskega podjetja, Kranj. 

OLO Kranj, 14. decembra 1953. 
St. 7800/2-53 9520 

1S00. 
Besedilo: Splošna bolnica, Bre- 

žice. 
Izbriše se računovodja Zivlč Vi- 

da in vpiše Lapuh Ivan, z istimi po- 
oblastili. 

OLO Krško, 2. decembra 1953. 
St. 16942/1-53 9461 

1801. 
Besedilo: Mestna usnjarna v Ko- 

stanjevici. 
Izbriše se računovodja Jelšnik 

Vlastimila in vpiše Berglez Slavka, 
z Istimi pooblastili. 

Št. 17056/1-1953 9464 
Besedilo: Pekarna v Kostanje- 

vici. 
Izbriše se knjigovodja Gorenšek 

Jožefa in vpiše Berglez Slavka, z 
istimi pooblastili. 

St. 17057/1-1953 9465 
Besedilo: Kolodvorska restavra- 

cija, Brežice (Brezina 50). 
Izbriše se knjigovodja Grubič 

Ivan in vpiše žvan Slavko, z istimi 
pooblastili. 

St. 10307/53 9513 

Besedilo: »Rudnik rjavega pre- 
moga Šentjanž«, Krinelj na Dolenj- 
skem. 
'  Izbriše   se   in£.   Kovačič  Ljubo, 
nižji industrijski inženir in vpiše: 

ing. Žolnir Miroslav, industrijski 
inženir, ki zastopa direktorja v nje- 
govi odsotnosti in podpisuje v istem 
obsegu kot on. 

St. 17312/1-1953 9512 
OLO Krško, 12. decembra 1953. 

1802. 
Besedilo: Občinsko podjetje »Go- 

stinstvo«, Medvode. 
Izbrišeta se Sijanec Jože, namest- 

nik upravnika, in Omejec Srečko, 
knjigovodja ter  vpiše: 

Omejec Srečko, kot namestnik ra- 
čunovodje, ki podpisuje v njegovi 
odsot .osti, z istimi pooblastili. 

Vpišeta se poslovalnici »Na klan- 
cu«, Medvode, in poslovalnica Go- 
stilna »Jezero« v Zbiljah. 
OLO Ljubljana ok., 10. nov. 1953. 

II-2-št. 24/453-1953 9394 
1803. 

Besedilo: Kleparska delavnica, 
Razkrižje. 

Besedilo odslej: Kleparska delav- 
nica, Razkrižje v likvidaciji. 

Izbrišejo se Kodba Jože in Milh- 
berger Jožo in vpišejo likvidatorji: 
Makovec Franc, predsednik, Flac 
Anica in Klenar Jože, člana. 

OLO Ljutomer, 16. julija 1953. 
Il-št. 2305/2-53 4576 

1804. 
Besedilo: Gostilna občinskega 

ljudskega odbora Veržej. 
Izbriše se Kardlnar Slavica in 

vpiše: 
Staman Amgela, knjigovodja, ki 

podpisuje v okviru zakonitih po- 
oblastil. 
OLO Ljutomer, 14. novembra 1953. 

St. II-2575/2226/l 10480 



Štev. 45 - 30. XII. 1953 URADNI LIST Stran 415 

1805. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Zar- 

ja«, Maribor. 
Izbrišeta se: prodajalna z manu- 

fakturo, Trg rdeče armade 1 in 
knjigoveznica, Kneza Koclja 6 ter 
vpiše: Poslovalnica > Jadranka«, 
Partizanska  17. 
MLO Maribor, 5. novembra 1953. 

St. Pov 4/185 9408 
1806. 

Besedilo: Trgovsko podjetje 
»Dom«, Maribor. 

Izbriše se Sever Danica in vpišeta 
Soštarič Rudolf ter poslovalnica 
»Biserka«, Gosposka 14. 
MLO Maribor, 4. novembra 1953. 

St. Pov 4/184 9409 
1807. 

Besedilo: Tovarna mesnih izdel- 
kov, Bohova (št. 6). 

Po sklepu OLO Maribor okolica, 
št. II-6843/3 z dne 31. X. 1953 je 
podjetje s 1. XI. 1953 prešlo v likvi- 
dacijo. 

Izbrišeta se Rihardt Mirko in 
Fric Saša ter vpiše likvidacijska 
komisija: Osojnik Janko, predsed- 
nik, Marjetic Ivan, Crnkovič Rudi, 
Mučič Jože in Senveter Eva, člani. 
OLO Maribor ok., 3. decembra 1953. 

St.   II-7665/1-53 9467 
1808. 

Besedilo: Mestno podjetje »Mest- 
na mctlarna« v likvidaciji, Dolnja 
Lendava. 

Izbriše se član likvidacijske ko- 
misije Vukan Ladislav, knjigovod- 
ja in vpiše Blau Ludvik, knjigo- 
vodja. 
OLO M. Sobota, 25. novembra 1953. 

St. II/25-9400/2-53 9369 
1809. 

Besedilo:  Občinski mlin, Krog. 
Izbriše se Kolmanko Franc, in 

vpiSe 
Cipot Franc, poslovodja. 

OLO M. Sobota, 1. decembra 1953. 
St.  II-25/9578/1-53 9438 

1810. 
Besedilo: »Mestna plinarna«, 

Dol. Lendava. 
Poslovnemu predmetu se doda še: 

Izvrševanje vseh kleparskih del. 
OLO M. Sobota, 9. decembra 1953. 

St. II-25/9439/1-53 9480 
1811. 

Besedilo: »Radiocenter«, Ptuj. 
Vpiše se dodaten poslovni pred- 

met: Montaža  strelovodov, inštala- 
cija fluorescenčne in neonske raz- 
svetljave. 

OLO Ptuj, 8. decembra 1953. 
St.  II/12-6154/1-53 9482 

1812. 
Besedilo: Grosistično ' trgovsko 

Podjetje, Šmartno ob Paki. 
.Besedilo odslej: Koloniale — ži- 

vila Celje, skladišče Šmartno ob 
Paki. 

Poslovni predmet: Trgovina z ži- 
vili in gospodinjskimi potrebščma- 
jtti (vložki za žepne baterije in val- 
ki) z žitom in mlevskimi izdelki, z 

Izšla je zbirka: 

PREDPISI O IZDAJANJU ZDRAVIL 

Namen knjižice je, da se vsak zdravnik v ambulanti in. 
bolnični službi in vsak farmacevt v lekarniški službi seznani s 
svojimi dolžnostmi pri predpisovanju oziroma izdajanju zdravil. 
V knjižici so poleg »Navodil o predpisovanju in izdajanju zdra- 
vil, obveznega in drugega sanitetnega materiala v javnih zdrav- 
stvenih zavodih«, ki jih je izdal Svet za zdravstvo in socialno 
politiko LRŠ, zbrani vsi doslej veljavni pravni predpisi s tega 
področja. Knjižica ne bo koristila le zdravnikom in lekarnarjem, 
temveč 4udi upravičencem do brezplačne zdravstvene oskrbe. 
Cena 80 din. 

naftinimi derivati, mazdvnim oljem 
in mazivi (petrolej). 

OLO Šoštanj, 12. decembra 1953. 
St.  64/1953 9522 

1813. 
Besedilo: »Gostinstvo«, Bovec. 
Izbriše se PonikvaT Milan in 

vpiše: 
Sušteršič Roman, ravnatelj, ki 

podpisuje za denarno poslovanje 
skupaj z računovodjem in predsed- 
nikom upravnega odbora, za drugo 
poslovanje pa samostojno. 
OLO Tolmin, 26. novembra 1953. 

••-680/4-1953 9439 
1814. 

Besedilo: Gostinsko podjetje, 
Soča. 

Izbriše se Magarne Ciril in vpiše: 
Flajs Mirko, Soča 26, ki podpisu- 

je skupaj z upravnikom po določ- 
bah 47. Člena szdgp. 
OLO Tolmin, 27. novembra 1953. 

St. II/C-294/3-53 9440 
1815. 

Besedilo: Remontno podjetje, Bo- 
vec. 

Vpiše se Mrakič Jožef, ki sopod- 
piauje   v   odsotnosti   direktorja,  v 
mejah pooblastil in pravil podjetja. 
OLÒ Tolmin, 28. novembra 1953. 

St. II/C-3729/2-1953 9448 
1816. 

Besedilo: Gostinstvo, Bovec. 
Izbriše se Batista Edi in vpišeta: 
Trinka Vida, računovodja, in 

Mlekuž Jože, predsednik u. o., ki 
podpisujeta za denarno poslovanje 
skupaj z ravnateljem podjetja. 

OLO Tolmin, 1. decembra 1953. 
St. II/C-1729-52 9450 

Izbrisi 
1817. 

Besedilo: Krajevno kovaštvo, Pir- 
niče. 

Ker se je z odločbo Obč. LO 
Medvode, št. 547/3-1953 z dne 17. VII. 
1953 združilo z Obč. kovaško-kle- 
parskim podjetjem, Medvode. 
OLO Ljubljana okol., 10. nov. 1953. 

St. II-2-24/729-1953 9398 
1818. 

Besedilo: Peskolom OLO Črno- 
melj v Adleiičih. 

Ker je prenehal poslovati. 
OLO Črnomelj, 18. avgusta 1952. 

St. 2131/1-52 7642 

1819. 
Besedilo: Krajevna gostilna Ko- 

stanjevica. 
Ker je prešla v sklop Kmetijske 

zadruge Kostanjevica. 
OLO Gorica, 26. novembra 1953. 

St. II/2-105/139-33 9427 
1820. 

Besedilo: Mestna obrtno-storitve- 
na podjetja v likvidaciji, M. So- 
bota. 

Zaradi končane likvidacije. 
OLO M. Sobota, 2. decembra 1953. 

St. II/25-9575/1-53 9445 
1821. 

Besedilo: »Mesarija in prekaje- 
valnica«, Ptuj. 

St. II/12-5015/2-53 9288 
Besedilo: »Mesnine« Ptuj (Trg 

svobode 2). 
St. II/12-5015/3-53 9289 

Zaradi združitve z drž. gospodar- 
skim podietjem »Mesnine«, Ptuj. 

OLO Ptuj, 10. novembra 1953. 

Register 
invalidskih podjetij 

Oljroïna  lodllCa razglalajot 

Izbrisi 
1822. 

Besedilo: Invalidsko podjetje »Ko- 
vaška in mehanična delavnica«, 
Komen (registrirano na 19. listu I. 
zvezka). 

Invalidsko podjetje »Gostinstvo«, 
Novo mesto (registr. na 26. listu I. 
zvezka). 

Invalidsko podjetje »Zvezda«, 
Celje  (reg. na 39. listu I. zvezka). 

Invalidsko podjetje »Čevljarstvo«, 
Celje  (reg. na 39. listu I. zvezka). 

Invalidsko podjetje »Sodavica«, 
Ljubljana (reg. na 41. listu I. zvez- 
ka). 

Invalidsko podjetje »Na-Na«, 
Ljubljana (registr. na 43. listu I. 
zvezka). 

Invalidsko podjetje »Sodavica in 
pokalica«, Trbovlje (reg. na 53. li- 
stu I. zvezka). 

Invalidsko podjetje slaščičarna 
»Balkan«, Murska Sobota (reg. na 
54. listu I. zvezka). 
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Invalidsko podjetje »Ekonomija«, 
Novo mesto (registr. na 75. listu I. 
zvezka). 

Invalidsko podjetje »Zelezoles« v 
Tržiču  (reg. na 80. listu I. zvezka). 

Invalidsko gospodarsko podjetje 
»Kolarstvo-Mizarstvo«, Ljutomer 
(reg. na 81. listu I. zvezka). 

Invalidsko podjetje »Splošno vr- 
bopletarstvo«, Dolsko (reg. na 82. 
listu I. zvezka). 

Invalidska knjigoveznica, Ljub- 
ljana (reg. na 83. listu I. zvezka). 

Invalidsko podjetje »Slaščičarna- 
Bife«,.Novo mesto (reg. na 84. listu 
I. zvezka). 

Invalidsko podjetje »Mizarstvo«, 
Ivančna gorica (reg. na 85. listu I. 
zvezka). 

Invalidsko podjetje »Šivalnica in 
krojačnica«. Bled (reg. na 86. listu 
I. zvezka). 

Invalidsko podjetje »Usnjena ga- 
lanterija«, Ljubljana (reg. na 87. li- 
stu I. zvezka). 

Invalidsko jpodjetje »Glinokop«, 
2užemberk-Mirna (reg. na 89. listu 
I. zvezka.) 

Invalidsko podjetje »Čevljarstvo«, 
Domžale (reg. na 90. listu I. zvezka). 

Invalidsko podjetje »Vrboplctar- 
stvo«, - Mokronog (reg. na 91. listu 
I. zvezka). 

»Servis invalidskih gospodarskih 
podjetij«, Ljubljana - v likvidaciji 
(reg. na 92. listu I. zvezka), in 

Invalidsko podjetje »Plastika«, 
Štanjel (reg. na 101. listu I. zvezka). 

Ker so bila ukinjena na temelju 
prijave Glavnega odbora Zveze vo- 
jaških vojnih invalidov Slovenije, 
št. II/4/85-53 z dne 20. XI. 1953, v 
zvezi z odlokom istega glavnega od- 
bora št. 89/5-49. 

Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 28. novembra 1953. 
St. III-l 164/1-53 9386 

ustanov s samostojnim 
finansiranjem 

»GOSPODARSKI   KOLEDAR 
ZA LETO 1954« 

je izšel, na kar še posebej 
opozarjamo vse ustanove, sin- 
dikate, družbene organizacije, 
industrijska, trgovinska, obrt- 
na in gostinska podjetja, za- 
druge in posestva! Biti bi 
moral na vsaki pisarniški 
mizi. Zanimivo vsebino ob- 
javlja na 500 straneh velikega 
formata ter je koristen, pod- 
učljiv strokovni priročnik in 
svetovalec delavcem, name- 
ščencem, obrtnikom, kmetom 
in gospodinjam. 

»Gospodarski koledar 1954« 
dobite za ceno 500 din v vseh 
večjih knjigarnah in pri upra- 
vi »Nove proizvodnje«, Ljub- 
ljana, Župančičeva ulica 3, 
soba 10, 

Spremembe 
1823. 

Besedilo:   Vrtec,   Strossma jer jeva 
ulica, Maribor. 

Besedilo odslej: Vrtec, Kosar je va 
ulica. 

Sedež odslej: Kosar jeva 41. 
MLO Maribor, 31. oktobra 1953. 

Št, 2623/21 9426 

Zadružni register 

Okrožna  sodišča razglašajo: 

Vpisi 
926. 

Besedilo: Zadružno kmetijsko go- 
spodarsko podjetje OZZ v Čirknici. 

Ustanovni občni zbor je bil 14. X. 
1953. 

Podpisovalca za podjetje sta: 
Čagran   Janko,   ekonom,  in   Pešl 

Marica, računovodja, Cirknica. 
Maribor,   22.   decembra   1953. 

Zadr VI 155 11375 

Spremembe 
927. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Kalobje. 

Na občnem zboru* zadruge 22. II. 
1953 so bila sprejeta nova zadruž- 
na pravila. Zadruga obsega področ- 
je Kalobje, Sv. Jakob, Osredek, Vo- 
druž, Planinca, Kostrivnica, Vezov- 
je in Šibenik. Upravni odbor Iteje 
3 do 5 članov. Vsak član plača de- 
lež 1000 din, družinski člani prav 
tako 1000 din. Vsak zadružnik jam- 
či za obveznosti zadruge z 10-krat- 
nim zneskom svojega enkratnega 
deleža. 

Izbrišejo se Sušter Karel, Grdina 
Zorko, Kovačič Rudolf, Kovačič Av- 
gust, Brečko Martin, ZLbret Jože, 
Veber Jakob, Ribezi Jakob in vpi- 
šeta nova člana upravnega odbora: 

Erjavec Drago, delavec, Kalobje, 
Leskovšok Anton, Sv. Jakob 1. 

Celje, 7. julija 1953. 
Zadr VII 110/6 6563 

928. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga, Zalog. 
Na občnem zboru 23. III. 1995 je 

zadruga prenehala poslovati in pre- 
šla v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor dotlej 
s pristavkom »v likvidaciji«. 

Likvidatorji   so:   Krenos   Ivana, 
fospodinja,     Zalog     64,     škrjanc 

rane, Zalog 10, Primar Franc, Za- 
log 16, kmeta, ki podpisujeta po dva 

>lja>na,  30.  septembra  1993. 
Zedr VÌI K&/2 •39 

929. 
Besedilo: »Zadružne mlekarne«, 

Ljubljana. 
Na seji upravnega odbora Glav- 

ne zadružne zveze LRS v Ljubljani 
3. XII. 1953 se je spremenil poslov- 
ni predmet, ki se glasi: 

Nakup mleka in mlečnih proizvo- 
vodov na drobno in debelo. 

Zadr VIII 94/2 11273 
Besedilo: Založba »Kmečka knji- 

ga«, Ljubljana. 
Na seji upravnega odbora Glav- 

ne zadružne zveze LRS v Ljubljani 
dne 3. XIL 1953 se je dopolnil i. 
člen pravil, ki se glasi: 

c) širiti kinofikacijo na zadruž- 
nem sektorju v sodelovanju z ljud- 
sko prosveto s posredovanjem na- 
bave kinoprojektorjev, posredova- 
njem in posojanjem vseh vrst fil- 
mov, vzgojo kadra za ravnanje s ki- 
noprojektorji, snemanje domačih 
in strokovnih filmov, vzdrževanjem 
obrtne delavnice za popravljanje 
kinoprojektorjev in adaptacije fil- 
mov, 

d) ustanoviti lastno tiskarno za ti- 
skanje strokovnih knjig, revij in 
publikacij. 

Zadr VIII 68/5 11271 
Ljubljana, 14. decembra 1953. 

930. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga, Kramarovci. 
Zadruga je prešla na podlagi 

sklepa občnega zbora z dne 29. X. 
1953 v likvidacijo. 

Likvidatorji so: Perhavec Edvard, 
predsednik, Klar Jožef, Pihlar Alojz 

-in ••••••• Koloman, uslužbenci v 
M. Soboti, ter Težak Janez, Zagore 
Jože, Antolin Franc, Zalik Stefan, 
Lipovnik Ferdo, ki podpisujejo po 
dva skupaj. 

Likvidacijska   firma:   kakor   do- 
slej,  s  pristavkom   »v   likvidaciji«. 

Maribor, 8. decembra 1953. 
Zadr III 118 11189 

931. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Beltinci. 
Na podlagi sklepov zborov priza- 

detih zadrug se vpiše da se je s to 
zadrugo spojila Kmetijska zadruga 
z o. j. Dokležovje, katera je s tem 
prenehala obstojati. 

Vpišejo se novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Gregor Franc, Porle Jože in Jerič 
Vinko, kmetje v Dokležovju. 

Maribor, 12. decembra 1953. 
Zadr II 120 11240 

932. 
Besedilo: Kmetijsko obdelovalne 

zadruge Ključarovci pri Ormožu, 
Tomaž pri Ormožu, Se^anci, M|- 
klavž pri Ormožu, Krčevina, Vogri- 
čevci in Làhonci. 

Izbrisfe se Dežnik Stane in vpiše 
novi    č)an    likvidacijske   komisije 
pri imenovanih zadrugah: Maruško 
Ivan uslužbenec, OLO Ljutomer. 

Maribor, 1,4. decembra 1953. 
Zadr V 54 11239 
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»53. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga v Cirknici. 
Zadruga je prešla na podlagi 

sklepa obč. zbora z dne 28. XI. 1953 
v likvidacijo. 

Likvidatorji so: Rakef Janez, 
Šentilj, predsednik, Nabergoj Jan- 
ko, kmet in Cagran Janko, uprav- 
nik, Cirknica, Rejc Mira, uslužbnec 
in Božnik Ivan, delavec, Strihovec, 
Hrnčič Jožef in Ra.din Stane, Dobre- 
nje, delavca, Edelsbaher Simon in 
Vertin Janez, delavca, Stara gora, 
ki podpisujejo po dva skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor do- 
slej   s   pristavkom   >v   likvidaciji«. 

Maribor, 17. dcembra 1953. 
Zadr V 26 11334 

934. 
Besedilo: Kmetijska delovna za- 

druga »Novi Turjak« v Turjaku. 
Na podlagi sklepa zbora z dne 28. 

II. 1953 se izbrišejo Hočevar Alojz, 
Skrlj Ciril, Podlogar Marija in vpi- 
šeta nova izvoljena člana upravne- 
ga odbora, zadružnika. 

Logar Lovro, Turjak 18, in Možek 
Jože, Turjak 45. 

Novo mesto, 14. decembra 1953. 
Zadr IV 96/4 11303 

935. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Dvor. 
Po sklepu skupščine 2. VIII. 1953 

se je Kmetijska zadruga Ajdovec 
(Zadr III 86)  spojila s to zadrugo. 

Novo mesto, 15. decembra 1953. 
Zadr III 63/11 11301 

936. 
Izbrisi 

Besedilo: Vinogradniška obdelo- 
valna zadruga »29. november« na 
Gradišču. 

Zadr VIII/6-34 11043 

Besedilo: Vinogradniška obdelo- 
valna zadruga »22. december« v Pr- 
vačini. 

Zadr VII/98-13 11044 
Besedilo: Vinogradniška obdelo- 

valna zadruga II. kongresa KPS na 
Vogcrskem. 

Zadr VII/93—14 11042 

Zadrugo se izbrišejo zaradi reor- 
ganizacije, združitve v KDZ »1 
maj«, Prvačina. 

Gorica, 4. decembra 1953. 
937. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga »Tabor« v Podbrezjah. 

Zaradi prenosa aktiv in pasiv na 
Kmetijsko zadrugo z omejenim 
jamstvom v Podbrezjah. 

Zadr VII 96/4 11275 

Besedilo: Strojna zadruga na Je- 
zici, zadruga z, omejenim jamstvom. 

Zaradi prenosa vsega premoženja 
na Kmetijsko zadrugo na Jezici. 

Zadr II 107/13 11274 
Ljubljana,  14.  decembra  1953. 

»LJUDSKA UPRAVA« 

prinaša v svoji 11. številki 
fole zanimivo in aktualno 
vsebino: 

Pavel Marc: Vloga javnega 
pravobranilstva -- Matej Del- 
ničar: Pravni položaj držav- 
ljanov pred kazenskimi sodi- 
šči po določbah novega zako- 
na o kazenskem postopku — 
Dr. Branko Premrov: Vodno- 
pravni postopek — Dr. Vilko 
Androjna: Dokazovanje v 
upravno kazenskem postopku 
— Iz prakse Vrhovnega sodi- 
šča v upravnih sporih — 
Franc Strle: Težišče invalid- 
skega varstva bo v prihodnje 
na okrajnih (mestnih) ljud- 
skih odborih — Dr. L. S.: 
Kako pridobijo zavarovanci, 
zaposleni   pri   težkih   delih, 
firavico do pokojnine in inva- 
idnine — »Ljudska uprava« 
odgovarja na vprašanja — 
Dr. Vlado Rupnik: Pregled 
važnih pravnih predpisov. 

»Ljudska uprava« izhaja 
praviloma mesečno, letna na- 
ročnina znaša 360 din, posa- 
mezna številka stane 30 din. 
Naroča se pri »Uradnem listu 
LRS«, Ljubljana, Erjavčeva 
(la, poštni predal 336, št. ček. 
računa 601-T-157. 

Razglasi sodišč 

Trgovinski register 

Amortizacije 
Uvede se postopanje za amortizacijo 
vrednotnlc, katerih Imetniki se pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodišču svoje 
pravice, sicer se bodo vrednotnice Izrekle 

za neveljavne. 
I R 363/53-3 11363 

Dr. Ravnikar Jelka, sodnik okraj- 
nega sodišča I v Ljubljani prosi za 
amortizacijo izgubljene hranilne 
knjižice Narodne banke FLRJ, št. 
3938 glaseče SP na prinositelja s 
saldom 7730 din. Priglasitveni rok: 
dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče I v Ljubljani 
dne 28. novembra 1953. 

O 575/53-10 11320 
Oklic dedičem 

Cankar Katarina roj. Mrak, pre- 
užitkarica iz Brebovnice št. 1, je 
umrla 11. VIII. 1953, zapustivši na- 
redbo poslednje volje. Njena sino- 
va Cankar Ignac in Vinconc se po- 
grešala, Priglasitveni rok: 6 mese- 
cev od te objave. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 12. decembra 1953. 

Vpisi 
938. 

Besedilo: Gostilna pri Jugu (An- 
hovo, Gorica). 

Imetnik: ' Jug Make, Anhovo 86. 
Obratni premet: Izvrševanje go- 

stilničarske obrti. 
Zt 31/53-2 - Rg A 1/60    11297 

Besedilo: Nakup in prodaja sad- 
je   in   zelenjave   Düren   ••••••• 
(brez stalnega poslovnega sedeža, 
na območju OLO Postojna). 

Imetnik: Düren Terezija, Gradi- 
šče 62, p. Vipava. 

Obratni predmet: Naikup in pro- 
daja sadja in zelenjave. 

Zt 24/53-4 - Rg A 1/59    11898 
Gorica, 14. decembra 1953. 

939. 
Besedilo: Gostilna »Pri pošti« 

(Deskle). 
Imetnik: Benlot Albert, Deskle 

108, p. Anhovo. i 
Obratni predmet: Izvrševanje go- 

stilničarske obrti. 
Gorica, 15. decembra 1953. 

Zt 33/53-2 - Rg A 1/61    11296 

Razne objave 

Razpisi 
&t. 504/1-53 11481 

Rektorat Medicinske visoke šole 
razpisuje: 

emo docentsko mesto za mikrobio- 
logijo na Medicinski fakulteti; 

eno asistentsko mesto v Mikro- 
biološkem institutu Medicinske fa- 
kultete. 

Prošnje s potrebnimi prilogami je 
treba vložiti v  dvajsetih dneh  od 
objave razpisa na rektoratu Medi- 
cinske visoke šole, Vrazov trg 4/1. 

Rektorat 

Po^ïv upnikom in dolžnikom 
naj v danem roku priglasijo terjatve 
oziroma poravnajo svoje obveznosti do 
podjetij   v.   likvidaciji,   sicer   se   bodo 

dolgovi sodno izterjali. 
St 117/53 11193 

Po sklepu občnega zbora z dne 4. 
XII. 1953 je Kmetijska zadruga z o. 
i. Kapoa s 15. XII. 1953 prešla v li- 
kvidacijo. Priglasitveni rok: 15 dni 
od te objave. 

Likvidacijska komisija 
St. 88/53 11108 

Po sklepu občnega zbora 27. IX. 
1953  je Kmetijska zadruge z o. j. 
Zitkpvci prešla v likvidavijo. Pri- 
glasitveni rok: 15 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 
11143 

Kmetijska obdelovalna zadruga 
Zalog, Ljubljana je prešla v likvi- 
dacijo. Priglasitveni rok: do konca 
februarja 1954. 

Likvidator 
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Izgubljene listine 
p r ek i i c u jejo 

Arh Pete*, Bodešče 1. p. Bled, 
osebno izkaznico, reg. št. 18020, ser. 
št. 0823930. 11364 

Avtokaroserijac Maribor, St. Hi- 
ška, evid. tablico za vozilo »Opel- 
Blitz«   Wi  tone, št. S-5578.        11452 

Berlot Karel, Sava pri Litiji, 
osebno izkaznico, reg. št. 9406, ser. 
št. F-0167710. 11494 

Božič Anton, Celje, Polule 13, 
osebno izkaznico, reg, št. 8064, ser. 
št. 0597250, sindikalno knjižico in 
vojaško knjižico rezervnih oficir- 
jev. 11386 

Brezovnik Anton, Bevče 30, p. Ve- 
lenje', osebno izkaznico, Teg. štev. 
10334, ser. št. F-0433644. 11508 

Brinovec Ivan, Celje, Gotovlje, 
osebno izkaznico, reg. št. 32095, ser. 
št. 0650603. 11387 

Cerkvenik Srečko, Lokev 179, po- 
šta Divača, osebno izkaznico, ser. 
št. 0209256, reg. št. 8546. 11483 

Cetin Anton, Harije 5, p. Ilirska 
Bistrica, osebno izkaznico, reg. št. 
21534, ser. št. ^-0631844. 11536 

Clemente Vida, Ljubljana, Sibe- 
niška 21, osbno izkaznico, reg. štev. 
79566/51. 11471 

Cmok Mihael, Celje, Slivnica 8, 
osebno izkaznico, serijska številka 
0655572. 11388- 

Colarič Fanika, Brežice ob Savi 
št. 9, osebno izkaznico, reg. št. 15060, 
ser. št. 6393370. 11484 

Cavž Franc, Store, Loka p. Zusmu, 
osebno izkaznico, reg. št. 6762, ser. 
št. 0666570. 11389 

Dekleva Marija, Domžale, osebno 
izkaznico, reg. št. 24431, ser. štev. 
0470341. 11517 

Deučer Marija, Polički vrh U pri 
Jarenini, osebno izkaznico, reg. št. 
20684, ser. št. 0163704. 11462 

Dolar Rudolf, preklic o izgublje- 
ni osebni izkaznici, reg. št. 17079, 
ser. št 0645991, objavljen v Urad- 
nem listu LRS, št. 40, ker.se je na- 
šla. 11391 

Dolmovič Stanko, roj. 1930, Mal. 
Mraševo 30, p. Podbočje, uradno po- 
trdilo o dovršenem 6. razredu os- 
novne šole, izdano pod št. 291 z dne 
2. III. 1948. 11242 

Domadenik Stefan, Šoštanj, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 9784, ser. štev. 
0433094, in vojaško knjižico dn sin- 
dikalno izkaznico, izdano v Šošta- 
nju. 11559 

Dorčič Bruno, Ljubljana, Smar- 
tinska 64 b, osebno izkaznico, reg. 
št. 8032, izd. v Pazinu, Istra.   11518 

Dremelj France, Vrhnika 49, 
spričevalo grafične šole, izdano le- 
ta 1940 v Ljubljani. 11395 

Drnovšek Peter, Rudnik, Kočevje, 
osebno izkaznico št. 0728908, izdano 
v Trbovljah. 11193 

Drobne Jože, Griže, Pongrac, 
osebno izkaznico, serijska številka 
0664589. 11390 

Duh Silva, Ptuj, Muršičeva 24, 
osebno izkaznico, reg. št. 29463, ser. 
št. 0368173. 10736 

Faganel Rudi, Ljubljana, Trdino- 
va 8,    vozniško dovoljenje za vsa 
motorna    vozila,   izdano   v   Ljub- 
ljani. 11499 

Ferarič    Ivan,    Dravograd    135, 
osebno   izkaznico,   reg.   št.   155138, 
ser. št. 0276448. 11280 

Fcrš Rosika, Razvanje 4a pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. štev. 
40962, ser. št. 0038609.                 11465 

Franko   Marija,   Gaberjc   67,   p. 
Brusnice, osebno izkaznico, ser. št. 
0320586. 11566 

Frankovič Anton, Lokev, osebno- 
izkaznico, reg. št. 15777, ser. števil- 
ka 0216487, izdano v Sežani.    11472 

Fräs  Stefan,   Vranji   vrh  31   pri 
Vclki,  osebno  izkaznico,  reg.  štev. 
45037, ser št. 0195451. 11450 

Gabor Marjeta, Ivanci 76, p. Bo- 
gojina, osebno izkaznico, reg. štev. 
3119, ser. št. 0024229. 11323 

Glušič Alojz, Mokronog 152, oseb- 
no izkaznico, ser. št. 0513969.   11565 

Goljevšček    Alenka,    Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 62535.   11495 

Goričau    Julijana,    Vransko    21, 
osebno izkaznico, reg. št. 9083, ser. 
št.  F-0674898. 11509 

Gorjak  Jože,   Cezanjevci   14,   p. 
Ljutomer, osebno izkaznico, reg. št. 
5903, ser. št. F-0230213. 11194 

Grablar Antonija, Vransko, Cep- 
lje 2, osebno izkaznico, reg. št. 10767, 
ser. št. 0682585. 11393 

Gabrijan Stane, Ljubljana, Židov- 
ska steza 4, osebno izkaznico, reg. 
št.  12671,  izdano na  Reki.        11542 

Gradišnik Julijana, Maribor, Vc- 
trinjska 12/1, osebno izkaznico, reg. 
št. 47435, ser. št. 0129145,  izdano v 
M. Soboti. 11467 

Gril Justina, Celje, Teharje, oseb- 
no  izkaznico,   reg.  št.  632,  ser.  št. 
0185203. 11473 

Herodež Stefan, Celje, Kaplja vas 
45, osebno izkaznico, ser. št. 0680066, 
in vojaško knjižico. 11394 

Hočevar Ivanka,   Kranj,   osebno 
izkaznico, reg. štev. 8893, ser. štev. 
0185203. 11473 

Horvat   Jolanka,   Moščanci  9,  p. 
Mačkovci, osebno izkaznico, reg. št. 
45437, ser. št. 0127147.                11130 

Hotinski Terezija, Tolsti vrh 86, 
Ravne na Koroškem, osebno izkaz- 
nico,   št.  0283771,   izdano   v   Slov. 
Gradcu. 11377 

Houbar Stefan, Turnišče 93,  roj. 
20.  IX.  1896,  osebno izkaznico  ser. 
št. G-0238759. 11243 

Hrasenik   Drago,   Maribor,   Stu- 
denci,  Vokačeva   8,   osebnp   izkaz- 
nico,   reg.   štev.   40873,   ser.   štev. 
0038520. 11449 

Ivačič   Monika,   Celje,   Teharje, 
osebno izkaznico, reg. Št. 4862, ser. 
št. 0685680.                    ' 11395 

Jakopin Juli;a, Ljubljana, osebno 
izkaznico,  reg. št.  97335, izdano  v 
Ljubljani. 11519 

Janušič Anton, Ljubljana, Smar- 
tinska 64, osebno izkaznico, reg. št. 
9661, izdano v Čakovcu. 11520 

Janžekovič Kristina, Stojnci 111, 
p. Markovci, osebno izkaznico, reg. 
št. 27609, ser. št. 0270719. 11113 

Jelerčič Anton, Ajdovščina, Gre- 
gorčičeva 23, obrtno dovoljenje pod 
št. 370, izdano 30. II.  1948 od biv- 
šega OILO Gorica. 11521 

Jevnišek Emanuel, Celje, Koceno- 
va 4, osebno izkaznico, reg. št. 7029, 
ser. št. 0666843. 11397 

Juršič Ana, Žalec, Prebold, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 32831, ser. št. 
0295391. 11396 

Kačič   Oton,   Laško,   osebno   iz- 
kaznico, reg. štev. 15533, ser. štev. 
0642445. 11403 

Kalin  Terezija,  Ljubljana,   oseb- 
no  izkaznic-, reg.  št. 42204/51, ser. 
št. F-0064514.                                11522 

Kemperec Jožefa, Mengeš, osebno 
izkaznico, reg. štev. 8991, ser. štev. 
0455301. 11384 

Kerič Hruste, Kranjsko gradbeno 
podjetje,  Kranj,  osebno  izkaznico, 
reg. št. 10882/13, ser. št. 0020782, iz- 
dano v Sanskern mostu. 11068 

Koisegg   Marija,   Sober,   Sv. Križ, 
Srednje  pri   Mariboru,   osebno  iz- 
kaznico,  reg. štev. 33448, ser. štev. 
019534. 11458 

Klančnik Anton, Celje, Letuš 55, 
osebno izkaznico, reg. st. 57579, ser. 
št. 0695906. 11401 

Kocjan   Jože,  Ljubljana,   Poljan- 
ska 91,  spričevalo  obrtne šole, iz- 
dano 1.  1927/28 v Ljubljani.    11523 

Kolar  Franc, Šmarje pri  Jelšah, 
vojaško knjižico. 11400 

Kolšek Leopold, Kaplja vas, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 24296, ser. št. 
0673715. •••8 

Kolšek Stanislav, Crni vrh, oseb- 
no izkaznico  ser. št. 0679124.   11406 

Komočar Anton, Obrežje, p. Vel. 
Dolina,   osebno   izkaznico,   reg.   št. 
14431, ser. št. 0379741. 11480 

Komovec Alojz, Kamnik, Novi trg 
29, osebno izkaznico, reg. št. 26090, 
ser. št. 0472000.    • 11474 

Konda    Jožefa,     Store,     osebno 
kaznico,  reg.  štev.  7829,  ser.  štev. 
0670643. 11404 

Korhec  Bela,  Novo  mesto,  Can- 
karjeva 21,  osebno  izkaznico,  reg. 
št. 7652. 11564 

Korošec Janez, Ljubljana, St. Vid, 
Novi bloki, spričevalo II. d razreda 
strokovne nadaljevalne šole v Ljub- 
ljani,  izdano  leta   1940/41   v   • '••''- 
ljani. 11543 

Kos Drago, Gor. Trnovlje 11, OSCJ- 
no izkaznico, reg. št. 57551, ser. št. 
0695878. 11405 

Kos Terezija, Račji dol pri Mari- 
boru, osebno izkaznico, reg. št. 31815, 
ser. št. 0038923. 11455 

Košenina Marija, Ljubljana, Mal- 
gajeva 5, osobno izkaznico, reg. št. 
26702/51, ser. št. F-0049012.       11544 

Kralj  Karel, Vitanje,  osebno  iz- 
kaznico, reg. štev. 48519, ser. štev. 
0662633. 1139? 

Krempl  Kristina,   Radohova   pri 
Lenartu, osebno izkaznico, rcg. št. 
40093, ser. št. F-569546. 11454 
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Kren Sonja, Ljubljana, Rimska 9, 
spričevalo male mature, izdano 1. 
1944, od IV. razreda meščanske šo- 
le, Ljubljana, Bežigrad. 11546 

Krese Anton, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 49983/51, ser, št. 
0072293. 11500 

Križanec Edmund, Lokovec 33, p. 
Rogatec, osebno izkaznico, reg. št. 
11987, ser. št. 0793947. 11215 

Križanec Karel, Dobovec 33, p. 
Rogatec, osebno izkaznico, reg. št. 
11856, ser. št. 0793816. 11216 

Križman Marijan, Maribor, Tezno, 
Samski blok TAM, spričevalo III. 
letnika IKS 1933 in diplomo v za- 
ključnem izpitu julija 1953.      11464 

Križnik Franc, Lahomček 24 pri 
Celju, osebno izkaznico, reg. štev. 
44571, ser. št. 0045757, izdano V Ma- 
riboru. 11451 

Krpan Marija, Laško, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 17605, ser. štev. 
064J517. 11402 

Kuder Zdravko, Ljubljana, Polje, 
Zg. Kašelj 113, osebno izkaznico, 
reg. št. 9894/51, ser. št. F-0032204, in 
Izkaznico rezervnega oficirja, ser. 
D/PU št. 19960, Izdano od vojaške 
pošte 3395, Rajlovac. 11501 

Kunstelj Jože, Rateče-PIanica 47, 
izkaznico št. 153 k dovolilnici za 
prehod meje št. 40, izdano od OLO 
Radovljica 15. IV. 1952. 11217 

Kuštrin Ivan, Ljubljana, Čebelar- 
ska 22, spričevalo 3. letnika obrtne 
šole kovinske stroke, Ljubljana, po- 
močniško spričevalo za strojnega 
ključavničarja, Ljubljana.        11475 

Lamut Marija, Smarjeta 28, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 28676, ser. št. 
0686539. 11407 

Lešnik Tamara, Maribor, Princi- 
pova 8, osebno izkaznico, reg. št, 
10170, ser. št. 0546932, izdano v Vin- 
ko voih. 11469 

Ljuta Nazif, Kadrovski dom, Je- 
senice, osebno izkaznico, reg. štev. 
9055. ser. št. G-353765. 11378 

Lušina Marija, roj. 11. VIII. 1929 
v Gostečah 7, p. Škofja Loka, oseb- 
no izkaznico. 11133 

Maček Mirko, Prevorje, osebno 
izkaznico, reg. štev. 1149, ser. štev. 
0642460. 11410 

Mahne Ivan, Kostrivnica, osebno 
izkaznico, reg. štev. 6148, ser. štev. 
0663902. 11409 

Makse Franc, roj. 18. VIII. 1928, 
Rateče-PIanica 126, osebno izkazni- 
co 94, ser. Št. ^••. 11219 

Makse Alojzija roj. Oman, 9. VI. 
1924, Rateče-PIanica 126, osebno iz- 
kaznico 307, ser. št. 0297017.    11220 

Markelj Jože, Sp. Gorje 120, p. 
Gorje pn Bledu, osebno izkaznico, 
reg. št. 19701, ser. št. 0810611.   10340 

Martiako Vekoslav, Ljubljana, 
Smartinska 64 b, osebno izkaznico, 
reg. štev. 103780, ser. štev. F- 
047600,0. 11524 

Meklenšek Angela, Maribor, Tez- 
no, Ptujska 78, osebno izkaznico, 
reg  št. 19361, ser. št. 0008707.   11468 

Mihelič Justina, Ze. Duplek 8 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
•09, ser. Št. 0577419. ' 11461 

Milavec Anton, Prestranek 9, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 17.927, ser. št. 
628237. 11245 

Milošič Franc, Maribor, Wilsono- 
va 20, osebno izkaznico, reg. štev. 
25585, ser. št. 0021313. 11463 

Mlakar Ana, St. Rupert, osebno 
izkaznico, ser. št. 0649624.       11408 

Modic ivan, Ljubljana, Zadružna 
18, osebho izkaznico, reg. št. 0028622, 
izdano v Ljubljani. 11525 

Mrak Andrej, Stara Oselica 70, p. 
Gorenja vas, osebno izkaznico, reg. 
št. 27865, ser. št. 0206975. 11192 

Muha Ciril, Ljubljana, Brdnikova 
št. 17, osebno izkaznico, reg. štev. 
5198-50. 11476 

Nikolič ing. Miroslav, Železarna 
Jesenice, potni list št. 051189, izdan 
26. V. 1952 od ministrstva za notra- 
nje zadeve LRS, Ljubljana.    11560 

Novak Drago-tin, Maribor, Po- 
brežje, Cesta XIV. divizije 15, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 28725, ser. št. 
0123095, izdano v Prelogu.       11459 

Novak Franc, Maribor, Tezno, 
Strekljeva 24, osebno izkaznico, reg. 
št. 18261, ser. št. 0099971, izdano v 
M. Soboti. 11457 

Nunčič Ivanka, Celje, Razlagova 
št. 8, osebno izkaznico, reg. št. 55482, 
ser. št. 0692827. 11411 

Oček Irma, Kustanovci 50, p. 
Mačkovci, osebno izkaznico, ser. št. 
0125962, izdano v M. Soboti.     11246 

Oblak Frančiška, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 96455/51, ser. 
št. F-0118763. 11502 

Odrajc Aleksander, Zg. Bistrica 
št. 5, p. Slov. Bistrica, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 33066, ser. štev. 
0766846, izdano v Poljčanah.    11466 

Opekarna tjubečna, prometno 
knjižico NP-14, ser. Št. 6212.     114«2 

Padežnik Friderik, SI. Konjice, 
Brga 7, osebno izkaznico, reg. štev. 
23114, ser. št. 0787974. 11416 

Papež Ivan, Slemen 33, p. Selnica 
ob Dravi, osebno izkaznico, reg. št. 
35429, ser. št. 0199348. 11470 

Pavlovič Franc, Lemberg, osebno 
izkaznico, reg. štev. 2543, ser. štev. 
0788395. 11414 

Penič Marija, Hrastje, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 5385, ser. štev. 
0660699. 11413 

Perger Jože, Celje, Letuš 91, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 33794, ser. Št. 
0654304. 11417 

Petek Franc, Griže, Pongrac, oseb- 
no izkaznico, ser. št. 0668445.   11418 

Pibernik Jože, Suhadole 41 pri 
Komendi, pomočniško spričevalo 
ključavničarske stroke, št. 351, iz- 
dano y Kamniku 1. 1947. 11526 

Pirš Hilda, Rog. Slatina, Cerovec, 
osebno izkaznico, règ. Št. 13297, ser. 
št. 0765257. 11415 

Plemelj Nevenka, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. Št. 5843/50, ser. 
št. F-0028153. 11503 

Pohar Jožef, SGP Gorica, Jesenice, 
osebno Izkaznico, reg. št. 32975, ser. 
št. 0334929. ' 11497 

Poredoš Franc, Narodna banka 
FLRJ, M. Sobota, osebno izkaznico 
za obmejni pas, ser. št. 0113509, reg. 
št. 30799, na ime Poredoš Zlatica 
roj. Temlin. 11380 

Posinek Frančiška, Celje, osebno 
izkaznico, reg. štev. 2421, ser. Štev. 
0595756. 11419 

Prijatelj Franc, Rašica, osebno 
izkaznico, reg. št. 57436, ser. štev. 
F-0079746, izdano v Ljubljani. 11561 

Puškar Agen, Ljubljana, Knezova 
28, knjižico o predvojaški vzgoji, 
izdano v Cazinu. 11477 

Rajič Katarina, Pxepolje 40, p. 
Starše, osebno izkaznico, reg. štev. 
14781, ser. št. 0276563 in osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 33453, ser. štev. 
02996115 na ime Rajič Lovrenc, Pre- 
polje 40. 8936 

Rajner Marija, Celje, Razlagova 
11, osebno izkaznico, reg. št. 13653, 
ser. št. 0603958. 11421 

Repotec Neva, Piran, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 17150, ser. štev. F- 
0217860, izdano v Sežani 6. II. 
1953. 11527 

Ribič Drago, Gomilsko, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 46295, ser. štev. 
0048181. 11420 

Rupnik Jože, Planina 34 pri Ra- 
keku, osebno izkaznico, reg. štev. 
6829, ser. Št. F-0617139. 11223 

Rusijan Jožko, Drnovk 9, p. Do- 
brovo v Brdih, osebno izkaznico, 
reg. št. 2505, ser. št. 0293354.    11007 

Sansoni Franc, Ljubljana, Rožna 
dolina VIII, osebno izkaznico, reg. 
št. 97739/51. ser. št. F-0120049.   11478 

Selan Franc, Repče 12, p. Smarje- 
Sap, osebno izkaznico, reg. št. 1695, 
ser. št. 0159999. 11547 

Simonie Ernest, Crmljenšak, p. 
Voličina, osebno izkaznico, reg. it. 
18088, ser. št. 0582464. 11460 

Sitar Jožefa roj. Rojnik, Velenje, 
osebno izkaznico, reg. št. 35418, eer. 
št. 0661928. 11424 

Sivka. Ferdinand, Šentjur, osebno 
izkaznico, reg. štev. 55988, ser. štev. 
0693333. 11423 

Smolej Lojze, St. Vid pri Stični, 
štampiljko z besedilom: Smolej 
Lojze, zakupna gostilna. Št. Vid pri 
Stični. Novo besedilo: Zakupna go- 
stilna, Smolej Lojze, St. Vid pri 
Stični. 11479 

Smrdel Ivanka, škofja vas, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 44057, ser. št. 
0641167. 11422 

Sotler Jurij, Šmarje pri Jelšah, 
osebno izkaznico, reg. št. 3322, ser. 
št. 0790672. 1U26 

Srebot Pavel, Ajdovščina, Gre- 
gorčičeva 23, obrtno dovoljenje pod 
št. 369. izdano 30. III. 1948, od biv- 
šega OILO Gorica. 11528 

Stare Alojzija, Polzela 83, osebno 
izkaznico, eer. št. 0643675. 11427 

Stekar dr. Jurij, Jesenice, osebno 
izkaznico, reg. štev. 1465. ser. štev. 
346175. 11385 
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Sterle Drago, Ljubljana, Cesta 
dveh cesarjev 401, pomočniško spri- 
čevalo strojne ključavničarske 
stroke, izdano v Kamniku leta 
1947. 11529 

Stiplošek Vanda, Rog. Slatina, 
osebno izkaznico, reg. št. 9584, ser. 
št. 0794543. 11425 

Savel Jožef, Bogojina 145, osebno 
izkaznico, reg. št. 1389, izdano v 
Lendavi. 11248 

Samperl Srečko, Ptuj, Draženci 
št. 17, spričevalo I. razreda šole 
za učence v gospodarstvu raznih 
strok v Ptuju. 11054 

Sipek Ivanka, Laško, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 40988, ser. štev. 
0689127. 11428 

Solar Jože, Podnart 3, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 10796, ser. štev. 
0821499, izdano v Radovljici.    11532 

Solar Ljudmila, Podnart 3, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 7044, ser. št. 
0817747, izdano v Radovljici.    11530 

Springer Marija, Cegelnica, Novo 
mesto, osebno izkaznico, ser. štev. 
0323049. 11563 

Struci Anton Vinko, Ljubljana, 
vojaško knjižico, izdano od voja- 
škega odseka v Ptuju. 11504 

Surbek Vinko, Stanovsko 2 pri 
Poljčanah, osebno izikaznico, reg. 
št. 5044t   ser. št. 0480654. 11453 

Tonin Franc, Ravne 2, p. Šmartno 
v Tuhinju, osebno izkaznico, reg. 
št. 15138/50, ser. št. 0461048.       11531 

Trunk Franc, Tibolci 45, p. Mo- 
škanjci, osebno izkaznico, reg. št. 
26520, ser. št. 0269830. 11197 

Turki Franc, Celje, Ulica 29. no- 
vembra, osebno izkaznico, reg. št. 
1338, ser. št. 0592478. 11429 

Turnšek Jožica, Celje, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 13559, ser. štev. 
0766519. 11430 

Uratarič Mihael, Laško, osebno 
izkaznico, reg. štev. 15502, ser. štev. 
0642414. 11431 

Valher Rajko, Maribor, Nova vas, 
Livadna 28, osebno izkaznico, reg. 
St. 51029, ser. št. 0051569. 11456 

Velenšek Stanislav, Celje, osebno 
izkaznico, reg. štev. 1428, ser. štev. 
0392568. 11432 

Vengust Albin, Vojnik, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 45372, ser. štev. 
0649183 11436 

Vezjak Ciril, Laško, Šofersko 
knjižico, reg. št. 337. 11434 

Vičar Janko, Ivanjkovci 28, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 1866, ser. št. 
6226176. 8585 

Vida Stefan, Centiba 37, p. Len- 
dava, osebno izkaznico, reg. štev. 
9597, ser. št. G-0232307. 11199 

Visočnik Ljudmila, Vižmarje 186, 
osebno izikaznico, reg. št 57836/51, 
ser. št. F-0080146. 11533 

VjetroT Irena, Celje, Aškerčeva 
12, osebno izkaznico, reg. št. 16376, 
ser. št 0606674. 11435 

Vodopivec Maks, Novi dom 32, 
Huje, Kranj, orožni list št. 790, iz- 
dan v Kranju. 11534 

Vrančič Rozalija, Ljubljana, Rim- 
ska 2, osebno izkaznico, reg. štev. 
39578/51. 11549 

Vrečko Ivan, Laško, vojaško knji- 
žico. 11435 

Wolfing Meta. Ljubljana, Mal- 
gajeva 13, osebno izkaznico, reg. št. 
64020/51,  ser. št.  F-0086330.      11562 

Zadružno   trgovsko   podjetje   za 
Ereskrbo   kmetijstva,   Murska   So- 

ota,   tablico   traktorske    prikolice 
št S-6972. 11200 

Zavrtanik Jušt, Solkan, osebno 
izkaznico, reg. št. 41255, ser. štev. 
0303619. .11516 

Zdolšek Vera, Celje, Ljubljanska 
10, osebno izkaznico, reg. št. 2314, 
ser. št. 0504432. 11438 

Zvir Marija, Celje, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 2582, ser. štev. 
0862836. 11437 

Zitko Rozalija, roj. Gorjanec, 
Postojna, osebno izkaznico, rcg. št. 
13911/51,  ser.  št.  F-024221.        11535 

Znidar Franc, Poljčane 22, orožni 
list št. 754. 11439 

2utaj Jožefa, Celje, Ipavčeva 4, 
sindikalno knjižico št. 34961.    11440 

Ljudske odbore, gospodarska podjetja, zavode, urade, usta- 
nove in posameznike opozarjamo ua dve pomembni knjigi, ki jih 
ima naša založba v tisku, irfsicer: 

krajev, naselil in zaselkov 1RS 
Slovenci smo pred letom 1918 imeli le repertorije za posa- 

mezne razkosane pokrajine našega narodnostnega ozemlja. V 
stari Jugoslaviji je sicer izšel leta 1939 splošni pregled bivše 
dravske banovine, ni pa bilo v njem velikega dela naše domo- 
vine. Slovenskega Primorja. Zato bo ta leksikon tembolj pomem- 
ben, ker bo tako rekoč po skoraj polstoletju nudil vpogled v 
gospodarsko in socialno strukturo velikega dela prebivalstva 
Slovenije. Med drugim bodo v leksikonu, po popisu prebivalstva 
iz leta 1948, za vsak kraj, občino oziroma okraj podatki o povr- 
šini, številu in socialni strukturi prebivalstva, o upravi, šolstvu, 
železniških postajah in pošti, o nadmorski višini itd. Bo to naš 
prvi priročnik po vojni, ki bo združeval praktične podatke za 
vsakdanjo rabo o vseh naseljih velikega dela slovenskega narod- 
nostnega ozemlja. Na kraju bodo splošnemu delu leksikona do- 
dani še statistični podatki o šolah in učencih, o zdravstvenih 
ustanovah, železniških postajah, poštah, planinskih postojankah 
itd. Knjigo bodo poživile tudi lepe pokrajinske slike in slike 
naših razvijajočih se industrijskih podjetij. Obsegala bo nad 600 
strani. Cena 350 din. 

Uvod v kmetijstvo 
Krog delavcev, ki se zanimajo za kmetijska vprašanja, se je 

z ustanovitvijo agronomske fakultete v Ljubljani še povečal. 
Kmetijstvo je pomembna panoga gospodarstva in naša država 
pripravlja za nadaljnjih 10 let velikopotezno akcijo za dvig polje- 
delstva v čimbolj napredno in donosno obdelovanje. Zato je 
naravno, da so nam strokovne knjige z najnaprednejšimi izsledki 
umnega kmetovanja tembolj potrebne. To delo bo omogočilo 
vsem, ki imajo opravka s kmetijstvom, enostaven, pa zelo učin- 
kovit vpogled v eno prvih panog narodnega gospodarstva. Tudi 
praktičen gospodar bo našel v njem mnogo napotkov za oboga- 
titev njegovih izkušenj. V besedi in sliki bodo v delu prikazane 
vse lastnosti obdelovalne zemlje in podnebja, življenje rastlin, 
vseh vrst žita in krme, travništvo in pašništvo, sadjarstvo, vino- 
gradništvo, dalje reja konj, govedi, prašičev, ovc. perutnine, 
čebelarstvo itd. Knjiga bo obsegala nad 400 strani, s slikami, raz- 
predelnicami in diagrami. Cena 500 din. 

Izdaja  »Uradni   Ust   LRS« — Direktor  tu   odgovore!  urednik:  dr. Battko  MoCntk  — - Uska  tiskarna   »Toneta   TomSt 
V WUbUani 

!5T 



Štev. 45 — 30. XII. 1953 URADA! LISI Stran 659 

1. Apače 
2. Kapela 
3. Križevci 
4. Bučkovci 
5. Gornja Radgona 
6. Runeč 
7. Svetinje 
8. Tomaž 
9. Veržej 

10. Orehovci 
11. Stara gora 
12. Cven 

13. Kog 
14. Ljutomer 
15. Negova 
16. Razkrižjc 
17. Stogovci 
18. Miklavž 
19. Sčavnica 
20. Stara cesta 
21. Murščak 
22. Stročja vas 
23. Vučja vas 
24. Videm  ob Sčavnici. 

Šolski okoliš vsake nove ustanovljene kmetijske 
gospodarske šole bo določil svet za prosveto in kul- 
turo OLO Ljutomer. 

2 

Sola se odpre, če se vpiše najmanj 25 učencev. 
V šolo se vpiše kmečka moška in ženska mladina, 
ko dovrši obvezno šolanje v splošni izobraževalni šoli. 

Pouk na dvoletnih kmetijskih gospodarskih šolah 
je teoretičen in praktičen. Teoretični pouk traja od 
1. novembra do 31. marca po predmetniku in učnem 
načrtu, ki ga za kmetijske gospodarske šole pred- 
piše Svet za prosveto in kulturo LRS, praktični pa 
bo priložnostno ob važnih sezonskih delih na socia- 
lističnih kmetijskih gospodarskih ali na zglednih za- 
sebnih posestvih. 

Voditelje šol in učno osebje imenuje svet za pro- 
sveto in kulturo OLO Ljutomer. 

Prejemki učnega osebja gredo v breme prora- 
čuna OLO Ljutomer, materialni izdatki za vzdrže- 
vanje pa v breme pristojnega občinskega ljudskega 
odbora. 

Nadzorstvo nad splošnim vzgojnim in učnim de- 
lom v kmetijskih gospodarskih šolah izvaja svet za 
prosveto in kulturo OLO Ljutomer, nad strokovnim 
Pa svet za gospodarstvo OLO Ljutomer. 

Natančnejša navodila za delo kmetijskih gospo- 
darskih šol izda v okviru splošnih predpisov svet za 
Prosveto in kulturo. 

8. 
Odlok velja od dneva objave v >Uradncm listu 

LRS«. 

St. 5806/22-53 
Ljutomer, dne 19. novembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Bogomir Verdev L * 

515. 

Na podlagi 15. in 108. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih v zvezi z 19. členom uredbe o za- 
časnem finansiranju investicij v letu 1953 (uradni list 
FLRJ, št. 2/53), je okrajni ljudski odbor Maribor 
okolica na skupnem zasedanju obeh zborov dne 4. de- 
cembra 1953 izdal 

ODLOK 
o spremembah odloka o skladu  za kreditiranje 
investicij  po  družbenem  planu  OLO Maribor 

okolica za leto 1953 

1 

Za 2. členom odloka o skladu za kreditiranje in- 
vesticij po družbenem planu OLO Maribor okolica 
za leto 1953, ki je bil sprejet na zasedanju obeh zbo- 
rov dne 15. VIII. 1953 in popravljen na zasedanju 
dne 29. X. 1953, se doda nov člen, ki se glasi: 

>2 a) Ustanovljeni sklad za kreditiranje gospo- 
darskih investicij v višini 21,150.000 din, se poveča 
za nadaljnje 3,000.000 din investicijskega kredita, ki 
se dodelijo podjetju >Remontc v Hočah. Celotna vi- 
šina sklada za kreditiranje gospodarskih investicij 
za leto 1953 znaša torej 24,150.000 din.« 

Ta odlok velja takoj. 

St. 1-6665/53-3 
Maribor, dne 4. decembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Stane Škof 1. r. 

516, 

Okrajni ljudski odbor Postojna je na podlagi 15, 
in 64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih, 5. in 
19. člena zaikona o planskem vodstvu narodnega go- 
spodarstva (Uradni list FLRJ, št. 58/51) in 3. poglavja 
•••••• o družbenem planu LRS za leto 1953 na skup- 
ni seji obeh zborov dne 2. novembra 1953 izdal 

ODLOK 
o spremembi odloka o družbenem planu okraja 

Postojna za leto 1953 

1. člen 

V VII. poglavju odloka o družbenem planu okraja 
Postojna za leto 1933 se določena stopnja akumulacije 
in skladov za Tovarno mesnih izdelkov, Postojna 
spremeni tako, da se glasi: 

Tovarna mesnih izdelkov, Postojna 55 % 

2. člen 

Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od 1.1. 1953 
dalje. 

S*. 3482/7 
Postojna, dne 2. novembra 1953. 

Predsednik OLO: 

Miro Jelerčič 1. r. 
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517. 
Na podlagi 15. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih, (Uradni list LRS, št. 19-89/52) 1er 28. 
in 32. člena zakona o proračunu (Uradni list FLRJ, št. 
58/51) je okrajni ljudski odbor Postojna na skupni 
seji okrajnega odbora in zbora proizvajalcev dne 
2. novembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o dodatnem proračunu dohodkov in izdatkov 

okraja Postojna za leto 1953 
1. člen 

Okrajni dodatni proračun za leto 1953 s posebni- 
mi prilogami obsega: 

dohodkov  v  znesku  ......   55,500.000 din 
izdatkov v zne&ku     .   .   s   •   -,   .   55,500.000 din 

2. člen 
Prenose (virmane) med proračunskimi deli, raz- 

delki, poglavji, partijami in pozicijami dovoljuje od- 
redbodajalec po 32. in 35. členu zakona o proračunu. 
O prenosu (virmanu) odloči odredbodajalec s posebno 
odločbo. 

3. člen 
Računovodski uslužbenci pri okrajnem ljudskem 

odboru so za svoje delo odgovorni odredbodajalcu. 

4. člen 
Odlok velja od dneva, ko sta ga sprejela okrajni 

odbor in zbor proizvajalcev. 
St. 4289-7/44 
Postojna, dne 2. novembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Miro Jelerčič 1. r. 

518. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih in v zvezi s 1. členom 
uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o potnih 
in selitvenih stroških (Uradni list FLRJ, št. 29-233/53) 
je okrajni ljudski odbor Sežana na skupni seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 18. novembra 
1953 sprejel 

ODLOK 
o višini dnevnic za službena potovanja 

v mejah okraja Sežana 

1. člen 
Za službena potovanja v mejah okraja Sežana 

se določijo dnevnice v višini 80 % od zneskov, ki so 
določeni v 1. 2. in 3. točki 1. člena uredbe o spremem- 
bah in dopolnitvah uredbe o potnih in selitvenih 
stroških. 

Za službena potovanja v mejah okraja Sežana 
znašajo torej dnevnice: 

din 
1. za uslužbence od IV. plačilnega razreda 

navzgor 640 
2. za  uslužbence  od  IX.   do  V.  plačilnega 

razreda in za visoko kvalificirane delavce     560 
3. za druge nameščence in delavce 480 

2. člen 
Za službena potovanja v mejah okraja zaradi 

terenskega dela in za opravila, ki terjajo povprečno 
več kot petnajst dni zunanjega poslovanja na mesec, 

se določi pavšalno povračilo stroškov (potni pavšal) 
s posebnim odlokom. 

3. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok 

o dnevnicah za službena potovanja v mejah okraja 
Sežana z dne 17. januarja 1953, št. 140/6-1953-5. 

4. člen 
Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od 22. ju- 

lija 1953. 
St. 1-3582/5-1953-3 
Sežana, dne 18. novembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja l.r. 

519. 

Na podlagi drugega odstavka 47. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih v zvezi s 4. členom 
uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o potnih 
in selitvenih stroških (Uradni list FLRJ, št. 29-233/53) 
je okrajni ljudski odbor Sežana na skupni seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 18. novembra 
1953 sprejel 

ODLOK 
o pavšalnem povračilu stroškov 

za službena potovanja v mejah okraja Sežana 

1. člen 
Poleg terenskega dela iz 26. člena uredbe o potnih 

in selitvenih stroških se štejejo za terensko delo tudi 
službena potovanja cestnih nadzornikov, okrajnih 
eksponiranih veterinarjev, logarjev, prosvetnih in- 
špektorjev, sanitarnih inšpektorjev, inšpektorja dela, 
finančnih revizorjev, referenta za dohodke iz gospo- 
darstva,  uslužbencev  patronažne  službe  in šoferjev. 

Za uslužbence, ki opravljajo dela iz prvega od- 
stavka, se za službena potovanja v mejah okraja 
namesto dnevnic po odloku o višini dnevnic za služ- 
bena potovanja v mejah okraja Sežana določi pav- 
šalno povračilo stroškov (potni pavšal), če njihova 
opravila terjajo povprečno več kot petnajst dni zuna- 
njega poslovanja na mesec. 

Potni pavšal se ob pogojih iz drugega odstavka 
lahko določi tudi tajniku okrajnega ljudskega od- 
bora, načelnikom tajništev, šefu uprave za dohodke 
in administrativnemu inšpektorju. 

'   2. člen 
Potni pavšal se določi s posebno odločbo in sme 

znašati največ 5.000 (pet tisoč) dinarjev mesečno ter 
se izplačuje mesečno za nazaj. 

Uslužbenci, ki prejemajo potni pavšal, morajo 
mesečno za nazaj predložiti poročilo o uradnih poto- 
vanjih in zadevah, ki so jih opravili. 

3. člen 
Ta odlok velja takoj. 
St. 1-3582/5-1953-4 
Sežana, dne 18. novembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja l.r. 
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920. 
V spomin na 17. oktober 1941, ko je padel narod- 

ni heroj Stefan Kovač in v spomin na 17. oktober 
1944, ko je bil v Murski Soboti spopad med zavednimi 
sinovi prekmurskega prebivalstva in fašističnimi 
osvajalci, ko so fašistični krvniki odgnali v interna- 
cijo naše najboljše ljudi, je ljudski odbor mestne 
občine Murska Sobota na podlagi 2. točke 78. člena 
zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19/1952) na 11. seji, dne 28. okto- 
bra 1953 izdal 

ODLOK 
o razglasitvi 17. oktobra za ljudski praznik mestne 

občine Murska Sobota 

1. člen 
17 oktober se razglasi za ljudski praznik mestne 

občine Murska Sobota. 
2. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 
stu LRS*. 

St. 2647/1-53 
Murska Sobota, dne 3. decembra 1953. 

Predsednik LO MO: 
Jože Velnar 1. r 

521. 
Na podlagi 2. in 16., 64. in 78. člena ter 23. člena 

zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19/1952) in v zvezi s t. c) 8. člena 
temeljnega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, 
st. 46/1951) je ljudski odbor mestne občine Tržič na 
seji dne 4. septembra 1953 sklenil 

ODLOK 
o obratovalnem času trgovinskih, obrtnih in gostin- 
skih obratovalnic na območju mestne občine Tržič 

A) OBRATOVALNI CAS 
1. Ob delavnikih 

Za trgovske obratovalnice 
1. člen 

a) Trgovske obratovalnice na območju ljudskega 
odbora mestne občine Tržič so odprte, če v nasled- 
njem ni drugače določeno: 

od ponedeljka do vštetega petka od 8. do 12. in 
J4. do 18. ure, 

ob sobotah od 8. do 12. ure. 
Ob sobotah popoldne so trgovske obratovalnice 

zaprte, razen ene špecerijske trgovine v Tržiču, 
ene v naselju Križe ali Sebenje, 
ene v naselju Puterhof in 
ene delikatesne trgovine v Tržiču. 
Trgovske obratovalnice, ki  so odprte v sobotah 

Popoldne, smejo biti zaprte ob četrtkih popoldne. 
Obvezni 48-urni delovni čas se s tem ne skrajša 

111 se mora preostali čas uporabiti za notranje delo 
j obratovalnicah. Podjetja in zadruge se med seboj 
"Ogovorijo o turnusu za dežurstvo ob sobotah po- 
LoU e* ^rgorske obratovalnice, ki so ob sobotah po- 
Poidne 2aPrte, morajo imeti na vidnem mestu napis, 
satere trgovine na območju LO MO Tržič imajo ta 
an dežurno službo. Sobotna dežurna služba traja od 

u- do 18. ure. 
vit *    Prodajalne mesa so odprte od ponedeljka do 
"tetega petka tako kot trgovske obratovalnice, le 

ob sobotah so take obratovalnice odprte od 6. do 12. 
• od 14. do 17. ure. 

c) Prodajalne kruha so odprte vsak'dan od 7. do 
12. in od 13.30 do 17. ure. 

č) Slaščičarne so odprte vsak dan nepretrgoma 
od 7. do 21. ure. 

d) Prodajalne sadja in zelenjave so odprte vsak 
delavnik od 7.30 do 12. in od 14. do 17.30 ure. 

e) Prodajalne mleka in mlečnih izdelkov so od- 
prte vsak dan od 6. do 11. ure. Te proda jake pa 
smejo zapreti obratovalnice pred potekom obratoval- 
nega časa, če je blago razprodano, toda v takem pri- 
meru morajo na vidnem mestu obratovalnice razobe- 
siti napis, da je blago razprodano. 

Za obrtne obratovalnice 
2. člen 

a) Obrtni obrati so odprti, če v naslednjem ni 
drugače določeno: od ponedeljka do vštetega petka 
od 7. do 12. in od 14. do 17.30 ure, ob sobotah pa 
od 7. do 12.30 ure. 

b) Brivski in frizerski obrati so odprti od 8. do 
12. in od 14. do 19. ure. Ob ponedeljkih so taki obrati 
zaprti, razen ene dežurne brivnice v mestu Tržiču, 
ki mora obratovati v predpisanem obratovalnem času. 
Vse brivnice, ki so ob ponedeljkih zaprte, morajo 
imeti na vidnem mestu obratovalnice napis, katera 
obratovalnica ima ta dan dežurno službo. O turnusu 
za dežurstvo se podjetja dogovorijo med seboj. 

c) Delavnice pokara obratujejo od 4. do 12. ure. 

3. člen 
Za prodajalne obrtnih obratov velja obratovalni 

čas, določen za ustrezne trgovske obratovalnice. 

Za gostinske obratovalnice 
4. člen 

Gostinske obratovalnice so odprte: 
a) hoteli, nočišča, penzije in drugi obrati, ki od- 

dajajo sobe, obratujejo časovno neomejeno; 
b) gostilne se smejo odpreti ob 6. uri, morajo pa 

biti odprte ob 7. uri, zapirajo se ob 22. uri, le ob so- 
botah, nedeljah, dnevih pred prazniki in na praznik 
se zapirajo ob 23. uri; 

c) kavarna se odpira najkasneje ob 7. uri, zapira 
ob 24. uri, le ob sobotah, nedeljah, dnevih pred praz- 
niki in na praznik se zapira ob 2. uri; 

č) nočni lokal >Zimski vrte obratuje ob sobotah 
in dnevih pred prazniki vso noč; 

d) gostinske obratovalnice ob kolodvorih smejo 
začeti z obratovanjem pol ure pred odhodom prvega 
jutranjega vlaka in nehati z obratovanjem pol ure 
po dohodu zadnjega večernega vlaka, kolikor bi tu 
šlo za podaljšanje obratovalnega časa, določenega po 
prejšnjem členu. 

5. člen 
Po uri, določeni za zapiranje, se ne sme gostom 

posreči niti z jedjo niti s pijačo, kolikor ni dovo- 
ljena izjema po točki d) 4. člena te odločbe. Najkas- 
neje črtrt ure po izteku obratovalnega časa je treba 
obratne prostore izprazniti in zapreti 

6. člen 
Dovoljene igre, kot so na primer: balinanje, keg- 

ljanje in podobno, se smejo igrati na prostem do 22. 
ure. V zaprtih prostorih, v katerih se ne moti nočni 
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počitek gostov v nočiščih ali sosedov in kolikor sme 
biti gostinska obratovalnica dalj časa odprta, ta ome- 
jitev ne velja. 

7. člen 
Posameznim, obratom in za posamezne dni lahko 

«vet za gospodarstvo LO MO Tržič na prošnjo in po 
izkazani potrebi podaljša obratovalni čas« lahko 
pa tudi skrajša obratovalni čas, če bi ne bilo potrebe, 
da je obratovalnica odprta do splošno odrejene ure. 
O vsaki rešitvi pa se mora izdati pismena odločba. 

8. člen 
Svet za gospodarstvo LO MO Tržič lahko na ute- 

meljeno prošnjo izda odločbo, da smejo posamezne 
gostinske obratovalnice en dan v tednu — razen ob 
sobotah, nedeljah in praznikih — biti zaprte zaradi 
čiščenja lokalov in odpočitka strežnega osebja. Ta 
ugodnost velja samo za mesto Tržič, ne pa za okoli- 
ška naselja. Na isti dan ne sme biti zaprtih hkrati 
več gostinskih obratovalnic, ampak samo ena. Zaprta 
obratovalnica mora na vidnem mestu razobesiti na- 
pis, da ima dela prost dan. 

Z Ob nedeljah in praznikih 
8. Člen 

Ob nedeljah in praznikih, razen na praznike, ko 
bo svet za gospodarstvo LO MO Tržič odredil dru- 
gače, morajo obratovati: 

a) prodajalne sadja in zelenjave od 8. do 11. ure; 
b) prodajalne mleka in mlečnih izdelkov od 6. do 

9. ure, 
c) slaščičarne od 7. do 21. ure, 
d) gostinske obratovalnice po določbi 4. člena 

tega odloka. 
B. SPLOŠNE DOLOČBE 

9. člen 
Predpisi tega odloka se nanašajo na vse trgov- 

ske, obrtne in gostinske obratovalnice, ne glede na 
to, ali pripadajo državnemu, družbenemu, zadružne- 
mu ali zasebnemu sektorju. Odlok pa ne velja za 
industrijske obrate, mline, žage in dimnikarje. 

10. člen 
Ob času, določenem za zapiranje obratovalnice, se 

morajo zapreti vsi dohodi v poslovne prostore, ki io 
določeni za promet s strankami. Tistim, ki so že v 
lokalu, pa se mora postreči. 

11. člen 
Obratovalnice morajo biti odprte ves čas, ki je 

predpisan s tem odlokom. Ob istem času morajo de- 
lati delavnice, ki spadajo k obratovalnici. 

12. člen 
Obratovalni čas, predpisan s tem odlokom, velja 

od 1. oktobra 1953 dalje. 
13. člen 

Svet za gospodarstvo LO MO Tržič sme po po- 
trebi in na utemeljeno prošnjo določiti za posamezne 
obratovalnice tudi drugačen obratovalni čas. 

14. člen 
Podjetja, ki imajo dežurno službo, morajo pred- 

ložiti v začetku vsakega meseca svetu za gospodar- 
stvo LO MO Tržič razdelilnik dežurne službe. 

15. člen 
Kršilci predpisov 1. do 6„ 8, 10. in 11. člena tega 

odloka se kaznujejo s kaznijo do 2000 dinarjev. Za 

kazenski postopek je pristojna odborniška komisija 
za prekrške pri LO MO Tržič. 

St. 1712/2 
Tržič, dne 30. septembra 1953. 

Predsednik LO MO: 
Lovro Cerar 1. •. 

522. 

Na podlagi 23. člena in 2. točke 78. člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni 
list LRS, št. 19-90/Î2) 8. člena zakona o prekrških zo- 
per javni red in mir (Uradni list LRS, št. 16-88/49) in 
8. člena temeljnega zakona o prekrških (Uradni list 
FLRJ, št. 46-438/51) je ljudski odbor mestne občine 
v Novem mestu na 12. seji dne 8. oktobra 1953 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu 

in miru 
Odlok mestnega ljudskega odbora v Novem mestu 

o prekrških zoper javni red in mir št. 202/52 z dne 
8. II. 1952 se »premeni in dopolni tako, da se njegovo 
prečiščeno besedilo glasi: 

I. Splošne določbe 
Vsak državljan mora uravnati svoje vedenje in 

ravnanje tako, da ne moti dela, razvedrila in počitka 
sodržavljanov, da varuje javno moralo, pazi na či- 
stočo, ne kvari lepote in zunanjega lica mesta, ne 
dela škode na javnih prostorih in ne ograža ljudem 
zdravja. 

Dobrine iz prejšnjega odstavka uživajo upravno 
kazensko varstvo po določbah tega odloka, kolikor ni 
po drugih predpisih predpisana za kršitev strožja 
kazen. 

>Javni prostor« po tem odloku pomeni prostor, ki 
•• uporablja za javni promet, kakor tudi javnosti do- 
stopne prostore. 

II. Varstvo miru 
2. člen 

Prepovedano je vsako dejanje na javnem ali za- 
sebnem prostoru, ki moti mir okolice. Prepovedano je: 

1. uporabljati zvočnike, radioaparate, gramofone, 
glasbila ali kakršne koli druge naprave na tak način, 
da občutno motijo okolico; 

2. uporabljati motorna vozila, ki niso opremlje- 
na z izpušno dušilko, ali voziti z odprto izpušno 
dužiliko; 

3. razgrajati ali na drug način po nepotrebnem 
delati večji hrup ali ropot. 

3. člen 
Od 1. maja do 30. septembra so od 22, do 6. ure 

in od 1. oktobra do 30. aprila od 21. do 6. ure prepo- 
vedana vsa dejanja, ki kakor koli motijo nočni mir. 
Izvzete so motnje, ki izvirajo iz industrijskega dela. 

Motorna vozila smejo v tem času dajati zvočna 
znamenja samo ob neposredni nevarnosti. 

Prireditveni in zabavni sporedi, ki trajajo po 22. 
uri v poletnem času in po 21. uri v zimskem Času, te 
morajo izvajati v zaprtih prostorih in tako, da ne 
motijo nočnega miru. Izjeme dovoljuje ljudski odbor 
mestne občine Noro mesto. 

4. Člen 
Vsak stanovalec sme uporabljati svoje stanova- 

nje samo tako, da ne moti sostanovalcev bližnje oko- 
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lice v njihovi pravici do dela, razvedrila in počitka. 
V poletnih mesecih, od 1. maja do 30. septembra, jo 
med 22. in 5. uro, in v zimskih mesecih, od i. okto- 
bra do 30. aprila, med 21. in 6. uro prepovedano: 

1. opravljati dela, ki z ropotom motijo nočni mir, 
2. peti in igrati na glasbila, 
3. uporabljati radijske aparate preko sobne jako- 

sti ali pri odprtih oknih, 
4. v stanovanju, v hiši ali na dvorišču razgrajati 

ali drugače delati nemir, ki moti okolico. 
Prepovedano je imeti živali; ki stalno motijo noč- 

ni mir okolice. 
Za prekrške iz tega člena, ki jih storijo nedolet- 

niki v starosti od 14. do 18. let ali otroci do 14. let, se 
kaznujejo tudi starši oziroma osebe, pod katerih var- 
stvom so nedoletniki oziroma otroci, če so opustili 
dolžno nadzorstvo. 

5. člen 
Zvonjenje v cerkvah in kapelah je dovoljeno le 

trikrat na dan po eno minuto in ob pogrebih. Pritr- 
kavanje z zvonovi ni dovoljeno. Prav tako ni dovo- 
ljeno zvonjenje v nočnem času. 

•   Ljudski odbor mestne občine določi za vsako cer- 
kev in kapelo, kdaj in koliko časa sme zvoniti. 

Će je zaradi reda in miru ali zaščite nemotenega 
dela in počitka državljanov, posebno pa še blizu bol- 
nišnic, šol, internatov, tovarn ali drugih naprav nuj- 
no potrebno, sme ljudski odbor mestne občine v No- 
vem mestu določenim cerkvam oziroma kapelam 
predpisati nadaljnje omejitve zvonjenja ali ga po- 
polnoma prepovedati. 

Prepovedano je z zvonjenjem ali drugimi napra- 
vami motiti javna zborovanja. 

III. Varstvo družbene discipline 
6. člen 

Vsak državljan se mora na javnih prostorih ve- 
sti spodobno in se izogibati dejanj, s katerimi se krši 
družbena disciplina, moti gibanje, delo ali razvedrilo 
sodržavljanov, ali dejanj, ki /ih zavajajo v nedisci- 
plino, vzbujajo javno zgražanje ali žalijo javno mo- 
ralo. Prepovedano je: 

1. kaditi v kinematografih in drugih prostorih, v 
katerih je kajenje iz upravičenih razlogov prepo- 
vedano; 

2. peti nespodobno ali žaljive pesmi, govoriti ne- 
spodobno, prelklinjati, žaliti z nespodobnim ve4e- 
njera čut dostojnosti drugih, kazati nespodobne slike 
ali predmete; 

3. izzivati k pretepu, neredu in prepiru, nadlego- 
vati, smešiti ali ogrožati osebe v javnih in zasebnih 
prostorih; 

4. motiti javne shode, zborovanja, sestanke ali 
druge javne prireditve; 

5. ovirati promet na pločnikih ali drugih javnih 
prostorih z zlganjem kuriva ali drugih predmetov 
preko časa, ki je nujno potreben za odstranitev teh 
predmetov, ali pa uporabljati javni prostor za odla- 
ganje kakršnegakoli materiala; 

6. stopiti brez dovoljenja v zgradbe ali kraj, ka- 
mor je dostop prepovedan, če je prepoved pravilno 
označena ali če je to mogoče razbrati iz okoliščin; 

7. kljub ponovnemu pozivu zadrževati se v go- 
stinskem lokalu po končanem obratovalnem času; 

8. prodajati in kupovati zunaj trgovin in tržnega 
Prostora, razen v primerih, določenih s tržnim redom, 
'n krošnjariti; 

9- biti na javnem prostoru v prekomerno opi- Tem stanju. 

IV. Varstvo ljudi in premoženja 
7. člen 

Prepovedana so dejanja, s katerimi se ogroža 
varnost ljudi in premoženja, in sicer: 

1. poškodovati ali odstraniti javne napisne table 
ali druge znake, ki označujejo naselja, ulice ali jav- 
ne zgradbe; 

2. ugasniti, poškodovati ali odstraniti svetilke, 
nameščene za razsvetljavo javnega prostora, ali sva- 
rilno luč; 

3. opustiti ukrepe pri gradbah ali popravilih ka- 
kor tudi poškodovati ali odstraniti take naprave; 

4. opustiti popravila zgradb in naprav, če ogra- 
žajo vernost; 

5. pustiti ob javnih potih ograjo ali živo mejo v 
takem stanju, da ogroža varnost, ovira promet ali pa 
kvari zunanje lice mesta; 

6. metati kamenje ali druge predmete in s tem 
ogrožati varnost; 

7. uporabljati javna pota za šport in igre; 
8. dražiti, plašiti živali, če to ogroža javno varnost; 
9. oškropiti ali pomazati ljudi ali pročelja stavb 

z brezobzirno vožnjo; 
10. sežigati odpadke ali sploh kuriti ogenj na od- 

prtih prostorih v bližini zgradb ali drugih naprav 
tako, da je ogrožena njih varnost, odmetavati goreče 
cigarete ali druge ogorke na kraju, kjer se lahko 
zaneti požar; 

11. poškodovati ali odstraniti ograjo ali druge 
naprave, postavljene, da se prepreči nesreča; 

12. postaviti na okno, balkon itd. nezavarovane 
predmete, ki bi utegnili.pasti in poškodovati mimo- 
idoče; 

13. vreči ali stresti iz hiše, delavnice ali dvorišča 
na cesto kaj, kar bi utegnilo mimoidoče poškodovati, 
umazati ali vznemiriti. 
V. Varstvo zdravja, čistoče in zunanjega lica mesta 

8. člen 
Prepovedana so vsa dejanja, ki ogrožajo zdravje 

ljudi, nasprotujejo pravilom čistoče ali kazijo zuna- 
nje lice mesta, in sicer: « 

1. poškodovati, uničiti ali odstraniti posode za 
odpadke, nameščene na javnih prostorih; 

2. metati odpadke, pljuvati ali drugače ponesna- 
žiti tla ali predmete na javnih prostorih; 

3. iztepati karkoli na javnem .prostoru oziroma 
na javnih poteh, zračiti posteljnino ali jo sušiti čez 
ulična okna in balkone ali na ulicah samih; 

4. odlagati odpadke in gnoj na mestih, ki niso 
•• to določena, ali na prostem, kjer so izp<ûsiavljeni 
sončni pripeki, da se širi smrad ob raz-krajanju; 

5. spuščati odplake na javno pot ali v odprt cestni 
jarek; 

6. pustiti greznice nezadostno zaprle ali jih iz- 
praznjevati, k'adâr to povzroča okolici čezmeren 
smrad; 

7. metati v kanalske požiralnike predmete, ki 
utegnejo zamašiti kanal; 

8. onesnažiti vodo, namenjeno ljudem In živalim; 
9. zanemarjati uničevanje mrčesa, podgan, miši 

in druge golazni; 
10. zanemariti snaženje jarnin prostorov ali 

naprav; 
11. ravnati z živili v javnem prostoru proti te- 

meljnim higienskim načelom; 
12. nameščati plakate ali objave n« mestih, ki 

niso zâ" to določena, pisati po poslopjih, ograjah, jav- 
nih vozilih ali javnih lokalih; 



: Stran 664 URADNI LIST Štev. 45 — 30. XII. 1953 

15. voditi odvezane pse v javne lokale (brez 
vrvice) ; 

14. voditi pse tudi na vrvici v lokale ali prostore, 
kjer je to posebej prepovedano (n. pr. v bolnišnico); 

15. prevažati mrhovino, kosti ali kože na odprtih 
vozilih; 

16. opustiti popravilo smetišč, greznic ali odtoč- 
nih kanalov; 

17. imeti v strnjenih naseljih odkrite gnojne 
jame; 

18. voziti nepokriti gnoj po mestnih ulicah in 
cestah; 

19. zanemarjati osebno snago v stanovanju ozi- 
roma v delavnici v taki meri, da to moti okolico ali 
da  utegne  spraviti  v  nevarnost zdravje  ljudi; 

20. imeti na oknih ali balkonu cvetlice ali druge 
rastline brez podstavkov, zalivati rastline tako, da 
odteka voda na mimoidoče ali da kvari pročelje po- 
slopja. 

9. člen 
Lastniki, upravniki, oskrbniki, hišniki ab najem- 

niki ob javnih potih so dolžni: 
1. čistiti hodnik ob njihovi nepremičnini, odstra- 

niti s hodnikov in obcestnih jarkov ter kanalskih po- 
žiralnikov sneg in posipati poledenele hodnike do 
pol sedmih zjutraj, po potrebi pa večkrat tudi med 
dnevom; 

2. čistiti hišno pročelje, hišne ulične table 1er 
druge javne znake na stavbah; 

3. skrbeti, da se zastave, transparenti, parole, le- 
paki in drugi priložnostni okrasi odstranijo najkasne- 
je v dveh dneh po končani proslavi oz. prireditvi. 

10. člen 
V stanovanjskih in drugih poslovnih prostorih je 

prepovedano gojiti domače živali. 
11. člen 

Izložbe vseh vrst trgovin morajo biti odprte ne- 
pretrgoma od pričetka poslovanja do 21. ure, po 
možnosti pa lahko tudi ponoči. Biti morajo čiste in 
okusno urejene. Če je med delovnim časom temno, 
morajo biti tudi razsvetljene. 

Za izvajanje teh predpisov je odgovoren tisti, ki 
uporablja lokal, h kateremu izložba spada, ali pa 
koristnik izložbe, če ta ni lastnik lokala. 

VI. Varstvo javnih nasadov 
12. člen 

Vsakdo je dolžan čuvati nasade, namenjene za 
olepšavo mesta ali drugim skupnim koristim, in na- 
sade pokopališča. 

Pri tem je prepovedano: 
1. na javnih nasadih ali pokopališču lomiti drevje 

ali grmovje, trgati cvetje, kaditi, jezditi ali voziti 
izven dovoljenih poti; 

2. poškodovati živo mejo ob javnih poteh; 
3. prevračati, premeščati ali poškodovati klopi, 

meje ali ograje ali druge naprave na javnih meslih; 
4. prosto puščati pse in druge domače živali, zla- 

sti drobnico, po javnih nasadih ali pokopališčih in 
ulicah; 

; 5. obirati lipovo cvetje na javnih nasadih brez 
.   dovoljenja pristojnega organa. 

VIL Varetvo mladine 
13. čden 

Mladina pod  16. letom ne  sme brez  spremstva 
l staršev ali 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 ali ki niso primerne 
za mladino; 

4.' javnih plesov se mladina pod 16. letom ne sme 
udeleževati, mladina med 16. in 18. letom pa samo v 
spremstvu staršev ali z drugimi odraslimi osebami. 

Prepovedano je mladino navajati k beračenju in 
pijančevanju. 

Zaradi prekrškov po tem členu se kaznujejo tudi 
starši, lastnik, zastopnik ali odgovorni uslužbenec 
obrata oziroma prireditelj zabave. 

Za šolsko mladino veljajo šolski predpisi, kolikor 
so strožji. 

VIII. Kazni 

14. člen 
Za prekrške se kaznuje z denarno kaznijo do 

2000 din kdor prekrši prepovedi in dolžnosti, naštete 
v 2. členu (razen 2. točke), v 3. členu (razen 2.-odstav- 
ka), v 6. členu (razen 1., 2., 6„ 7., 8. in 9. točke), v 7. 
členu (razen 2., 7., 8., 9., 11., 12. in 13. točke), v 8. čle- 
nu (razen 1., 3., 13., 14. in 20. točke), 9. členu (razen 
3. točke). 

Dejanja iz zadnjega odstavka 5. člena in 4. točke 
6. člena se kaznujejo kot prekršek po tem  odloku 
samo, kolikor ne gre za kaznivo dejanje. 

15. člen 
Pripadniki ljudske milice in druge osebe, ki jih 

pooblasti ljudski odbor mestne občine, smejo takoj 
na mestu izterjati denarno kazen od tistih, ki jih 
zalotijo pri storitvi lažjih prekrškov, določenih s tem 
odlokom. 

Za lažje prekrške, ki se kaznujejo po prednjem 
odstavku, veljajo tiste kršitve tega odloka, zaradi ka- 
terih ni bilo škodljivih posledic ali pa so bile posle- 
dice neznatne. 

Denarna kazen po prvem odstavku tega člena se 
sme izterjati v višini 50 din na samem kraju za pre- 
krške navedene: v 2. točki 2. člena, 2. odstavku 3. 
člena, v 1., 2., 6., 7., 8. in 9 točki 6. člena, 2., 7., 8., 9., 
11., 12. in 13. točki 7. člena, 1., 3., 13., 14. in 20. točki 
8. člena, 3. točki 9. člena ter za prekrške navedene v 
12. členu. 

IX. Končne določbe 
16. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnein listu 
LRS«. 

St. 2381/1-53 
Novo mesto, dne 17. novembra 1953. 

Predsednik LO MO: 
Alojz Ivanetič 1. r. 

POPRAVEK 

V uredbi o ureditvi javne cestne službe v Ljudski 
republiki Sloveniji (Uradni list LRS, št. 41-133/53) se 
7. točka 12. člena pravilno glasi takole: 

>7. opravlja naloge investitorja v zvezi z gra- 
ditvijo in obnovo cest in naloge režiserja pri grad- 
benih delih v režiji cestne uprave.« 

St. 760/3-53 
Ljubljana, dne 26. decembra 1953. 

Sekretariat za  zakonodajne  zadeve  LRS 

' Izdaja »•8(1111 llat LRS« - Direktor In odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik — tiska .lskarna »Toneta TomSICa. - vsi 
v LJubljani — Naročnina: letno 720 din — Posamezna Številka: 8 din do S strani, vsake nadaljnje 4 strani 4 din več, po 
ooÇtl fl din vet  -  Uredništvo to  uprava!  LJubljana, Erjavčeva ulica Ila. poštni predai ••• -  Telefon uprave Î3-579  - 

Čekovni račun: 60I-»T«-157 
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